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Editoriál

Milí Polhorci!
Opäť spoločne vstupujeme do tajomstva Veľkej
Noci, v ktorom si pripomíname, čo všetko z lásky k
nám urobil Ježiš. Obetoval sa za nás, bol bičovaný,
trpel a bol ukrižovaný len preto, aby spasil svet.
Toto nie je všetko, čo pre nás Ježiš urobil, lebo
On je s nami každý deň na našich cestách a pomáha nám prejsť cez prekážky, s ktorými sa stretávame každodenne, preto nestrácajme význam života
ale tešme sa z toho, čo nám život a viera v Boha
prináša.
Tieto sviatky Vám chceme spríjemniť čítaním
nášho farského časopisu Srdce, v ktorom sa môžete stretnúť s témou Božie slovo, nájdete tam rôzne
aktuality a udalosti, ktoré sa udiali v našej farnosti
v predchádzajúcich mesiacoch alebo aj rozhovor s
naším rodákom Šimonom Tyrolom, v ktorom nám
priblížil jeho život ako aj jeho rozhodnutie vstúpiť
do Dominikánskej rehole. Keďže veľa ľudí bojuje s
alkoholom, tak sme si pripravili rozhovor s riaditeľom resocializačného centra pre alkoholikov v
Bobrove. Odborník Marcel Zemančík nám opísal,
čo ho viedlo k tomu, aby založil túto komunitu pre
mužov s týmto problémom a ako sa dá bojovať.
Nasledovne Vám ukážeme ako naši polhorskí ale
aj lektori zo susedných dedín prežili lektorský kurz,
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ktorý určite obohatil
každého uchádzača
kurzu. A veľa zaujímavých článkov, ako
napríklad pokračovanie Gender ideológie
alebo o Láske v manželstve už nájdete len
v našom časopise.
Spoločne s redaktormi Vám prajeme
požehnané sviatky
a veríme, že nájdete povzbudenie k tomu, aby ste dokázali
lepšie pochopiť to, čo pre nás urobil Ježiš na kríži.
A týmto Vás všetkých pozývam do čítania jednotlivých zaujímavých článkov!!! Verím, že každý z Vás
si niečo odnesie z tohto čísla časopisu a posunie
Vás ďalej za lepším životom s vierou. Na záver
sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri
tvorbe veľkonočného čísla a teším sa na ďalšiu
spoluprácu s Vami.
Dávid Kocúr, šéfredaktor
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Rozhovor

Pozvi Ježiša do svojho života
Rozhovor s dominikánom Šimonom Tyrolom
Ako a prečo ste sa rozhodli stať rehoľníkom?
To, že som rehoľníkom, kňazom je
aj pre mňa samotného vzácne tajomstvo a nesmierny dar. Nebolo to v mojom prípade tak, že som odmalička túžil byť kňazom či rehoľníkom a šiel za
tým. Ocitol som sa v kláštore Rehole,
o ktorej som predtým nemal žiadne
informácie. Mojou túžbou, s pribúdajúcimi rokmi, bolo uvažovanie o tom,
aký význam má môj život, načo som sa
ocitol na tomto svete? Život bol vtedy
pre mňa bremenom. Moja modlitba
v čase dospievania obsahovala otázky na ktoré som nemal odpovede. Čo
chce Boh odo mňa, nech mi to pomôže pochopiť. A dlhý čas sa nič nedialo,
akoby Boha nebolo. Nenachádzal som
odpovede, Boh mlčal. Isté obdobie
som si myslel, že ak jestvuje naplnenie
života, tak to v žiadnom prípade nesúvisí s kostolom. Bol to čas pred a po
návrate zo základnej vojenskej služby v roku 1990. Diecéznym kňazom
som sa nestal, ani som neuvažoval o
takejto ceste, lebo som nespĺňal potrebné predpoklady, nemal som maturitu, vyučil som sa v odbore kuchár,
čašník a taktiež môj osobný život nesvedčil príkladom dobrého kresťana.
Vybrali ste si rehoľu dominikánov.
Prečo práve táto rehoľa?
Dominikánsku rehoľu som objavil
v novinovom inzeráte. Pracoval som
vtedy ako kuchár, aj čašník v hoteloch, reštauráciách a nakoniec krčmár
na dedine. Táto práca bola obdobím,
kedy som sa pohyboval medzi ľuďmi
rôzneho typu myslenia. Bola to moja
životná skúsenosť, veľmi cenná, mnohému som sa naučil, tak zo svedectiev
ľudí, ako aj v odbore od skúsenejších
kolegov. Prvé rozhodnutie zmeniť život, začalo uvažovaním, pracovať v sociálnej oblasti. Uchádzal som sa o prácu v jednom detskom domove. Mal
som túžbu pomáhať hendikepovaným
ľuďom. Takýto typ myslenia vyplýval,
myslím si z čítania beletrie. Autor, ktorý ma v tých rokoch asi najviac ovplyv-

4

nil bol Dostojevskij, jeho spôsob
myslenia. Literatúra ma viedla k
otázkam o zmysle života. Dominikánske heslo je Pravda. Všetkými
možnými spôsobmi hľadať pravdu, zmysel života je charizma /to
typický vlastné/ Dominikánskej
reholi. Cez literatúru som sa vrátil k Biblii, ako najcennejšej knihe.
Myšlienka Dostojevského: „ak
niečo čítaš, poznávaš a nepomáha ti to lepšie porozumieť Božiemu slovu, tak to čítaš, poznávaš
zbytočne“. V Dominikánskej reholi som našiel spoločenstvo ľudí,
bratov, sestier, s osemsto ročnou tradíciou, ktorých poslaním
je poznávať Slovo, ktoré sa stalo
Telom, Ježiša Krista osobne. Ježiš je
pravý Boh a pravý človek, ktorý nám
ukázal, čo znamená byť človekom. Poznávať a ochotne plniť Božiu vôľu ako
najlepší variant zo všetkých možných.
Ako zareagovala vaša rodina na
toto rozhodnutie?
Rozhodnutie žiť v kláštore je dlhodobý proces skúmania, tak osobného
ako aj komunity kde som žil. Musel
som chcieť a požiadať to, aby som ostal žiť v kláštore. Rovnako aj komunita bratov s ktorými som žil, kde som
chcel ostať, musela súhlasiť s tým,
aby som sa stal Dominikánom. Teda
v mojom prípade to bolo päť rokov
poznávania spôsobu života v kláštore,
po ktorých som dospel k rozhodnutiu a požiadal o zloženie doživotných
sľubov. Moji rodičia, súrodenci ma
podporovali, reagovali veľmi pozitívne. Oni to vnímali ako veľký dar
pre rodinu a požehnanie aj pre nich,
hoci si mysleli, že je to veľmi ťažké.
Zúčastnili ste sa pešej púte do Santiaga de Compostela. Koľko kilometrov ste prešli? Odporúčali by ste aj
nám túto púť?
Na púti k hrobu sv. apoštola Jakuba
som bol v júli 2015. Šli sme z mesta Burgos, teda vyše 500 km a cesta
nám trvala tri týždne. Bol som súčas-

ťou štrnásťčlennej skupiny, prevažne
mladých zo Zvolena. Bolo to pohodlné tempo, lebo sme sa navzájom
prispôsobovali možnostiam jednotlivcov. Hovorieva sa, že človek by mal
v živote absolvovať tri púte. Prvú do
Svätej zeme, aby spoznal Boha, druhú
do Ríma, aby poznával Cirkev a do
Compostely, aby spoznal seba. Je to
výstižné vyjadrenie, lebo to najcennejšie na tejto púti bolo hlbšie poznávanie seba. Prítomnosť je reálna,
teda aj krušná a bolestná, ideálnou sa
stáva až z odstupom času. Prvý týždeň
som riešil bolesť nôh, pľuzgiere a zbavoval som sa každej zbytočnej veci.
Druhý týždeň, keď si už nohy zvykli,
začali problémy v hlave, nájsť zmysel
v stereotype, neustálom kráčaní, stále ísť ďalej. Tretí týždeň, to boli preteky o Albergo /lacnejšia ubytovňa/
a túžba byť v cieli, mať to za sebou.
Neopísateľný, veľmi príjemný bol pocit, vstúpiť po toľkých prekráčaných
kilometroch a sláviť svätú omšu v
nádhernej katedrále sv. Jakuba. Žiadna púť, ani do Santiaga nie je zázračným prútikom na riešenie problémov,
či otázok, ktoré v sebe nosíme. Všetko v živote závisí od vnútorného nastavenia človeka. V súčasnosti je táto
púť atraktívna, je módou ísť na púť do
Compostely. Je tam narastajúci počet
putujúcich ľudí z celého sveta. Myslím
si, že väčšina ľudí na tejto púti nie sú
praktizujúci kresťania. Tým chcem

Rozhovor
povedať, že charakter tejto púte je
iný, ako trebárs do Lúrd, Fatimy či
Medjugoria a treba s tým počítať.
Pôsobili ste ako prior vo Zvolene.
Čo presne táto funkcia zahŕňa? Kde
pôsobíte momentálne?
Priorom /predstaveným kláštora/
som bol tri roky /2013-2016/. Každý
kláštor, komunita bratov si volí predstaveného na tri roky. Úlohou predstaveného je zastupovať kláštor pred
štátom /štatutárny zástupca/ a dovnútra v komunite koordinovať spoločný život. Rozdelovanie úloh, aby
prebiehal život v rámci dohodnutých
pravidiel, ako v každej domácnosti. U
nás je to rozdelené tak, že jeden spravuje peniaze, ktoré máme spoločné,
jeho úlohou je platiť faktúry, ďalší sa
stará o nákup potravín, iný rozpis úloh
a služieb pri spoločných modlitbách a
svätej omši a pod. Okrem týchto každodenných úloh, má každý aj nejakú
hlavnú prácu. Jeden učí na vysokej škole, ďalší pracuje v Slovenskej akadémii
vied ako vedecký pracovník ap. Predstavený každý mesiac zvoláva a predseda Konventnej /kláštornej/ rade,
kde so zvolenými poradcami prehodnocujú uplynulé obdobie a plánujú
ďalší postup. V roku 2016 som ukončil
obdobie predstaveného a stal som sa
správcom farnosti Zvolen-Západ. To
je momentálne moje pracovné zaradenie. Naďalej žijem v kláštore, kto-

rého súčasťou je farský úrad aj kostol.
Mladí ľudia sa nie vždy radi a
ochotne modlia ruženec a aj keď
sa ho modlia väčšinou im myšlienky odbiehajú od modlitby. Čo by
ste im odporučili, aby si prehĺbili vzťah k tejto krásnej modlitbe?
Ruženec je univerzálna modlitba,
teda pre každého a každej situácii.
Táto modlitba je skôr metóda, pomôcka, návod k tomu, aby došlo k
osobnému kontaktu s Ježišom. To
znamená, že ruženec od nás vyžaduje
pasivitu, aby začal byť v našom živote aktívny Boh. Pasivita v tom zmysle,
že opakovať dookola tie isté formulky,
nato sa od človeka nevyžaduje extra
veľký výkon. Dokáže sa modliť ruženec každý človek, od dieťaťa v predškolskom veku po starca na lôžku, cez
vzdelaného intelektuála k človekovi
pracujúcom manuálne. Lebo každý
človek má v sebe schopnosť, aby sa
zastavil, stíšil a uvedomil si, že jeho
domov je nebi. Že má v nebi Otca,
ktorý mu chce povedať, že jeho život
má cenu Ježišovej krvi. Ruženec je vynikajúci prostriedok nato, aby sme sa
učili byť ticho, aby sa stále viac a zreteľnejšie do nášho života prihováral
Boh. Kto sa modlí nech vytrvá a kto
sa nemodlí, nech sa začne. Ale v modlitbe ruženca, ide v prvom rade o to,
aby som bol k dispozícii Bohu, aby sa
Božia vôľa, nie moja diala v mojom ži-

vote. Najkrajším vzorom modlitby ruženca je Panna Mária. Lebo ruženec,
to je jej modlitba. Kto sa modlí ruženec, ten sa snaží modliť tak ako Mária, to znamená byť započúvaný do
Božieho slova a zahľadený na Ježiša,
ktorý sa z lásky k nám, stal človekom.
Na záver, čo by ste chceli odkázať
vašim rodákom, Polhorcom?
Zaujímavú myšlienku, ktorú som si
osvojil od ľudí Biblie. Hovorievali o
tom, že ak Boh chce v živote niekoho
potrestať, tak mu daruje sériu úspechov. Lebo ak sa človeku začne dariť,
stane sa úspešným a zabezpečeným, v
takej situácii mu hrozí vážne nebezpečie, že zabudne na Boha. Zároveň títo
ľudia Biblie vedeli, že skutočný úspech
v živote je výsledkom dobre prežitých
neúspechov. Teda chcem povedať, že
to, čo vidno na prvý pohľad, môže
byť klamlivé. Až s odstupom času, si
stále viac uvedomujem vzácny dar,
ktorým bol príklad viery, kresťanských
hodnôt v našej rodine, farnosti. To, že
sme žili s vedomím, že Boh je, a podľa toho je potrebné sa v živote riadiť.
Chcel by som každému človeku
povedať, že nič lepšie sa im nemôže stať, ako otvoriť svoje srdce
a pozvať Ježiša do svojho života.
Treba to urobiť skôr ako sa zmenia,
obrátia. Lebo obrátenie, zmena myslenia, to je už dielo Ježišovho ducha v človeku. To, že sme sa narodili, nebolo naše rozhodnutie.
Boh to chcel, On rozumie nášmu
životu a nikdy sa to z jeho strany
nezmení. Pán Boh verí vo svätosť
každého človeka, lebo rozumie
ľudským hriechom. Pán Boh vie,
že sme otrokmi vlastných hriechov a slabosti. Život v hriechu je
už dostatočným trestom pre človeka. Boh každému človeku ponúka východisko a pomoc. Dokonalý pohľad má človek vtedy, ak si
prizná, že je nedokonalý a potrebuje, túži prijať pomoc, ktorú mu
Pán Boh ponúka. „Poďte ku mne,
a ja vás posilním.“ Mt 11, 28-30
Jaššáková Magdaléna
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Aktuality

Obetovanie Pána – Hromnice (2. február)

Sviatok Obetovania Pána sa do
Druhého vatikánskeho koncilu zaraďoval medzi sviatky Panny Márie.
Vo východnej Cirkvi je tento sviatok
stále mariánsky. Podľa správy sv. Lukáša sa väčší dôraz kladie na druhú
časť – na Obetovanie Pána, nie na
očisťovanie Panny. Preto aj udalosti
dnešného dňa patria skôr do životopisu Pána Ježiša ako Panny Márie.
Podkladom tohto sviatku je záznam
evanjelistu sv. Lukáša, kde sa hovorí:
„Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do
Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,
ako je v zákone napísané: Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude
zasvätené Pánovi, a aby obetovali Pánovi pár hrdličiek alebo dva holúbky.“
Podľa Mojžišovho zákona každá matka po pôrode sa považovala za nečistú
a nesmela sa objavovať na verejnosti
po pôrode chlapca 40 dní a po pôrode
dievčaťa 80 dní. Boh týmto prikázaním chcel pripomenúť Židom, že každý potomok Adama je od narodenia
poškvrnený hriechom, chcel v nich
vzbudiť túžbu po duševnom očistení.
Mária, bez hriechu počatá, nepodliehala obradu očisťovania, ale z pokory a poslušnosti voči posvätnému
zákonu, a aby nikoho nepohoršila,
podriadila sa aj ona tomuto obradu.
Prišla teda aj so svojim svätým dieťaťom do Jeruzalemského chrámu.
Na nádvorí kúpil Jozef dve hrdličky.
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Kňaz vykonal predpísané modlitby
a obrad zakončil požehnaním, ktorým ich vyhlásil zas za čistých. Potom nasledovalo obetovanie Ježiša
ako prvorodeného syna Bohu. Toto
bola povinnosť otcov, ktorí prvorodených synov obetovali Bohu, aby
dokázali, že uznávajú, že všetky prvotiny patria Pánovi a že človek všetko požíva z Pánovej dobrotivosti.
Hoci Jozef nebol skutočným otcom
Ježiša, predsa vykonával všetky otcovské práva. On položil Ježiška do rúk
kňaza. On sa s ním obrátil ku svätyni
Najsvätejšieho a vyzdvihol ho k nebesiam. Tým bol obetovaný, patril Bohu.
Súčasťou obradu bolo vykúpenie
prvorodených peňažnou obetou vo
výške 5 strieborných šeklov, ktoré

bolo treba zaplatiť v chráme. Až potom patril prvorodený otcovi. Šekly
museli byť zaplatené chrámovými
peniazmi. Štátne či rímske mince sa
v chráme nesmeli používať. Keď kňaz
prevzal peniaze, vrátil dieťa Jozefovi a
Márii a pomaly odchádzali z chrámu.
Na nádvorí sa im ktosi postavil do
cesty naťahujúc ruku za dieťaťom.
Mária si dieťa pritisla na srdce a udivene pozerala na neznámeho. Uľavilo sa jej, keď videla, že pred ňou stojí
velebný starec. Znova natiahol ruku
za dieťaťom. Bol to Simeon, človek
spravodlivý a nábožný. Duch svätý
mu zjavil, že neumrie, kým neuvidí
pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha svätého prišiel do Chrámu. Mária
mu položila dieťa do náručia. Simeon
hovoril: ,,Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka, lebo moje oči uvideli
tvoju spásu, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“
Vrátil dieťa matke, obidvoch požehnal a Márii povedal: ,,On je ustanovený na pád a na povstanie pre
mnohých v Izraeli a na znamenie,
ktorému budú odporovať a tvoju
vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“
Na pamiatku slov Simeona, že Ježiš
je svetlo na osvietenie pohanov, svätia
sa na sviatok Obetovania Pána hromničné sviece. Nábožní ľudia ich v čase
hromobitia zapaľovali a pri nich prosili Boha, za odvrátenie úderu hromu.
Podľa Životy víťazov spracoval
Milan Štraus

Aktuality

Popolcová streda (6. marec 2019)
V tomto roku vstpujeme v mesiaci marec
do pôstneho obdobia, ktoré sa začína Popolcovou stredou 6. marca a končí
Zeleným štvrtkom 18. apríla. Trvá
štyridsať dní, nepočítajúc nedele.
Začiatok obdobia pôstu sa predstavuje jednoduchým symbolom, poznačením popolom. Popol sa získava
spálením minuloročných veľkonočných bahniatok. Prípravu a zabezpečenie potrebného množstva popola
pre farnosť má na starosti kostolník.
Poznačenie popolom pochádza z
dávneho obradu, ktorým sa hriešnici podrobovali predpísanému
pokániu. Vyjadruje uznanie vlastnej
krehkosti a smrteľnosti, ktorá potrebuje vykúpenie Božím milosrdenstvom. Nie je to len vonkajšie gesto.
Cieľom pôstneho obdobia je pokánie,
čiže odvrátenie sa od hriechu ako
urážky Boha. Uzmieruje nás s ním
a odvracia od nás zaslúžené tresty.
Pokánie upravuje trojaký vzťah človeka – k Bohu, k sebe, k iným ľuďom.
Vzťah k Bohu upevňujú skutky nábožnosti, ktoré sú prejavom viery,
nádeje a lásky k nemu. Predovšetkým máme zlepšovať modlitbu, ako

osobný rozhovor s Bohom a snažiť
sa o sústredenosť. Deň môžeme posväcovať aj krátkymi modlitbami, čí-

taním a rozjímaním Svätého písma
alebo účasťou na svätej omši v pracovný deň. V tomto čase sa konajú
v kostoloch krížové cesty a modlitby sv. ruženca, ktoré nám poslúžia k rastu osobnej lásky k Ježišovi.
Vzťahu k sebe, ľudskej hodnote napomáhajú sebazapierania v duchu
pokánia. Človek je postavený pred
rozhodovanie sa medzi dobrom a
zlom. Musíme sa zriekať hriešnych
vecí, no môžeme sa zriekať aj dovolených vecí. Možno sa zriekať v jedle, pití
alkoholických nápojov, fajčení, poze-

raní na zábavné televízne programy,
bezcieľnom surfovaní na internete,
a pod. K pokániu tiež patrí zriekanie
sa povahových a charakterových
chýb, svedomité plnenie si svojich povinností, trpezlivé znášanie
povahových vlastností iných, prijímanie chorôb, nepochopenia atď.
Vzťah k iným ľuďom si vyžaduje
obetu, ktorú možno spájať s Ježišovým utrpením. Prejav lásky veriacich je nielen ľudským, ale aj náboženským úkonom. Naši biskupi
osobitne odporúčajú návštevu osamelých, hmotnú pomoc chudobným rodinám, návštevu cintorína a
modlitby za zosnulých. Platnosť pred
Bohom majú iba skutky vykonané z
lásky k Bohu a k ľuďom, teda nie z vypočítavosti, pre vlastný obdiv a chválu.
Pre nás príkladom pokánia je Pán Ježiš. Svojim 40-dňovým pôstom na púšti nám ukázal, že Veľký pôst môže byť
výnimočným časom hľadania Boha.
Pôstne obdobie je pre nás výzvou. Ak
na ňu odpovieme kladne, budeme
mať pokojnejší pozemský život a zálohu pre večný život v Božom pokoji.
podľa: Posol Božského SJ
spracoval Milan Štraus

Návšteva sestričiek
Do tohtoročnej prvej pôstnej nedele asi málokto z našej farnosti počul
o dedine Kombou v africkom Kamerune. Vďaka sestrám misionárkam z
Kongregácie sestier služobníčok najsvätejšej Panny Márie Nepoškrvnene počatej sme sa mohli dozvedieť o
potrebách tejto chudobnej krajiny a
kto chcel, mohol prispieť na stavbu
kláštora a materskej školy v Kombou.

10. marca 2019 prijali pozvanie do
našej farnosti rehoľné sestry zo spomínanej kongregácie. Čítaním Božieho slova, prednesením prosieb,
prinesením obetných darov, spevom sa aktívne zapojili do slávenia
svätých omší. Na záver predstavili
poslanie Kongregácie a jej zakladateľa blahoslaveného Edmunda Bojanowského. Po skončení svätých omší
si veriaci mohli uctiť jeho relikvie.
V popoludňajších hodinách sestry
viedli krížovú cestu a po jej skončení
sa venovali osobitne deťom, mládeži a ostatným veriacim. Kongregácia sestier služobníčok NPM pôsobí
na Slovensku od roku 1990. Sedem
sestier, ktoré sú slovenskej, českej a
poľskej národnosti, má svoju komunitu
v Žiline, vo Svite a v Plavnici. Sesterská

kongregácia v Českej republike má 17
sestier, tiež národnostne zmiešaných.
Kongregácia sestier služobníčok najsvätejšej Panny Márie Nepoškrvnene
počatej (NPM) sa na Slovensko dostala zásluhou dôstojného pána Štefana
Horvátha, verbistu, ktorý v ťažkých
časoch pre Cirkev – v 50-tych rokoch
minulého storočia, ako bohoslovec
emigroval do Poľska. Tam žil u sestier
tejto kongregácie. Študoval teológiu
a 19.12.1958 bol vysvätený za kňaza.
Po čase sa vrátil na Slovensko. Jeho
pôsobiskom sa stala Spišská Belá. Na
Slovensku v tom čase bolo málo kňazov i katechétov, ktorí by mohli vyučovať náboženstvo, preto dôstojný
pán Horváth požiadal sestry v Poľsku
o pomoc. Jeho žiadosti vyhoveli a od
18.8.1990 sestry prišli na Slovensko.
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Začiatky boli ťažké, nie všetky túto
úlohu zvládli, niektoré z nich sa vrátili
domov. Zo Spišskej Belej sestry odišli
na nové pôsobiská, kde sú dodnes.
Kongregácia sestier služobníčok
NPM vznikla v Poľsku. Jej stanovy boli
schválené na slávnosť sv. Jána Evanjelistu 27. decembra 1866. Zakladateľom bol laik Edmund Bojanowský,
narodený 1814. Jeho zdravotný stav
nebol najlepší. Neprestajne ho trápilo
pľúcne ochorenie. Keďže mal chatrné
zdravie a nemohol navštevovať štátnu
školu, mal súkromných učiteľov. Spomedzi nich mal naňho najväčší vplyv
kňaz Jakub Siwicki. Ako 18-ročný začal študovať na filozofickej fakulte vo
Wroclavi literatúru. V tom čase prekladal diela anglického básnika Byrona, Tomasa Moorea. Sám písal články
do časopisov a zbieral ľudové piesne
svojej vlasti, ale aj iných slovanských
národov. Keď mal 20 rokov, zomrela
mu mama a o dva roky neskôr otec.
Preto v roku 1836 prešiel na univerzitu do Berlína, kde pokračoval v štúdiu. Lenže po dvoch rokoch sa musel
štúdií vzdať zo zdravotných dôvodov.
Pretože nemohol študovať, snažil sa
využiť čas na prehĺbenie duchovného
života. Často chodieval do prírody, venoval sa rozjímaniu a duchovnému čí-

taniu. Aj napriek
slabému zdraviu chodil každý
deň peši 3 km
na svätú omšu
a prijímal sviatosti- pokánia a
Eucharistie. A
toto mu vlastne
pomohlo otvoriť sa Bohu aj
ľuďom a lepšie
pochopiť Božiu
výzvu. Jeho sociálne cítenie a láska k chudobným
sa ešte viac prehĺbila. Edmund sa
aktívne zapojil do života vo svojom
okolí a to v smere kultúrno-sociálnom
ako aj v charitatívnom a pedagogicko-vychovávateľskom. Keďže sám
bol chorľavý, vedel pochopiť tých,
ktorých trápila choroba a blížiaca sa
smrť. Pripravoval z byliniek lieky, ktoré boli dostupné v meste, kde býval.
Chorí však potrebovali aj stálu ošetrovateľskú pomoc a siroty láskyplnú
starostlivosť. Tak otvoril prvú dedinskú opatrovňu v roku 1850. O 6 rokov
neskôr sa konalo slávnostné otvorenie noviciátu novej kongregácie. Tu
sa formovali budúce vychovávateľky.
Edmundovou veľkou túžbou bolo

celebrovať sväté omše. Vo veku 55 rokov začal študovať v seminári, no pre
zdravotný stav štúdium nedokončil.
Namáhavý kašeľ ho veľmi vyčerpával.
Zomierajúci Edmund vyslovil svoj duchovný testament: Sestry moje, milujte sa a milujte sa. Deň pred smrťou
vyznal: Teraz rozumiem, že Boh chcel,
aby som zomieral ako laik. Zomrel 7.
augusta 1871. Svätý Otec Ján Pavol
II. blahorečil Edmunda Bojanowského 13.júna 1999. Blahoslavil ho ako
človeka, ktorý dovolil Duchu Svätému
pôsobiť vo svojom živote, uskutočnil
veľké diela, a tak prispel k premene
svojho okolia.
			

Za poskytnutie informácií sr. Zbignieve
ďakuje Milan Štraus

Zvestovanie Pána (25. marec 2019)

Pre hriech prvých ľudí v raji celé ľudstvo upadlo do otroctva diabla, a tak
okrem židovského národa tisícky ro-
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kov žilo v temnote pohanstva a mravnej skazenosti. Ale Boh sa zmiloval nad
ľudstvom už v raji a prisľúbil mu Vykupiteľa. Dnes je to už vyše dvetisíc rokov, čo všemohúci Boh svoj sľub splnil.
Pred dlhými rokmi prorok Izaiáš predpovedal: „Sám Pán dá
znamenie: Hľa, Panna počne a
porodí syna a dá mu meno Emanuel,“ čo znamená Boh s Vami.
Tou pannou mala byť Panna Mária.
Žila v Nazarete v chudobe a aj on
očakávala Vykupiteľa. Tu ju navštívil
anjel Gabriel a zvestoval, že sa stane
matkou syna Najvyššieho: „Pán Boh
mu dá trón jeho otca Dávida, naveky
bude kraľovať nad Jakubovým rodom
a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa
to stane, keď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý
zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude
sa volať svätým, bude to Boží syn.
Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala
syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná. Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
Mária povedala: „Hľa, služobnica
Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho
slova.“ Anjel potom od nej odišiel.
A v tej chvíli, ako hovorí sv. Ján apoštol
na začiatku svojho evanjelia ,,Slovo sa
stalo telom a prebývalo medzi nami,“
čiže Ježiš v Márii prijal svoje telo, stal sa
človekom, aby zmieril nebo so zemou.
V úplnej a dokonalej prirodzenosti
pravého človeka sa teda narodil pravý Boh i človek. Vzal si prirodzenosť
sluhu, ale bez špiny hriechu. Ľud-

Aktuality
ské pokolenie povzniesol, ale Božské
neumenšil. Je pravým Bohom i človekom. Treba často zdôrazňovať, že
jeden a ten istý je naozaj Boží syn a
naozaj syn človeka. Lebo „na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to
Slovo bolo Boh. Slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami.“ Tieto slová
sv. Leva Veľkého nám podali obsah
a zmysel sviatku Zvestovania Pána.
Na východe sa táto udalosť začala oslavovať na konci 4. storočia ako
mariánsky sviatok. Na západ prešiel

v 7. storočí. Podľa úpravy sviatkov
Druhým vatikánskym koncilom je zaradený medzi sviatky Pána. Ak slávnosť
Zvestovania Pána pripadne do Svätého
týždňa, liturgické slávenie sa presunie
na pondelok po Veľkonočnej oktáve.
25. marca slávi Cirkev Svätá dvojakú
slávnosť: Vtelenie Pána a zároveň slávnosť blahoslavenej Panny Márie, že
sa stala Matkou Božou. Toto radostné
tajomstvo nám každý deň trikrát oznamuje kostolný zvon. Pápež Urban II.
na synode v Clermonte 27. novembra

1095 nariadil, aby sa v každej obci pri
zvonení modlila modlitba Anjel Pána.
25. marec je zároveň aj spomienkou na sv. lotra, ktorý po svojom
vyznaní počul Spasiteľove slová:
„Ešte dnes budeš so mnou v raji.“
Lotor z pravej strany Krista na kríži
sa volal Dismas. Je patrónom všetkých otrokov a odsúdených na smrť.
					
Podľa Životy víťazov spracoval Milan Štraus

Príhovor predsedu DHZ Oravská Polhora k hasičom
Sv. Florián – 4. máj

Vážení členovia Dobrovoľného hasičského zboru! Sviatok patróna
hasičov, svätého Floriána, je aj dnes
dôvodom stretnutia sa Nás hasičov
s Vami, a to v slávnostnej atmosfére.
Dnešný sviatok je dôvodom na vyjadrenie vďaky a úcty za obetavú a
veľmi potrebnú službu, ktorú vykonávate pre dobro ľudí, ohrozených
živlami ohňa či vody, ale i pre tých,
ktorých stihlo nešťastie na cestách.
Do Vašej snahy pomôcť ohrozenému
blížnemu dnes zapájate nielen svoju dobrú vôľu a fyzickú zdatnosť, ale
aj vysokú profesionalitu a to všetko
s cieľom, aby Vaša pomoc mohla
byť čo najúčinnejšia. Tu by bola na
mieste otázka, prečo to robíte, prečo nasadzujete svoje zdravie a svoje
životy, aby ste pomohli druhým, prečo sa stále zdokonaľujete vo svojej
odbornosti? Na prvý pohľad by sa
mohlo zdať dostačujúcou odpoveďou, že predsa je to Vaše poslanie
a túžba pomôcť blížnemu v nebezpečných situáciách, Vaša práca, z
ktorej mate radosť a ste na ňu patrične hrdý – a preto ju musíte čo
najkvalitnejšie plniť. Niektorí z Vás
by povedali, že v tomto poslaní nachádzate kus svojho uplatnenia
svojich schopností a svojho záujmu
pomáhať druhým, že Vás to jednoducho vnútorne napĺňa a uspokojuje. Tieto motívy sú pravdivé, ale
nie sú dosť silné na to, aby niekto
dlhodobo a s rastúcim nasadením
toto poslanie alebo prácu vykonával.
Keď sme tu sv. Florián ako kresťan

a mučeník - mohli by sme sa opýtať,
prináša nejaké silnejšie dôvody pre
takúto obetavú pomoc blížnym v núdzi. Nás predovšetkým učí aktívnej
solidarite s trpiacim blížnym a to z
viacerých dôvodov. Ako ľudia vytvárame jednu rodinu a máme si navzájom pomáhať. V tom druhom, ktorý je ohrozený, máme vidieť svojho
blížneho a správať sa ku nemu tak,
ako by sme to očakávali my sami,
keby sme boli v jeho situácii. Ďalší
dôvod je v tom, čo nám hovorí Ježiš Kristus v podobenstve o Poslednom súde: „Čo ste urobili jednému
z týchto najmenších bratov, to ste
mne urobili – alebo neurobili.“ Čiže
v núdznom, trpiacom človeku čaká
na našu pomoc sám Boh – eventu-

álne. Boh sa stotožňuje s trpiacim
človekom a sľubuje nám odmenu,
ako by sme poslúžili jemu samému.
Sv. Florián položil život za svoju vernosť kresťanskej viere, za vernosť
Bohu. My dnes nie sme nútení zapierať svoju vieru, rešpektuje sa
sloboda náboženského presvedčenia. Ale aj v našej dobe je potrebné
vieru vyznávať – slovami, účasťou
na bohoslužbách a podobne. Ale
aj dnes si vernosť kresťanskej viere, vernosť Bohu, niekedy vyžaduje
hrdinské činy – a takými sú najmä
skutky obetavej, zachraňujúcej lásky
voči blížnemu v núdzi. Veď napokon,
čo môže byť adekvátnou odmenou
za Našu prácu, za riziká, ktoré podstupujeme? Ani peniaze, ani ľudská
pochvala nemôžu primerane odmeniť Naše nasadenie a Vašu obetu.
Svätý Florián dokázal za vernosť Bohu
obetovať svoj život, lebo veril, že Boh
mu ho vo večnosti vráti a odmení ho.
Viera v odmenu vo večnosti, ktorá sa
opiera o Kristovo zmŕtvychvstanie, o
Jeho prísľuby, môže byť jedine dostatočným motívom pre plné nasadenie sa do služby ohrozeným blížnym.
Vážení hasiči , nech Vám svätý Florián vyprosuje Božiu pomoc a ochranu pri Vašom poslaní a práci a pevnú
kresťanskú vieru, aby ste mali vždy
dosť hlbokých dôvodov pre uplatňovanie obetavej lásky voči blížnym.
S pozdravom: predseda
DHZ Oravská Polhora František Plevják
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ALKOHOL- NAJROZŠÍRENEJŠIA DROGA NA SVETE!
Slovensko patrí ku krajinám, kde ľudia pijú alkohol viac ako je prípustné.
Ročne pripadá na jedného Slováka približne 13 litrov čistého alkoholu. Vekový priemer
závislého sa za posledné roky znížil z 56 na 41 rokov.

ROZHOVOR S ODBORNÍKOM:
PhDr. MARCELOM ZEMANČÍKOM, riaditeľom resocializačného
centra Z – Návrat, n.o. Bobrov
1. Pán Zemančík, v roku 2004 ste
založili v obci Bobrov resocializačné
zariadenie Z - Návrat. Pre koho je
toto zariadenie určené?

3. Denne vidíte, koľko pevnej vôle
musí vynaložiť človek, ak sa chce
zbaviť závislosti. Kde berú závislí silu
žiť triezvy život?

Naše zariadenie je určené pre dospelé plnoleté fyzické osoby. Sme
iba mužská komunita, takže resocializačný program môžu absolvovať iba
muži. Treba podotknúť, že centrum
je určené pre osoby so závislosťou na
alkohole a psychotropných látkach.

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Ja si myslím,
že prvou motiváciou je snaha zbaviť
sa závislostí a pocítiť stav odporu ku
vlastnej závislosti napriek tomu, že
som v nej uväznený a denne ju potvrdzujem užívaním drogy alebo alkoholu. Mal by som vnímať to, ako veľmi
začína devastovať mňa, moju rodinu
a ako nás spútava. Abstinencia sa neskladá z jednej najväčšej bitky, ktorú
vyhráte. Skladá sa z každodenných
drobných víťazstiev nad sebou samým. Silu na to vedia dodať odborníci
svojimi terapeutickými metódami, rodina, ktorá dokáže byť motiváciou ku
zmene, ale aj laické podporné skupiny
a rôzne kluby. Je to určite celoživotné
hľadanie toho, kde sa ukrýva sila na
to, aby som zotrval abstinovať. Môže
to byť šport, záujmy, viera, rodina,
priatelia alebo aj jednoduchosť bytia.

2. Aké sú základné podmienky prijatia do Vašej komunity?
Základné podmienky pre prijatie
na resocializačný program sú diagnostikovaná závislosť odborným lekárom, absolvovaná krátkodobá alebo strednodobá liečba (minimálne
detoxikácia v zdravotníckom zariadení), odporúčanie lekára v odbore
psychiatria pre resocializačný pobyt.
Pred nástupom je potrebné sa telefonicky alebo e-mailom skontaktovať s pracovníkom nášho centra v
Bobrove. Pracovník ochotne poradí,
čo všetko je potrebné k nástupu .

4. Dnešná spoločnosť nemá moc
pochopenie pre abstinujúcich. Tých,
čo nepijú, okolie provokuje, zahŕňa
poznámkami, smeje sa z nich. Ako
sa môže abstinujúci ubrániť takýmto
poznámkam?
Abstinenciu určite nedostanete darom. Takto to nefunguje. Musíte si
ju trošku zaslúžiť, a to znamená pracovať na svojej premene, aby som
vyzrel na problém, ako je moja závislosť. V konečnej podobe mám porozumieť škodlivosti svojho správania,
„drogy ako takej“ a vedieť, kto som,
poznať sa. Musím sa pozerať na svet
inou optikou, to znamená, že v tomto konkrétnom prípade nerozhoduje
spoločnosť či si dnes vypijem alebo
moji bývalí kamaráti z „mokrej štvrte“, ale ja sám. Pretože ja sám rozumiem svojej závislosti, mám rešpekt pred závislosťou a viem, kto
som, čo chcem a ako to dosiahnuť.
5. Dá sa povedať o niektorej zo závislosti, že je viac škodlivá ako ostatné, príp. že je ťažšie ju vyliečiť?
Každý závislý vníma tú „svoju“ drogu ako tú najškodlivejšiu, a to práve
preto, že je na nej závislý on sám,
dokáže ho ovládať, ničiť a veľmi dlho
sa mu zdá, že je voči nej bezmocný.
Ale upozorňujem, že je veľmi nebezpečné polemizovať o tom, ktorá závislosť je tá najhoršia, lebo sa potom
logicky dopracujeme ku tej, ktorá je
z nich najlepšia, a to nie je žiadna!
6. Pitie alkoholu je pre niektorých Slovákov niečo ako národná
pýcha. „Koľko si zvládol? Ja 15 poldeci,“ hovoria si s uznaním kamaráti. Je sa podľa Vás čím chváliť?
Alkohol je s našou kultúrou spätý
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stovky rokov a vo veľmi odľahčenej
forme. Ale to, kto koľko vypije, môžeme brať iba ako tému na pobavenie.
Ak ste ten, kto znesie veľa alkoholu,
znamená to, že váš organizmus vie
metabolizovať alkohol rýchlejšie ako
metabolizmus niekoho iného. To samozrejme nevyvracia fakt, že u vás
pravidelným pitím nevznikne závislosť. Ja tu vnímam aj fakt, že tým,
že alkohol je od plnoletosti legálny a
skoro všetci s ním máme skúsenosť,
poznáme jeho účinky,
ako aj stavy opitosti, prirodzene strácame pred
ním rešpekt. Veľmi často
ma navštevujú rodičia,
ktorí keď zistia užívanie
nelegálnych drog u svojich detí hovoria: „Však
my mu nič nehovoríme,
keď si vypije, ale drogy,
to už je moc!“ Pritom alkohol je už mnoho rokov
vyhlasovaný ako najrozšírenejšia DROGA na svete!
7. Niektorí sa pozerajú na alkoholizmus ako na slabosť človeka. Iní
zas nepripúšťajú, že alkoholizmus je
choroba. Ako je to teda?
Od roku 1950 je alkoholizmus označený ako choroba Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO. To znamená, že má svoje príznaky ako každá
choroba – užívanie návykovej látky,
skracovanie času od jeho užitia, zväčšovanie množstva vypitého alkoholu,
prítomný craiving - čiže neodolateľná
chuť na alkohol a samozrejme vznik
fyzickej závislosti, kde sú už prítomné abstinenčné príznaky, ktoré môžu
byť aj životu nebezpečné. Alkoholizmus je smrteľná nemoc a neznamená to, že sa umiera iba na abstinenčné príznaky, ale aj na následky
poškodzovania dôležitých orgánov,
na následky nezodpovedného spôsobu života, ako sú dopravné nehody pod vplyvom alkoholu, pracovné
úrazy, zanedbávanie iných vážnych
zdravotných problémov. Alkoholik
je veľmi často páchateľom trestnej
činnosti, ale zároveň je aj na ňom samom často páchaná trestná činnosť.

8. Ako prebieha celková liečba závislosti?
Taká naozajstná liečba začína, keď si
závislý uvedomí svoj problém a hlavne
chce ho zmeniť. Liečbu poznáme ambulantnú, kedy alkoholik navštevuje
pravidelne psychiatra alebo psychológa, pomocou psychoterapie alebo
farmakoterapie sa pokúša prekonať
závislosť, pričom zostáva v prirodzenom alebo pôvodnom prostredí, v rodine. Ak sa závislému nedarí abstino-

vať ambulantne, má možnosť nastúpiť
na pobytovú formu liečby, ktorá trvá
individuálne, podľa programu zariadenia 6- 9 týždňov. Tu je závislý hlavne
chránený od vonkajšieho a domáceho
prostredia, môže sa svojmu problému
a závislosti venovať intenzívnejšie. Pre
naše okolie máme najbližšie pobytové zariadenie - psychiatrické oddelenie v Trstenej, kde majú mnohoročnú
skúsenosť s liečbou závislosti. Ak po
liečbe na psychiatrickom oddelení
(po detoxe), závislý cíti, že ešte nie
je pripravený na život v otvorenom
prostredí, odkiaľ pochádza, môže sa
rozhodnúť pre dlhodobé doliečovanie
v resocializačnom centre, kde môže
zotrvať až 24 mesiacov a pomaly sa
učiť životu v abstinencii od všetkých
psychotropných látok, osobnostne
vyzrieť, zlepšiť si svoje sociálne postavenie. Takéto centrum spravujeme
aj my v Bobrove. V niektorých prípadoch je možné nariadiť aj nedobrovoľnú liečbu a to hlavne vtedy, ak je
závislý nebezpečný pre seba a okolie
a pácha pod vplyvom alkoholu trestnú činnosť (môže sa jednať napríklad o domáce násilie, nebezpečné

vyhrážky ublížením alebo zabitím).
9. Aké prvé kroky môžeme podniknúť, keď vidíme, že si niekto z blízkych ničí život závislosťou?
V prvom kroku môžeme nadviazať
rozhovor - o tom, čo sa s daným človekom deje. Dozvedieť sa od neho
viac, aký ma postoj k tomu, čo sa momentálne deje v jeho živote. Či si je
vedomí toho, že užíva alkohol. Tieto
rozhovory nie sú vôbec ľahké a môžete sa stretnúť s
rôznymi reakciami.
Napríklad, že bude
dotknutá osoba reagovať agresívne,
že bude problém
popierať, že ho
bude bagatelizovať
alebo vás bude vťahovať do spoluzávislosti. To znamená, že vycíti, že vám
na nej záleží a bude
vás žiadať o služby,
o peniaze a vnucovať vám myšlienku,
že to, ako sa jej darí bojovať s jeho
vlastnou závislosťou, záleží od vás.
Ak sme sa rozhodli, že chceme byť nápomocní, môžeme navrhnúť pomoc
smerujúcu ku návšteve odborníka.
Môžete ponúknuť, že vytvoríte kontakt s odborníkom, že ho objednáte
na vyšetrenie alebo na poradenstvo.
Môžete mu ponúknuť sprevádzanie
alebo mu ponúknete odvoz. Ak však
vašu pomoc odmietne, akceptujte to,
ale aj tak sa môžete po určitom čase
závislému pripomenúť, že tá vaša ponuka pomoci stále platí, lebo odmietavý postoj ku liečbe sa časom mení.
10. Ako sa najčastejšie rieši tento problém v rodinách? Má rodina
splácať dlhy za alkoholika, kupovať
alkohol, pomáhať zotaviť sa z následkov pitia, poupratovať, odísť?
Akých najčastejších chýb sa môže
dopustiť rodina?
Počas mojej praxe som sa stretol s
rôznym prístupom ku závislosti v rodinách. Nájdu sa rodiny, kde problém
rýchlo identifikujú, závislý spolupracuje a liečba a doliečovanie prebieha
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Rozhovor
prvé skúsenosti s alkoholom. Upozorňuje vôbec niekto mladých na
nástrahy závislosti? Čo môže urobiť
každý z nás v oblasti prevencie?

veľmi dobre. Ale je aj veľké množstvo
rodín, kde rodina vkĺzne do spoluzávislosti a to znamená, že závislému
robí dokonalý servis a zastupuje väčšinu jeho povinnosti. Členovia rodiny
sa snažia splácať dlhy, hľadajú prácu,
starajú sa, aby mal závislý čo jesť, aby
mal okolo seba poriadok, aby nevyzeral zanedbaný. Takýmto servisom je
umožnené závislému strácať všetky
dobré návyky a kompetencie a zotrvať v závislosti. Rodina v tejto podobe veľmi často problém popiera, má
často pocit hanby pred okolím, závislosť pred okolím skrýva, ospravedlňuje správanie závislého člena rodiny.
Je pochopiteľné, že rodina chce závislému pomáhať, ale v tomto prípade, čím viac a dlhšie vytvára závislému domáci servis, tým ku väčšiemu
zničeniu závislej osoby dochádza.
Je veľmi efektívne používať metódy
„tvrdej lásky“. To znamená, preukazovať záujem a lásku, ale aj vyžadovať
spoluprácu pri riešení problému. Je
potrebné si uvedomiť, že závislá osoba dokáže zničiť a vyčerpať celú rodinu. Rodina si časom uvedomí, že servis pre závislého je neudržateľný, že už
to nikoho nebaví, a tak rodina pristúpi

ku radikálnejšiemu riešeniu problému, napríklad zbavením bývania závislého, rozvodom, odsťahovaním sa
rodiny od závislého, podaním trestného oznámenia, ak správanie závislého prerastá do domáceho násilia .
11. Dôvody pitia alkoholu bývajú
rôzne - chcem mať náladu, chcem
lepšie spať, chcem osláviť úspech.
Dá sa piť alkohol bez rizika?
Treba opäť zopakovať, že alkohol je
droga. Žiadna droga sa nedá užívať
bez rizika. Je si treba uvedomiť, že každá droga sa v počiatkoch užívania, zdá
ako veľmi fajn. Stav z alkoholu a aj chuť
sa nám zapáči, možno sa nám zdá, že
nás okolie lepšie prijíma, že nám pitie
odbúrava stres, že pod vplyvom alkoholu nepodliehame rôznym obavám,
komplexom a práve tieto postrehy a
dobrá skúsenosť s pitím sa začínajú
podieľať na vytváraní psychickej závislosti. Je si treba uvedomiť, že zotrvávanie v tejto ilúzii začať používať alkohol ako liek na životné bolesti, je veľmi
nebezpečné a vedie ku závislosti.
12. Mladý človek v kluboch, ale aj
doma pri rôznych oslavách získava

Jedna z najzákladnejších foriem sociálneho učenia je pozorovanie a mladí ľudia veľmi rýchlo odpozorujú, aký
postoj máme ku alkoholu. Veľmi často
sa správajú mladí podľa toho či sa nachádzajú v rodine, kde sa alkohol konzumuje veľmi často alebo len príležitostne. Osvojujú si správanie svojich
rodičov alebo starších súrodencov a
ku konzumácií alkoholu pristupujú
často s ľahkosťou. Rodina, ktorá pristupuje ku alkoholu s väčším rešpektom, formuje mladého človeka ku podobným postojom a hodnotám, aby
vnímal alkohol a drogy ako látky, ktoré
majú potenciál byť veľmi nebezpečné.
Myslím, že pri výchove stále platí
osvedčená teória osobného príkladu,
niekedy naozaj postačuje byť pre deti
pozitívnym vzorom a jemne korigovať
ich správanie, aby sa výchova podarila.
Snažiť sa byť blízko ku dieťaťu, aby
dieťa bolo ďaleko od drogy. Aby droga
nenahradzovala lásku. V dnešnej dobe
nám obrovské percento mladej populácie skúša drogu, ak nie sú v rodine
dobré vzťahy, ak nemá dieťa uspokojované svoje potreby. Naopak, ak dieťa dostáva lásku, bezpečie a pochopenie, vyberie si rodinu a nie drogu.

Pripravila a spracovala: Eva Murínová, Mgr.

NEODKLADAJTE S LIEČBOU ZÁVISLOSTI!
NEBOJTE SA ZODVIHNÚŤ TELEFÓN, POŽIADAŤ O RADU, NAPÍSAŤ O PROBLÉME!

Z- Návrat, n.o. Bobrov, PhDr. Marcel Zemančík, www.znavrat.sk, 043/5587026, 0910908606, z.navrat@centrum.sk
Abstinenčný klub – JASEŇ Or. Jasenica, Vladimír Farský, predseda klubu 0917 915 223, akjasen@
gmail.com, stretnutia každú stredu v zimnom období o 18.00 hod, v letnom období o 19.00 hod.
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Kurz lektorov
Niekoľko predchádzajúcich mesiacov
dávali naši duchovní otcovia do pozornosti možnosť zúčastniť sa kurzu lektorov a následne sa aktívne zapájať do
života farnosti formou prednesu biblických textov. Záujemcov bolo nemálo, pridali sa lektori z Námestova, Rabče, Rabčíc, a aj Sihelného. Kurz, ktorý
sa konal 19.1. 2019, organizačne zabezpečoval Farský úrad Oravská Polhora. Záštitu nad podujatím prevzal
miestny pán kaplán Vladimír Malec.
Napriek mrazivému ránu sa do Koliby
Poľana v Oravskej Polhore, kde sa kurz
lektorov konal, zišlo 55 záujemcov. O
vysokej odbornej úrovni podujatia
svedčili prednášajúci – Mons. Anton
Tyrol, PhD., ThDr. Radomír Bodziony,
PhD., PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.
Na úvod Mons. Tyrol poďakoval všetkým, ktorí prispeli k zorganizovaniu
podujatia, vysvetlil význam kurzu a
postupne odovzdal slovo ďalším rečníkom. Téma prednášky Dr. Bodzionyho bola: Dejiny vzniku a štruktúra
lekcionárov. Jeho príhovor vychádzal
z osobných praktických skúseností,
ktoré počas pastorácie získal. Účasť
laikov na apoštolskom poslaní Cirkvi
stanovil Druhý vatikánsky koncil. Nie
však vo všetkých slovenských farnostiach je o túto činnosť záujem.
Príhovor bol veľmi zrozumiteľný a
povzbudzujúci. Po skončení príhovoru bola diskusia k tejto problematike.
Program pokračoval príhovorom

Dr. Šarnikovej na tému
Odborná a technická
stránka prednesu Božieho slova. Prednášajúca vysvetlila dôležité
zásady pri čítaní Božieho slova – postoj, hlasitosť, rýchlosť prednesu, intonáciu, atď.
Pri čítaní konkrétnych
článkov z Biblie si lektori tieto zásady mohli
prakticky vyskúšať.
Množstvo otázok adresovaných prednášajúcej svedčilo o tom, že lektorov téma
zaujala a že majú záujem svoj prednes
naozaj posunúť na ešte vyššiu úroveň.
V prednáške Porozumenie biblických
textov – inšpirácia Mons. Tyrol vysvetlil
vplyv Ducha svätého na vznik Svätého
písma. Svätopisec je v plnom zmysle
druhotným autorom biblického spisu.
Zaoberal sa dôležitosťou Svätého Písma v živote človeka. Vyzdvihol prednes Písma formou Lectio divina, ktorú
v našej farnosti praktizuje pán kaplán.
Mons. Tyrol venoval pozornosť
aj duchovnému životu lektorov a
ich základným osobnostným predpokladom. Zdôraznil najmä účasť
na svätej omši nielen v nedeľu.
Tento príspevok tiež vyvolal množstvo otázok, na ktoré dostali lektori
odpovede.

Absolvovaním kurzu získali lektori
nárok na certifikát, ktorý dokumentuje odbornú pripravenosť lektorov.
Celodenná aktivita sa ukončila
svätou omšou, ktorú celebrovali Mons. Tyrol a pán kaplán Malec.
Príprava a realizácia celodenného
podujatia si vyžadovala spoluprácu
mnohých ľudí. Veľká vďaka patrí v prvom rade pánovi kaplánovi a pánovi
farárovi ako aj prednášajúcim. Netreba zabudnúť na pracovníkov Koliby
Poľana, ktorí zabezpečili účastníkom
obed a občerstvenie. Rovnako na
všetkých, ktorí asistovali pri svätej
omši, resp. pomohli so zabezpečením dopravy účastníkov a technických záležitostí (pani Terézia Juritková, Eva Murínová, Marián Glovaťák,
Scarlet Marlengová, Jozef Ďubek,
Jozef Vargončík, Šimon Barutík).
Toto vydarené podujatie okrem odbornej stránky malo aj ďalší význam
– aspoň na jeden deň spojilo rovnako
zmýšľajúcich veriacich bez ohľadu na
vek, povolanie, stav, vzdelanie, umožnilo viesť zmysluplné rozhovory a navzájom sa povzbudiť v dobrej veci.
Napriek rôznorodému zloženiu
účastníkov a náročnému celodennému programu vládla príjemná a
bezprostredná atmosféra. Som presvedčený, že aj tu sa prejavilo vedenie
Božím hlasom.
					
					
Milan Štraus
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OTÁZKY PRE ŠKOLITEĽOV LEKTORSKÉHO KURZU
A ICH ODPOVEDE...
MONS. ANTON TYROL
1. Súhlasíte s názorom, že Cirkev je
biblicky negramotná?
Nesúhlasím s tým. Biblická negramotnosť v Cirkvi neexistuje. Čítanie
Písma bolo v Cirkvi praktizované vždy.
Na základe čítania Písma napr. apoštol
Peter rozhodol, že je potrebné vyvoliť
ďalšieho apoštola namiesto Judáša.
Lós padol na Mateja (Sk 1). To bolo
ešte pred Turícami. Čítanie Božieho
slova aj u jednotlivcov evidujeme už
v 1. storočí a potom celé stáročia až
podnes. Napokon biblické hnutie je
staršie ako 100 rokov. Ak hovoríme o
Katolíckej cirkvi, treba zobrať do úvahy priame vedomosti, ktoré si ľudia
osvojujú pri bohoslužbách. Naši ľudia
poznajú mnohé biblické obsahy vo
forme piesní, poznajú liturgický rok,
vedia, čo znamená adventné obdobie, vianočné, pôstne, veľkonočné;
poznajú ich obsahy. Mnohé folklórne piesne vychádzajú z biblických
kníh(napr. krásna pieseň Bárka hovorí
o povolaní apoštolov, ale aktualizuje
ju na dnešné okolnosti), taktiež vianočné koledy, príslovia, porekadlá
čerpajú z Biblie – „Kto druhému jamu
kope, sám do nej spadne.“ To je z
Knihy prísloví 26,27. Nemožno teda v
žiadnom prípade hovoriť o negramotnosti veriacich. Mnohí veriaci čítajú
Sväté písmo, majú kompletné vedomosti. Biblické dielo minulý rok oslávilo 25 rokov, vo svete funguje už od
roku 1969. V súčasnosti Katolícka cirkev pracuje biblicky na plné obrátky.
2. Kresťanský pohľad na svet je neustále konfrontovaný myšlienkami
ateizmu a liberalizmu, že Boha niet;
sloboda človeka je viac ako Božie
prikázania. Môže to kresťana motivovať „zatiahnuť na hlbinu“?
Radšej by sme uprednostnili situáciu
bez liberalizmu a bez ateizmu. Ale keď
tu sú, je to výzva. Je to výzva pre každého človeka – veriaceho i neveriaceho, aby si riešil tieto otázky. Keď si
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kladieme otázky, hľadáme aj odpovede. My žijeme vo veriacom prostredí.
Buď si človek vieru prehĺbi, hľadá „za a
proti“ alebo vieru odloží. Nedeje sa to
z jedného dňa na druhý. Je to proces.
Dal by Pán, aby to bol proces hľadania
a nachádzania odpovedí. Ide o hľadanie identity, nejde len o teoretickú odpoveď. Je dobré, keď si človek otázky
nekladie sám, ale v určitom prostredí,
v spoločenstve veriacich, diskutuje s
nimi, teda aj prostredie tu má veľký
význam. Našou úlohou je konfrontovať sa s históriou a diskutovať. Vieme
pritom predpokladať perspektívu,
k čomu to povedie, ak odložím vieru. V každom z nás je totiž túžba po
zmysluplnom živote. Všetko nás vedie
k tomu, aby sme slobodu hľadali nie
v svojvôli, ale v Bohu. Je to možné.
Najjednoduchšie to ide tak, že aj v
prikázaniach – a práve v nich, ak ich
prijmeme vnútorne – je možné nájsť
slobodu. V tom je aj spomínaná hlbina.
3. Ak sa odhodláme čítať 30 minút
z Božieho slova (v nedeľu, príp. pracovné dni), je možné za tento čas
Božie slovo prečítať, premeditovať,
vpustiť ho do svojho srdca?
Áno, je to možné, dôležitá je pravidelnosť a poznanie spôsobu, ako ísť
na to. Je dobré mať pri čítaní Svätého
písma vytvorené dobré podmienky vhodný čas (svieže ráno alebo večer)
a tiež sú dôležité pomôcky – napr. komentáre. Sväté písmo nám pomáha
nadviazať osobný kontakt s Bohom.
Ide o Božie Slovo, ktoré vstúpilo do
ľudského slova a je takým podnes. Je
živé, má osobný charakter. Ide o prácu
so živou Bytosťou. Nie je to záležitosť
vedomostí, ako keď skladám nejaké
súčiastky. Nie sme náboženstvom knihy, ale náboženstvom Živého Slova.
Čítanie Písma sa nám tak stane fascinujúce, ako keď sa stretnú dvaja ľudia.
Pri čítaní Písma tým „druhým“ je Boh.

4. Božie slovo je podložené mnohými vonkajšími a vnútornými dôkazmi. Ktoré sú podľa Vás tie najsilnejšie?
Sväté písmo má rozličné argumenty
pravdivosti, napr. história ako veda
nám potvrdzuje pravdivosť biblických
udalostí; taktiež archeológia odkrýva
historické pamiatky z čias Ježiša Krista – starozákonné texty. V Písme sa
spomínajú mnohé mestá, ktoré existujú dodnes. Potom morálne hodnoty, ktoré ponúka Biblia, sú pravdivé
hodnoty dodnes. Za tieto hodnoty
zomrel Ježiš Kristus a taktiež mnohí
jeho nasledovníci – apoštoli, mučeníci aj dnes prenasledovaní kresťania. Sväté písmo nie je ideológiou, je
čímsi hlbším. Je to posolstvo života;
posolstvo, že všetko smeruje k Bohu,
že človek je nesmrteľný. Náš život
sa nekončí, on sa len mení. Celé dejiny ľudstva majú svoje vyústenie v
Bohu, vo večnosti s Ním. A napokon
sú tu aj vnútorné argumenty – skúsenosť mnohých ľudí s Bohom; Písmo
nám to umožňuje a sprostredkuje.
5. Vieme, že pravidelné čítanie Božieho slova prináša výhody. Aké sú
to?
Čítanie Božieho slova nás vnútorne
disponuje poznať vlastnú identitu, kto
som, kto je Boh. Písmo mi hovorí, že
Boh ma miluje, dáva môjmu životu
zmysel, smer; zisťujem, že Boh počíta so mnou. To si môže povedať každý človek. Takto môžeme pozerať na
seba i na ostatných, každý má svoje
miesto v Božom kráľovstve. Ďalšou
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výhodou je pocit spolupatričnosti s
ostatnými ľuďmi. Samotná príroda
nás vedie k obdivu veľkého Božieho diela a smeruje nás k Pôvodcovi,
tak aj Sväté písmo. Čítaním Božieho
slova získavame úplné odpustky (30
minút denne, pri splnení všeobecných podmienok). Aký význam majú
úplné odpustky? Spáchaním akéhokoľvek hriechu narušujeme Boží

súlad. Po hriechu vzniká škoda aj
vina. Škodu napravíme získaním odpustenia v sviatosti zmierenia. Vinu
zas odčiníme získaním odpustkov.
Čítanie Božieho slova (30 minút) je
možnosťou ako odčiniť svoju vinu. Aj
takto sa možno postupne stávať znova slobodnými a zrelými kresťanmi.

Chcem sa na záver rozhovoru veľmi pekne poďakovať našim kňazom,
pánu farárovi a pánu kaplánovi a
všetkým organizátorom kurzu za to,
že vyšli s iniciatívou a žiadali si tento
kurz pre lektorov a všetko pripravili
na vysokej úrovni. Nech nám naši lektori a lektorky robia v kostole radosť,
keď kvalitne prednášajú texty Svätého písma. Všetko na Božiu slávu.

ThDr. RADOMÍR BODZIONY, PhD.
1. Myslíte si, ako doktor teológie,
že prežívame dnes „duchovnú podvýživu“? Staráme sa rovnako o svoje
telo a o svoju dušu, o duchovný život a život materiálny?
K tomu, že je cítiť v súčasnosti „duchovnú podvýživu“ nemusím byť
doktorom teológie. Ako kňaz a farár sa o tom uisťujem a presviedčam vo svojej terajšej farnosti. Často
vidíme problémy vo veriacich, ale
otázka smeruje aj do našich radov či
dokážeme ľuďom, svojim veriacim
práve dnes, kedy je človek upriamený viac na to, čo je telesné a materiálne, priblížiť aj to duchovné či
človeka dokážeme zaujať, priviesť
k zamysleniu a začať tak aj konať.
Veľmi sa teším každej duchovnej iniciatíve v tomto prípade lektorského
kurzu, ktorý je pozvaním všetkých tak
mladých aj starších lektorov farností
prehlbovať svoj duchovný život počúvaním Božieho slova, prednesom
Božieho slova, zamýšľaním sa nad
Božím slovom a zároveň jeho uskutočnenie v praktickom osobnom,
rodinnom či spoločenskom živote.
2. Ako môžeme počas čítania Božieho slova rozpoznať, akým textom sa
ku nám Boh osobne prihovára?
V prvom rade by mala byť u človeka
„vypestovaná“ láska k Božiemu slovu.
To je ako s osobou, ktorú mám veľmi
rád; tá osoba je mojím vzorom, oporou, radcom, ku ktorej mám dôveru. Je
to osoba, ktorá môže v určitých situáciách zvýšiť hlas, ak ma chce od niečoho uchrániť a nemal by som sa na ňu
hneď hnevať a trucovať. Čiže na prvom
mieste je to láska k Bohu a jeho Slovu.

Ďalšia dôležitá vec je, aby sme často
alebo ak je to možno každý deň čítali Sväté písmo. Je mnoho situácii
v evanjeliách, keď Pán Ježiš hovorí
so svojimi učeníkmi, používa príklady, podobenstvá a oni napriek tomu
týmto slovám nerozumejú. Nás to
tiež môže od čítania Svätého písma
odrádzať; keď nerozumiem týmto slovám; keď sa mi zdá, že Sväté písmo je náročné, ťažké a pod.
Odporúčam každému, kto ide čítať Sväté písmo, aby sa najprv stíšil
a uvedomil si tú chvíľu, že Boh je
teraz so mnou. Potom odporúčam
pomodliť sa modlitbu k Duchu Svätému s prosbou, aby som dokázal
porozumieť prečítanému Slovu a aby
ma to Slovo dokázalo zmeniť. Už tento moment, že som si našiel čas na
čítanie Svätého písma, že beriem do
rúk Sväté písmo, že ho čítam, že sa
nad ním zamýšľam, že dávam priestor
Slovu, aby ma menilo, je tým rozpoznaním, že sa Boh ku mne prihovára.
3.Pri čítaní Božieho slova sa môžeme stretnúť s textami, ktorým nerozumieme. Dokážeme Božie slovo pochopiť bez „špeciálnej“ odbornosti
v spolupráci s Duchom Svätým?
Mne sa dosť často stáva, že mi lektor vo farnosti povie: „Ja tomu čítaniu z dnešnej nedele nerozumiem.“
Moja otázka následne smeruje k
tom či si lektor prečítal doma aj časť,
ktorá je pred textom čítania z Bohoslužby slova. Odpoveď je „nie“.
Aj úlohou lektora je nielen bezchybne prečítať prvé či druhé čítanie pri
Bohoslužbe slova, ale aj tomuto textu rozumieť. Čiže je to aj taká domá-

ca úloha pre lektora, už počas týždňa
sa zaoberať čítaním, ktoré budem v
nedeľu čítať, poprosiť Ducha Svätého, aby lektor porozumel tomu, čo
mu chce Boh skrze toto čítanie povedať, a ak tomu nerozumiem, opýtať sa pána farára, pána kaplána o
jeho vysvetlenie. A to je odpoveď na
tú otázku o „špeciálnej“ odbornosti.
Dnes už máme všetci možnosť si
texty liturgických čítaní na každý pozrieť na webovej stránke www.lc.kbs.
sk, dokonca už existuje aj aplikácia do
mobilných telefónov, program ako za
jeden rok prečítať celé Sväté písmo.
Chcem všetkých lektorov vo farnosti povzbudiť, aby si vždy uvedomili,
že sú nástrojom Božieho slova. A
preto všetkým vyprosujem, aby nás
Božie slovo vždy napĺňalo láskou,
aby sme sa nad ním vždy zamýšľali,
aby sme ho nosili vo svojich srdciach
a aby sme podľa Božieho slova žili.
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Téma: Božie slovo
ThDr. GABRIELA ŠARNÍKOVÁ, PhD.
1. Sestra Gabriela, Biblia je osobné
Božie slovo, ktoré zaznieva ku každému z nás. Ako máme dostať Božie
slovo do nášho srdca a udržať Ho
tam?
Celé to začína vierou. Najprv treba uveriť, že ide naozaj o Božie slovo a uveriť, že Toto slovo je účinné
a živé. Potom je potrebné naše rozhodnutie, že neopustím čítanie Božieho slova a budem verný v Jeho
čítaní. Pravidelným opakovaním
sa mi stane čítanie Božieho slova
zvykom. To želám každému z nás.
2. Biblia je najpublikovanejšou knihou na svete. Čo je podľa Vás na Biblii jedinečné?
V prvom rade je výnimočné to, že
Biblia vznikla inak ako všetky ostat-

né knihy. A po druhé – výnimočné
je, že sa v Biblii každý človek nájde.
3. Súčasná doba je sprevádzaná
množstvom informácií, ktoré nás
okrem iného aj vyrušujú a rozptyľujú. Ako sa v živote kresťana môžeme
sústrediť na to, čo je naozaj dôležité?
Najprv musím prísť na to, čo je dôležité v mojom živote a prosiť Boha o dar
rozlišovania. Keď to dôležité pomenujem, tak sa na to zameriam a ostatné
ma už vyrušovať nebude. Ako príklad
uvediem úspešných podnikateľov,
ktorí tvrdia, že sú úspešní vďaka tomu,
lebo majú jasný cieľ a všetko ostatné
je cieľu podriadené. Ak chcem byť
teda úspešný kresťan, všetko musí byť
podriadené môjmu vzťahu s Bohom.

Rozhovory so školiteľmi kurzu pripravila a
spracovala: Eva Murínová, Mgr.

Anketa s účastníkmi
„Blahoslavený, kto číta aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo čas
je blízko“ (Zjv 1,3)... V tomto duchu sa niesol kurz pre lektorov konaného dňa 19. januára 2019 v Oravskej
Polhore v Kolibe Poľana a v tom istom duchu sme zúčastneným lektorom položili tieto anketové otázky:
Čím vás tento kurz oslovil alebo obohatil?
Cítite sa byť lektorom?
Čím alebo čo vás na tejto službe lektora priťahuje?...
„Tento kurz vyzlieka zo mňa „starého“ lektora a oblieka ma do „nových“
šiat lepšieho, krajšieho a zrozumiteľnejšieho prednesu Božieho Slova.
Aspoň verím, že tomu tak bude...
Netušil som, že aj práca so slovom
dokáže byť až taká náročná, a že je
až také dôležité dávať pozor na to, na
čo klásť dôraz a na čo nie, dávať pozor na významy, prestávky, rytmus,
prednes, čistú gramatickú výslovnosť.
A to všetko súčasne... Nuž čas venovaný Bohu nie je nikdy stratený...“
pán Jozef z farnosti Oravská Polhora

„Cítim sa byť lektorom. Predtým ako
som sa na to dala, cítila som deficit
lektorov vo farnosti, a preto som ho
chcela vyplniť. Až potom som postupne zistila, čo vlastne služba lektora obnáša. Až teraz cítim, že to prináša napl-
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nenie, pocit dôstojnosti v službe Bohu
a teším sa z toho, ako si ma Boh takto
cez službu lektora k sebe pritiahol.“
vydatá pani Katka z farnosti Rabča

„Osobne sa cítim byť ešte stále začiatočníčkou v službe lektora, hoci Božie
Slovo čítavam v kostole už jeden rok.“
pani Daniela z farnosti Rabčice

„Tento kurz pre lektorov nás obohatil
tým, že sme zistili, hlavne ja (manžel
Jozef), že sa potrebujem viac obetovať tejto službe, hlavne v oblasti
prípravy. Sme veľmi radi, že farnosť
Oravská Polhora také niečo zorganizovala. Majú od nás päť bodov z piatich.“
manželia pán Jozef a pani Terka z farnost
Rabčice

„Služba lektora je pre mňa vlastne

taká vyplnená túžba. A paradoxne...
ma k tomu priviedol môj vlastný syn,
vtedy mal 15 rokov, teraz už má 28
rokov. Tak dlho už vlastne chodím
čítavať. Pri čítaní Božieho Slova je
prakticky stále sa v čom zdokonaľovať. Mám veľmi rada prípravu, pretože pre mňa je to taká motivácia na
čítanie Svätého Písma. Vyhľadávam
ho a čím som staršia, tým viac ma
obohacuje, čerpám z neho pre každodenný život. Doslova mi dáva posilu, nielen pre ducha, ale aj pre telo.“
pani Hela z farnosti Rabčice

„Tu som zistila, že potrebujem väčší
priestor na prípravu a zistila som koľko nedostatkov ešte potrebujem odstrániť.“
pani Mária z farnosti Rabčice

Téma: Božie slovo
„Vždy som túžila byť lektorom, ťahalo ma k tomu, ale potrebovala som k
tomu impulz, dostala som ho a teraz
som už 20 rokov lektorka. Momentálne vychovávam nových lektorov,
teším sa z toho, hlavne keď pritiahnem k tejto službe mladých, hlavne
mladých chlapcov, lebo ich pritiahnuť, je oveľa ťažšie ako dievčatá,
ktoré sú odvážnejšie. Tento kurz mi
dal veľa a poznatky, ktoré som získala, určite použijem a spolu so svojimi skúsenosťami ich využijem. Poradím svojim mladým a aj druhým.“
pani Milada z farnosti Rabčice

„Študujem na katolíckej vysokej
škole v Ružomberku a témy na kurze
sme už preberali. Ale toto „komorné“
prostredie sa nedá ničím nahradiť.
Veľmi sa mi tu páči, a preto tomuto
kurzu dávam veľký tínedžerský lajk
(palec – hore). Čítanie Božieho Slova
počas liturgie na svätej omši je pre
mňa veľkou službou Bohu a ľuďom.“
mladá slečna Monika z farnosti Rabčice

„Odpoveď na otázku či sa cítim byť
lektorkou je úplne jednoduchá: Áno,
cítim sa ňou byť. Prečo? Lebo mám
na to talent od Boha, ktorý využívam.
A čo ma na lektorstve napĺňa? To je
ako s tými mužmi v evanjeliu, ktorým
Pán daroval určité množstvo talentov,
a keď sa vrátil, predstúpili pred Neho
a ukázali mu ako s nimi naložili. Keď
niekto dostal do vienka od Pána Boha
talent prednášať, tak aj lektorstvo je
spôsob, ako ho naplno rozvinúť a využiť. Mňa na tom napĺňa hlavne to, že
môžem prispieť ku skrášleniu liturgie.
Nechcem, aby to vyznelo pyšne, ale
teší ma, keď sa postavím pred ambónu
a celý kostol stíchne. Vtedy sa snažím
Božie Slovo vo svätom Písme prečítať
čo najlepšie, ale nie preto, aby som sa
ja ukázala, ako viem pekne čítať, ale
preto, aby sa cez moje ústa vštepilo
Božie Slovo do počúvajúcich ľudských
sŕdc. Určite ma vždy poteší pochvala
od ľudí, že „dobre sa to počúva, keď v
kostole čítaš ty“, zaiste teší ma to, ale
nie v tom zmysle, že by som mala byť
lepšia ako tí druhí, ale v tom zmysle,
že verím, že keď sa ľuďom páči ako
čítam, tak snáď nad Božím Slovom

aj rozmýšľajú a premýšľajú o ňom,
a takto sa im lepšie vštepí do srdca.
A ako na mňa tento kurz pôsobí? Veľa
vecí som vedela už zo školy, ale snažila
som sa sústrediť na všetky prednášky.
Dozvedela som sa takto veľa ďalších
nových vecí, o ktorých som ešte nevedela a vďaka nim môžem odstrániť
ešte ďalšie nedostatky a slabiny, ktoré
pri čítaní Božieho Slova mám, a tak
prispieť k tomu, aby liturgia bola ešte
krajšia na oslavu nášho Pána. Materiálne plus tohto kurzu pre lektorov
je získanie diplomu o jeho absolvovaní. Veď nikdy neviete, kedy a kde
môže byť taký „papier“ ešte potrebný a využiteľný, napríklad pri presťahovaní sa do inej farnosti (smajlík)?
Touto cestou by som chcela povzbudiť všetkých tých, ktorí v sebe cítia dar
lektorstva a chceli by čítať Božie Slovo v kostole. Nebojte sa prísť, každý
nejako začínal, netreba mať k tomu
„papier“ o absolvovaní kurzu, ja som
ho doteraz tiež nemala a čítala som v
pohode :-). A že máte trému? Ja som
ju tiež mala, veď nikto nie je profesionál hneď od začiatku. Vyprosujem
vám teda k tomu veľa milostí...“ :-)
budúca mamička- Lenka z farnosti Oravská
Polhora

„Kurz ma veľmi obohatil, miestami
bol veľmi zábavný a vtipný. Veľmi ma
teší, že som sa niečo dozvedela aj z
histórie služby lektora. Po tom čo som
počula na kurze, sa veľmi teším na
ďalšie čítania aj keď mám vždy trému,
keď čítam, avšak verím, že techniky,

ktoré nám na kurze prednášajúci ukázali, mi pomôžu moje nedostatky a trému zmenšiť... alebo úplne odstrániť.“

pani Gabika z farnosti Rabča

„Spolu čítame už vyše 20 rokov, ale
aj napriek tomu, že tak dlho sme v
službe lektora, je stále sa v čom zdokonaľovať, je stále sa čo učiť a je stále
v čom rozširovať svoje poznanie o Božom Slove. Samotné Božie Slovo nás
neustále obohacuje, ale aj samotné
čítanie Božieho Slova počas slávenia
svätej omše je veľmi obohacujúce, čo
je pre nás veľmi zaujímavé. Svoje dlhoročné skúsenosti sa snažíme preniesť
aj na deti a mládež. Avšak problém
vo farnosti Rabča je ten, že dievčat a
žien na čítanie je dosť, ale nemáme
chlapov. Veľmi, veľmi by sme si želali, keby v našej farnosti sa aj muži zapájali do čítania a stali sa lektormi.“

dlhoročné lektorky pani Mária a pani Elena z
farnosti Rabča

„Chcem vyjadriť vďačnosť za to, že
som sa mohla zúčastniť tohto kurzu.
Dúfam, že vedomosti z dejín liturgie,
vedomosti z lekcionára a iné vedomosti spolu s technickými radami
ma zlepšia v mojej lektorskej službe.“
pani Veronika z farnosti Rabča

„Kurz pre lektorov ma veľmi, veľmi obohatil, miestami bol veľmi
zábavný, no hlavne mi ukázal, ako
sa duchovne pripraviť na čítanie
svätého Písma počas liturgie, ako
ho prežívať v živote a ako o ňom
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Téma: Božie slovo
vednosť. Snažím sa to uvedomovať
vždy, keď prichádzam do kostola. Cítim, že čítaním Svätého Písma môžem
v mnohých ľuďoch zanechať stopu
prečítaného. Beriem to ako službu a
poslanie. Som vďačná, že môžem byť
lektorom. A prečo ma služba lektora
priťahuje? Priťahuje ma preto, lebo
mi dáva hlbší pocit pochopenia Svätého Písma. Nejde len o samotné čítanie a fyzickú prítomnosť lektora ako
osoby, aj keď to na prvý pohľad tak
vyzerá. Ale samotná príprava, naštudovanie vopred, pochopenie textu,
prednes, tréma - to všetko nás môže
posunúť vpred tak v bežných situáciách bežného života, ako aj v rozvíjaní
talentov, ktoré sme od Boha dostali.
Veď nakoniec, všetko robíme na Slávu Božiu, a preto ma to priťahuje.“
budúca mamička Monika z farnosti Oravská
Polhora

hovoriť svojim blízkym a rodine.“

pani Martina z farnosti Rabča

„Tento kurz ma obohatil po praktickej
i duchovnej stránke. Dozvedela som
sa ako správne čítať Sväté Písmo po
gramatickej i obsahovej stránke a duchovne v tom, že je to výzva k lepšiemu poznávaniu Božieho Slova a hlavne
v jeho praktizovaní v osobnom živote.
Byť lektorkou sa zatiaľ iba učím, ale
chcem na sebe pracovať, aby som sa
raz tou lektorkou mohla aj cítiť. Služba lektora ma priťahuje, ale príťažlivosť služby lektora znamená aj zodpovednosť, ktoré ma motivujú, a takto
mi dávajú viac možností vzdelávať sa
v oblasti chápania Svätého Písma.“
pani a už aj mladá babička Monika z farnosti
Oravská Polhora

„Služba lektora je jedna zo základných súčastí, ako sa stať nástrojom
pre Boha. Vďaka tejto službe máme
možnosť recitovať Božie Slovo, Slovo ktoré je odpoveďou na ceste k
Milosrdenstvu. Táto služba ma vždy
viac a viac posúva smerom k Bohu, k
jeho Láske a Poznaniu. Aj vďaka kurzu som sa mal možnosť v tejto službe zlepšiť. A to tak, že to posilnilo
moju odvahu, gestikuláciu a ohrom-
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nú úctu pred Bohom, ktorý je Milosrdný a jeho Láska je nekonečná.“
tínedžer Peťo z farnosti Oravská Polhora

„V prvom rade musím povedať, že
sa necítim byť lektorom. Avšak priťahuje ma snaha spestriť bohoslužbu a
tým pomáhať dobrej veci. Cieľom je,
aby si Slovo Božie zapamätalo čím
väčšie percento ľudí v kostole. A tento kurz prispel k tomuto cieľu. Obohatilo ma to vo viacerých rovinách.
Po prvé - formuje sa spoločenstvo
lektorov, po druhé - naučili sme sa
mnoho nových informácií a po tretie
- dotkli sme sa našej viery v Boha a
prehĺbili ju. A to všetko ma veľmi teší.“
budúci otecko Marián z farnosti Oravská
Polhora

„Kurz ma okrem poznatkov, ktoré
sa nám dostali vo forme odborných
prednášok, obohatil aj tým, že mi
zase raz ukázal tu silu a odhodlanie,
ako dokážu ochotní ľudia spoločne
prispieť k zorganizovaniu dobrej veci.
Vďaka ochote pána kaplána a spolupráci šikovných ľudí sa opäť podarila
plnohodnotná udalosť, ktorá v nás
mohla upevniť poslanie lektora. Samozrejme na druhej strane byť lektorom, so sebou prináša aj zodpo-

„Najprv sa musím priznať, že v prvopočiatkoch mojej lektorskej služby
som mal takú veľkú trému, že som
musel požiadať ďalšie dve lektorky
o pomoc, aby som sa dokázal s touto trémou vysporiadať a zbaviť sa jej.
Dodnes sa cítim ich dlžníkom a túto
dlžobu vynahradzujem iným lektorom. V súčasnosti samotná služba lektora ma nielen priťahuje, ale aj uzdravuje, nielen telesne, hoc čiastočne,
ale hlavne duchovne. Ďalej ma tiež
duchovne uzdravuje najmä vzájomná
modlitba za lektorov, ktorá pozostáva
z dvoch modlitieb k Panne Márii a to
„Pod tvoju ochranu...“ a 3x „Zdravas
Mária...“, ktoré sa všetci lektori pravidelne modlia každú nedeľu večer o
21:00 navzájom za seba a za lektorskú službu. A cítim, že Panna Mária
nám v tom všetkým veľmi pomáha.“
hlavný spoluorganizátor kurzu dnes už dôchodca pán Jozef z farnosti Oravská Polhora

Všetkým lektorom, ktorí boli ochotní venovať čas a zúčastniť sa tejto
ankety a súčasne sa podeliť s nami o
svoje dojmy, názory alebo vyznania,
ďakujeme za tieto milé, krásne, nádherné a povzbudzujúce, ale hlavne
od srdca spontánne odpovede.
Ešte raz ďakujeme!
Redakcia časopisu Srdce, Jozef Ďubek

Téma: Božie slovo

Biblické okienko Jn 1, 1 – 18
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo
na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo
nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo
vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa
Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní
ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo
uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle
muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my
sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom
som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“
Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol
daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy
nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.
Ak si chceme vysvetliť, čo to je Božie
slovo, musíme sa najprv pozrieť, čo o
ňom hovorí Sv. Písmo. Najkrajšie to opisuje práve Prológ z Jánovho evanjelia.
Ukazuje, že Slovo bolo u Boha – čiže
smerovalo k Bohu a bolo Bohom –
akoby to zjednocoval s ním. Samozrejme – vieme, že Boh je dokonalá
bytosť, je to osoba (dokonca tri osoby) a ani evanjelista nechce Boha zredukovať na nejaký pojem, neosobné
slovo. Naopak ukazuje, že Slovo má
nový rozmer – stáva sa živým. A čo
je živé, môže pôsobiť a niečo meniť.
Vysvetľuje to v ďalších veršoch ...bolo na počiatku... všetko povstalo
skrzne neho... Spomeňme si na knihu Genezis: Boh prehovorí a tak tvorí
svet – aj to je obrazom toho, že Boh
netvorí svet „len tak mimochodom“
– čosi povie a vznikne to. Ale dáva
sa do toho celý (lebo On je Slovo).

Ale tu Boh nekončí. Tým Slovom sa
nám prihovára. Evanjelista to prirovnáva k svetlu – ono osvecuje každého
človeka – čiže Boh hovorí k všetkým.
Ako svetlo osvieti všetkých ľudí – malých i veľkých, mužov i ženy, dobrých
i zlých... tak aj Boh – všetci mu stojíme za tu námahu. Aj ty. Svetlo dáva
život – rovnako i Božie Slovo. Ako?
1) Fyzicky: Ježiš nám smrťou a
zmŕtvychvstaním získal večný život.
2) Morálne: Dáva nám nádej na spásu. Sľubuje vykupiteľa a aj to splní.
3) Teologicky: Ak ho počúvame, zapáli v nás lásku k Bohu.
Svetlo je kontrastom k tme, je to
niečo, čo sa nedá prehliadnuť. V tme
nevidíme, ale vo svetle áno. V tme
môžeme vidieť i malé svetielko, ak v
ňej zažiari. A Boh toto svetlo zapálil,
dal ho nám, keď sám prišiel na svet.
Božie slovo je láskavé a nevnucuje sa. Prišiel do vlastného – mal tu všetky
práva, mohol rozkazovať, no vlastní ho neprijali – dovolil ľuďom
odpovedať aj za cenu,
že ho odmietnu. A napokon toto Slovo dáva
moc stať sa božími
deťmi. Už nie sme cudzí. Veď ho poznáme.
Keď si to zhrnieme:
I. Slovo je nástroj ko-

munikácie – a Boh prehovoril prvý
– už pri stvorení Sveta a pozýva nás
do spoločenstva s ním. Keď sa s niekým rozprávam, môžem ho spoznať.
A Boh chce, aby sme ho spoznali.
II. Boh sa dáva celý – až tak chce
aby sme ho spoznali, že sa stáva človekom a obetuje za nás svoj život.
Môže byť azda väčší prejav lásky?
III. Boh sa prihovára nám všetkým (ako svetlo svieti na všetkých). Bez rozdielu. Ale je na nás
– ako odpovieme. Budeme patriť
medzi tých, čo ho neprijímu (ako
tmy svetlo)? Alebo mu odpovieme...
IV. Slovo mení náš vzťah s Bohom: Už nie sme cudzí. Poznáme ho. Stávame sa Božími deťmi.
V. Ako hovorí záver prológu: Milosť a
pravda prišli skrze Ježiša Krista – vieme, že toto slovo je pravdivé, môžeme
mu dôverovať, a je plné lásky (milosti).
Čo z toho pre nás vyplýva? Boh
urobil všetko pre to, aby sme ho
spoznali. Ako mu teda odpovieme?
Povedzme si to na príklade:
Do školy prišiel nový učiteľ. A deti sa
ho báli. Vyzeral prísne. Hneď sa začalo šíriť medzi žiakmi, aký je zlý. Keď s
ním mali prvú hodinu, nikto ani nepípol, stačilo, aby sa na niekoho pozrel a hneď ho zalial pot. Skončilo to
v momente, keď prehovoril. Napodiv
– vyzeral prísne, ale jeho hlas bol milý,
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lahodný. Navonok pôsobil arogantne,
ale prihováral sa žiakom veľmi láskavo. Zrazu sa ho prestali báť. Zistili, že
mu môžu dôverovať, že ich vypoočuje,
poradí a pomôže. A úplne zmenili názor na neho. Stal sa veľmi obľúbeným.
Prirovnajme si to k pohľadu na
Boha. Koľkí ľudia ho považujú za
sudcu a policajta, ktorý čaká, kým
zhrešia, aby ich mohol potrestať,

alebo ho vidia ako deduška na obláčiku, ktorý sa o nič nezaujíma.
No ak začneme Boha spoznávať: modliť sa, čítať a meditovať
Sväté Písmo – a dovoliť, aby sa to
Slovo dotklo nášho srdca (teda
sám Boh sa dotkne nášho srdca).
Keď ho spoznáme, už nám nebdude cudzí, už ho môžeme vnímať ako
otca. Pocítime, že nás miluje a stane sa nám blízkym. A potom bude-

me môcť láskou odpovedať na Jeho
slovo. Využime pôstne obdobie a
sviatky Veľkej noci, aby sme viac komunikovali s Pánom a tak menili svoj
pohľad na neho. Buďme mu skutočnými deťmi, nech nám nie je cudzí.
Vladimír Malec

Svätý Júda Tadeáš (1. stor.) – Zabudnutý apoštol
Liturgická spomienka: 28. október

Meno Júda pochádza z hebrejského slova jadah, čo
znamená chváliť, sláviť, hoden cti a v izraelskom národe malo vznešenú tradíciu. Nosil ho štvrtý syn patriarchu Jakuba, v ktorého rode mal na svet prísť Mesiáš.
Druhé meno Tadeáš má pôvod v aramejskom slove tadda označujúcom hruď, prsia alebo srdce a znamená odvážny či veľkodušný. V apoštolských zoznamoch sa niekedy nazýva aj Júda Jakubov (Lk, Sk).

RODINNÉ ZÁZEMIE
Sv. Júda Tadeáš sa považuje za Ježišovho príbuzného,
pretože jeho otcom bol Kleofáš (Kleopas), brat sv. Jozefa a jeho matkou bola Mária, ktorá sa vo Svätom Písme nazýva sestrou Panny Márie. Júdovým bratom bol
apoštol Jakub Mladší - prvý jeruzalemský biskup a Šimon
- druhý jeruzalemský biskup. Z mimobiblických správ sa
zdá, že bol ženatý, mal viacero detí a pôvodom bol roľník.

JÚDA - APOŠTOL JEŽIŠA KRISTA
Kedy sa Júda stal Ježišovým učeníkom, sa nevie. Ale byť
jedným z Ježišových apoštolov je určite veľká česť. Ježiš si
týchto dvanástich apoštolov nevybral náhodne. Predtým,
ako sa rozhodol vybrať dvanástich, sa modlil celú noc. Ale
aj napriek tomu, že Júda bol Ježišovým apoštolom, evanjeliá nám o ňom hovoria žalostne málo. Okrem toho, že je
vymenovaný na konci zoznamu apoštolov, prinášajú o ňom
iba jedinú výpoveď. Konkrétne je o ňom zmienka v evanjeliu od sv. Jána, od ktorého máme krátky dialóg apoštola
Júdu s Ježišom, počas Poslednej večere. Táto posledná Ježišová Pascha s učeníkmi sa konala v atmosfére narastajúceho napätia, s vedomím približujúcej sa rozlúčky a apoštoli si až tak celkom neuvedomovali, čo sa vlastne deje. Na
otázku Petra a Tomáša „Pane, kam ideš?“ Ježiš odpovedá,
že rozlúčka s nimi a so svetom bude iba dočasná. Prisľúbil
im, že ich posilní Duchom Svätým a zjaví sa každému, kto
ho miluje. A tu do tohto momentu vstupuje apoštol Júda,
ktorý počúval tento rozhovor s pocitom sklamania, preto-
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že si myslel, že Ježišovo miesto je na izraelskom, politickom, kráľovskom stolci. Preto mu aj zasvätil svoj život. Práve preto išiel za ním. Aby bol v tom správnom čase na tej
správnej strane tam, kde sa dejú veľké veci. Riadil sa svojimi vlastnými záujmami. Ale Ježiš zjavne nepomýšľal vziať
záležitosti do svojich rúk. Preto sa ho Júda, ako je napísané
vo Svätom Písme - „nie ten Iškariotský,“ sklamaný z Ježiša
pýta: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu
nie?“ (Jn 14,22) Priznajme si, že aj my sa mnohokrát nachádzame v podobnej situácii. Očakávame, že Ježiš, ako Boh,
bude konať v našich životoch podľa našich predstáv, pretože chodíme do kostola, modlíme sa, spovedáme sa, snažíme sa v tomto pokrútenom svete byť poriadnymi ľuďmi a
Ježiš... robí úplne niečo iné. Odpovedá Júdovi týmito úžas-

Relikvie
nými slovami: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo
a môj Otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si
uňho príbytok. Kto ma (však) nemiluje, nezachováva moje
slová.“ (Jn 14,23-24) Tu Ježiš Júdovi i každému z nás hovorí, do ktorého srdca sa „nasťahuje“, aby sme za ním kráčali
nie z donútenia, ale z lásky a iba ten, kto mu ostane verný, bude schopný na túto jeho lásku odpovedať. A „zakúsi
pokoj, aký mu svet nemôže dať, pretože pochádza výlučne
od Boha.“ (porov. Jn 14,27) A Júda zmenil svoje predstavy
a svojim životom dokázal na túto Božiu lásku odpovedať.

MUČENÍCKA SMRŤ
Kde a akou smrťou apoštol Júda zomrel, nie je presne známe. Predpokladá sa, že jeho misijné pole sa pravdepodobne rozprestieralo v krajinách okolo Palestíny, Arábii, Sýrii,
prípadne Perzii a Mezopotámii, kde údajne podstúpil mučeníctvo spolu s apoštolom Šimonom. V apokryfe Latinské
mučeníctvo sv. Šimona a Júdu sa uvádza, že pri ohlasovaní Božieho Slova v Perzii rozbesnený dav oboch zlynčoval.
Naproti tomu v pravoslávnej tradícii v Arménsku bol apoštol Júda ukrižovaný a po zásahu šípov z luku zahynul. Alebo existujú ďalšie verzie, ktoré hovoria, že sv. Júda Tadeáš
bol umučený v Libanone, kde zahynul mečom alebo, že
ho zbili do bezvedomia a potom usmrtili úderom sekery.
Nezávisle od toho, kde a akým spôsobom tento
apoštol položil svoj život, niet pochybností o tom, že
zomrel mučeníckou smrťou z lásky ku Kristovi. Pomáha nám to pochopiť už aj spomenutý apokryf, v ktorom sa píše, že keď sa na nich vrhol rozbesnený dav
„odvážni Boží apoštoli, plní radosti, vzdávali Bohu
vďaky, že sa stali hodnými trpieť pre Kristovo meno.“

ťanskými autormi. Až sv. Brigita Švédska (1303 - 1373) tvrdila, že v jednom zjavení sa jej ukázal Pán Ježiš a prikázal
jej s dôverou sa obracať na sv. apoštola Júdu. Cirkev po
tomto Božom zásahu akoby týmto apoštolovi chcela nahradiť roky zabudnutia, kedy sa mu nedostávalo náležitej
úcty, a preto je dnes vzývaný ako zvláštny orodovník tých,
ktorí sa dostali do ťažkej situácie a takmer už stratili nádej. Možno aj preto sa stal patrónom, navyše nezvyčajne
účinným orodovníkom v ľudsky beznádejných prípadoch.

JÚDOV LIST
Tradícia pripisuje Sv. Júdovi Tadeášovi autorstvo predposledného novozákonného listu- Júdovho listu. Hoci
v súčasnosti na základe niektorých znakov biblisti spochybňujú jeho autorstvo, čo z historického hľadiska je
pochopiteľné, tento list možno nazvať perlou prvokresťanskej teológie. Vyznačuje sa hlbokou kresťanskou náukou a je skutočne nadčasový, pretože aj dnes má čo
povedať dnešnej generácii kresťanov. Hlavne o dvojtvárnosti, zamieňaní si hodnôt, ale tiež o pravej viere, nádeji, láske, úcte, trpezlivosti, vernosti a milosrdenstve.

LEGENDY O APOŠTOLOVI JÚDOVI
Podľa jednej legendy po Ježišovom nanebovstúpení
apoštol Júda išiel k nevyliečiteľne chorému Abgarovi,
kráľovi Edessy (v súčasnosti je to mesto Sanliurfa v Turecku), a priniesol mu šatku s odtlačkom Ježišovej tváre, ktorý vznikol nadprirotdzeným spôsobom. Zázračne
uzdravený Abgar sa stal prvým kresťanským vládcom.
Táto legenda ovplyvnila spôsob predstavovania sv.
Júdu Tadeáša na obrazoch - často bol zobrazovaný s tzv.
mandylionom – oválnym zobrazením Pánovej tváre.

ZABUDNUTÝ APOŠTOL
V ranokresťanskej tradícii sa meno apoštola Júdu často
zamieňalo s menom Júda Iškariotský, apoštolom - zradcom. Preto sa v slovenských prekladoch, kvôli rozlíšeniu,
namiesto mena Júda Iškariotský používa meno Judáš Iškariotský. Avšak na mene Júdu Tadeáša to bola nezaslúžená škvrna, ktorá mu zaiste nebola ani ľahostajná, ani
príjemná. Zvlášť v prostredí pohanov, ktorí nepoznali židovskú tradíciu, a pre ktorých asociácia Judáš bola jedinou
asociáciou. Ktorá však pravdepodobne sa asi najviac pričinila o nedostatok „popularity“ jeho osoby medzi ranokres-

Jozef Ďubek
zdroje: Svätý Júda Tadeáš, životopis, modlitby – Mira Majdan,
Pomocníci v ťažkých a beznádejných situáciách – LÚČ, Blízky Bohu i
ľuďom – Rajmund Ondruš S.J., www.zivotopisysvatych.sk
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Úvaha

O občanovi a neznámom mužovi
Slnko pomaly zapadalo. Poslednými
lúčmi osvetľovalo veľký chrám, mohutné hradby, námestia, široké rušné
ulice aj úzke uličky kľukatiace sa na
okraji mesta. Mesto sa začínalo ukladať na spánok. Vozy naložené tovarom už nebrázdili cesty, peňazomenci
sa odobrali do svojich domov, mýtnici
začínali zratúvať peniaze. Pred synagógou ešte postávalo pár ľudí. Stál
tam aj ktorýsi ctihodný občan. Jeho
meno nám nie je známe, ale ani nie
je potrebné pre tento príbeh. Možno
len stojí za zmienku, že to bol muž,
ktorý pri modlitbách sedával vždy na
poprednom mieste. Obďaleč postával
aj celkom neznámy človek. Na rozdiel
od občanovho bohatého odevu, on
mal na sebe zaprášený cestovný plášť.
Priblížil sa k občanovi a oslovil ho:

Povedal, že on ho postaví za 3 dni.“
„Tak predsa tu bol ten z Nazaretu.
Poznám ho. Nepripadá mi ako zločinec. Na vlastné oči som ho videl, ako
uzdravil chorého alebo vyháňal zlých
duchov,“ zaprotestoval pocestný.
„Nič viac ako zločinec to nie je. Mocou Belzebula a iných zlých duchov
uzdravuje!“
„Ó nie pane,“ začal pocestný, „nenazdávam sa, že to robí mocou Belzebula. Nijaký zlý duch by nevyháňal svojich druhov z chorých. Prečo
by to robil? Musel by byť hlúpy.“
„Určite koná mocou niektorého zlého ducha! To ale ešte nie je všetko.
Minule nám zabránil ukameňovať cudzoložnicu, ktorej sme cudzoložstvo
dokázali! Bráni výkonu našich zákonov! Nectí si ich.“

„Buď pozdravený, ctihodný pane.“
Občan si pocestného premeral skúmavým, mierne nadradeným pohľadom. Opýtal sa:
„Ktože si, pocestný, keď sa len tak
odvažuješ osloviť mňa?“
„Nie je dôležité, kto som,“ povedal
pocestný.
„Spomeniem len, že pochádzam z
malej dedinky na okraji Judey a prišiel som sem osláviť sviatky. Stojím tu
pri tomto veľkolepom chráme a obzerám si ho. Dopočul som sa, že nedávno tu jeden muž narobil zmätok.
Vraj to bol akýsi tesár z Nazaretu.“
„Áno,“ odvetil občan, „nedávno tu
bol jeden taký. Zdá sa mi, že to bol
zločinec. Nabádal nás zbúrať chrám.

„Nepočul si, pane, čo ten z Nazareta povedal? Ja som tam bol. Povedal, že kto je bez hriechu, nech
prvý hodí kameň. Kto nám dal právo zabíjať za hriechy? Koľko hriechov robia ostatní v porovnaní s tou
cudzoložnicou? Keby sa každému
mala ujsť smrť podľa jeho hriechov,
málokto z nás by ešte bol nažive.“
„Chceš povedať, pocestný, že toto
jeho konanie schvaľuješ? Chceš povedať, že aj ty patríš k tým zástupom nevzdelaných bláznov, ktorí ho označujú
za Mesiáša? Nevieš, že Mesiáš má
byť ten, ktorý bude vládnuť železným
žezlom, a ktorého kráľovstvu nebude konca? A kde má svoje kráľovstvo
tento tu? Pravý Mesiáš by nám vládol.
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Šiel by za najvyššími z nás a navrhol
by nám vojnu proti utlačovateľom.
Postavil by sa na naše čelo a spolu by
sme povstali. Zmietli by sme Rím ako
vlna! Rozvrátili by sme Tibériove légie
a utopili by sme ich v krvi! Zem kráľa
Dávida by sa vrátila do našich rúk!“
„Chápem pane, že ty aj mnohí z tvojho ľudu by chceli dobyvateľa, ktorý
premôže Rím. Ale tento človek nehovorí o vojne. Nehovorí o územiach.
Nechce si vydobyť pominuteľnú slávu
a moc. Hovorí, že jeho kráľovstvo nie
je z tohto sveta. Jeho jazyku nerozumiete, hoci ho počujete. Vaše srdcia
sú zatvrdnuté. Šťastie vidíte v peniazoch, slobodu v moci, slávu v krvi. No
on je iný. Chce milosrdenstvo, nie obetu. Za spravodlivosť bojuje slovom,
nie mečom. Neprichádza posilňovať
tých, ktorí sú mocní, ani nasýtiť tých,
ktorí už jedli dosť. Prichádza k tým,
pred ktorými vy zatvárate oči. K tým,
ktorých viera je často omnoho väčšia
ako vaša, hoci vy sa postíte, vykrikujete modlitby a darujete chrámom priehrštia zlata. Myslíte si azda, že týmto
si zaistíte väčšiu odmenu v nebi?“
„Si veľmi nebezpečný, cudzinec.
Za takéto reči by si sa mal zodpovedať veľkňazovi. Máš jediné šťastie,
že sa blížia sviatky. Inak by si sa za
toto ocitol na kríži. Urážaš náš zákon, našich predkov, naše tradície!
Nie si hoden volať sa Izraelitom!
Patríš na kríž, tak ako ten Mesiáš!“
Pocestný hodnú chvíľu nepovedal
nič. Naostatok sa ale predsa len ozval:
„Bojíš sa pane. Bojíš sa, že mám
pravdu, že on má pravdu. Možno
ju ešte pár rokov budú môcť umlčať klince a kríž. No príde deň, keď
vaša pýcha padne.“ Po týchto slovách sa neznámy muž otočil a zanechal občana samého s jeho myšlienkami. Odkráčal smerom k trhu.
Slnko už takmer zmizlo. Jeruzalem
sa pomaly ponáral do tmy. Ešte však
bolo vidieť večerné zore. Červené ako
krv. Akoby to vedeli. Akoby vedeli, že
na druhý deň sa krv naozaj preleje.
Maximilián Kutliak
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Odhaľovanie pravej tváre ideológie gender
pokračovanie z minulého čísla
Radikálna sexuálna gender výchova deti verzus telesné dotyky
na intímnych miestach detí so sexuálnym podtónom, intímne sexuálne dotyky medzi deťmi, 2.časť.

V tejto a nasledujúcej časti seriálu
si povieme ako sa ideológia gender
spolu s Istambulským dohovorom a
rodovou rovnosťou pozerá na dieťa.
Vysvetlíme jej rodovo-sexuálne pohľady na dieťa v zmysle jej rodových
teórii, a tiež ich dôsledky. Tiež vysvetlíme, prečo ideológia gender si môže
„dovoliť“ naše deti rodovo scitlivovať cez telesné dotyky na intímnych
častiach tiel detí, a tiež, prečo si to
môže „dovoliť“ so sexuálnym podtónom. Ďalej, cez čo všetko to zakrýva
a ako sa snaží z tohto pre seba ťažiť.
V pracovných listoch metodickej
príručky pre sexuálnu výchovu na
druhom stupni základných škôl vypracovaných v rámci osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu od
IPPF sa v jednej jeho časti uvádza:
„Človek je sexuálna bytosť počas
celého svojho života – od narodenia
až po starobu. Už malé deti poznajú
pôžitok s dotýkaním sa svojich pohlavných orgánov. Výskumy svedčia
o tom, že deti aj pri dojčení pociťujú
sexuálnu rozkoš. Určite si aj ty sám/
sama pamätáš na šteklivé detské
„hry“ na doktora/ku, prípadne pocit
pri prezeraní obrázkov nahých tiel,
ktoré si náhodou objavil/a u rodičov

alebo u kamarátov/ok. Prejavy sexuality jednotlivých ľudí sa líšia. Pokiaľ
neohrozujú iného človeka, nedajú
sa posudzovať ako „dobré“ a „menej dobré“, „správne“, či „nesprávne“. Sú také, aké vyhovujú každému
z nás a súčasne obom partnerom.“
A ďalšia časť ju dopĺňa, rozširuje a
upresňuje o tieto ďalšie „poznatky“:
„Deti sú sexuálne bytosti, skúšajú a
zažívajú praktiky vedúce niekedy až
k orgazmu. Niektoré deti sa učia a
používajú slová opisujúce sexualitu
v relatívne rannom veku. (poznámka
autora – čo z pohľadu rodovej rovnosti sa považuje „za relatívny ranný
vek“ u detí? - myslím si, že úmyselne
tu nie je uvedená veková hranica detí,
aby neskôr sa dala „relatívne“ posúvať podľa toho ako sa to rodovej rovnosti = ideológii gender hodí, to jest
- od buka do buka, čo v praxi znamená znižovať hranicu plnoletosti u detí
tak, aby v spoločnosti s legalizovanou
rodovou rovnosťou detská sexualita a
sex s deťmi nebol kriminalizovaný !!! )
Ďalej text pokračuje takto: Sexuálne
prejavy a jazyk, ktorý používajú deti
na opisovanie sexuality, obklopuje
silné napätie a tabuizovanie zo strany
dospelých. Na základe toho, ako holandské a belgické matky pozorovali
sexuálne prejavy detí, sa dozvedáme,
že medzi najčastejšie sexuálne prejavy detí do 11 rokov patria: dotýkanie
vlastných pohlavných orgánov, do-

týkanie sa matkiných pŕs, záujem o
opačné pohlavie, hra na lekára, kladenie otázo4k o sexualite, masturbácia
(rukou), pokusy vidieť ľudí neoblečených, dotýkanie sa sexuálnych relevantných častí tela iných ľudí, masturbácia s nejakým nástrojom. Výsledky
tejto štúdie ukázali, že s vekom pribúda záujem o opačné pohlavie, hra
na lekára, kladenie otázok o sexualite,
ale aj pozeranie si obrázkov nahých
tiel, kreslenie pohlavných orgánov,
používanie slov označujúcich sexualitu, rozprávanie o sexuálnom styku
a dožadovanie sa pozerania sexuálnych scén v televízii. Rozdiely medzi
dievčatami a chlapcami boli minimálne.“ koniec citácie ...(podľa gender
sú tieto „sexuálne „ prejavy, mnohé
z nich perverzné, prirodzenými rodovými vlastnosťami detí od narodenia
= nula rokov do 11 rokov dieťaťa !!!)
Takúto rodovú „komplexnú“ sexuálnu výchovu, vrátane jej radikálnych
foriem, u nás do škôl propaguje Spoločnosť pre plánované rodičovstvo,
ktorá je slovenskou pobočkou Medzinárodnej federácie pre plánovanie
rodiny - anglicky- International Planned Parenthood Federation ( = IPPF).
Len tak mimochodom - táto súkromná spoločnosť IPPF patrí medzi
najväčšie siete potratových kliník na
svete. 95% jej aktivít tvoria potraty (=
vraždy). Ročne ich len táto top potratová organizácia v USA vykoná oko-
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lo 320 tisíc (=denne je to okolo 880
„umelých prerušení tehotenstva“ =
vrážd) a každoročne tento počet stúpa. Okrem iného sa neslávne zviditeľnila aj predajom pozostatkov časti tiel
potratených (=zavraždených) nenarodený detí a je pozoruhodné, až zarážajúce, že aj napriek tomu má podporu,
ak bude treba aj finančnú, zo strany
centrálnych, riadiacich a mocenských
vrcholných politických orgánov EÚ.
Rodová rovnosť spolu s ideológiou
gender a Istambulským dohovorom
plne podporujú aktivity celosvetovej
IPPF, teda aj Spoločnosti pre plánované rodičovstvo u nás na Slovensku.
Tieto citácie, okrem iných radikálnych sexuálnych foriem pohľadu na
dieťa, sú ukážkou toho, akým spôsobom sa na samotné dieťa pozerá
rodová rovnosť spolu s ideológiou
gender , Istambulským dohovorom
a IPPF. Všetky tieto pohľady sú konkrétne zastrešované už uvedenou
Medzinárodnou federáciou pre plánovanie rodičovstva = IPPF, ktorá súčasne je ich hovorcom, konateľom, a
dokonca aj vedúcou organizáciou v
oblasti sexuálnych a reprodukčných
práv. Dokonca aj pred takou organizáciou akou je OSN alebo WHO (Svetová zdravotnícka organizácia). Preto ich
vyjadrenia a pohľady majú takú silnú
politickú moc, takú silnú politickú
váhu, preto sú takí nepostihnuteľní.
Politická moc, okrem nepostihnuteľnosti, im zabezpečuje aj iné politické
výhody. Nakoľko politická moc je zvia-
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zaná s právnou mocou, umožňuje im
legalizovať rôzne rodové gender práva pre deti typu právo na potrat alebo
iné detské (smrtiace) práva, vrátane
pochybných detských sexuálnych
práv. Neskôr postupne v ďalšom čísle
časopisu budú uvádzané, ktoré. A práve preto rodová rovnosť spolu s IPPF
a Istambulským dohovorom sa snažia svoje univerzálne rodové ľudské
práva presadzovať politickou mocou
(čím sa ani netaja) cez tzv. rodové politiky a rodovo zodpovedné inštitúcie,
lebo im zabezpečujú moc presadiť
tieto ich pochybné univerzálne rodové ľudské (= bezpohlavne pohlavné
rodovo-pohlavno-sexuálne) práva,
vrátane tých - „univerzálnych“ detských ... sexuálne rodovo „rovných“
práv. Neskôr v ďalšom čísle časopisu
tiež uvedieme, ktoré.
Texty v príručke, celá samotná me-

todická príručka a znenia v nej, sú
cieleným a zámerným budovaním
nových základov úplne nového (rodového) pohľadu na sexualitu dieťaťa, spolu s novým pohľadom na tému
manželstva a rodičovstva pre deti.
Navyše, týmto sa snažia úmyselne a
podprahovo meniť pohľad na dieťa,
na jeho sexualitu, na jeho sexuálne
aktivity. A súčasne téma manželstva
a rodičovstva v príručke sú zásterkou
pre zahmlievanie, až krytie týchto nových sexuálnych pohľadov na deti tak,
aby nevzbudzovali príliš veľkú pozornosť ako u rodičov, tak i v spoločnosti.
A tak tieto nové rodovo sexuálne
pohľady na dieťa pokladajú nové
základy (rodového a sexuálneho)
pohľadu na dieťa v pohľade na sexualitu, sex a sexuálne aktivity dieťaťa
už od „relatívne“ (?!) ranného veku
( = už od nula rokov = od narodenia)
dieťaťa, ako nové základy nového
domu. Výsledkom má byť „vyrovnaná“ a „harmonická“ detská sexualita
v rámci rovnosti, rodovo chápaná ako
„univerzálna rodovo sexuálna detská
rovnosť“. Tu sa však natíska otázka.
Odkedy a s kým? „Odkedy“ sa nám
všetkým podsúva v podobe domyslieť si - „od narodenia“, a „s kým“
sa zámerne a úmyselne zahmlieva,
aby svoje ďalekosiahle prekročenie
sexuálne morálnych hraníc u detí
zakryli za výchovu a vzdelávanie.
Je teda zjavné, že ideológia gender
spolu s rodovou rovnosťou a Istambulským dohovorom sa snažia týmito
novými rodovo sexuálnymi pohľadmi zámerne a podprahovo vyrobiť

Veda
všeobecne zo všetkých detí v rámci
rovnosti čisto sexuálne bytosti. Avšak súčasne týmito novými pohľadmi
na dieťa sledujú aj niečo viac. Chcú ísť
ešte ďalej. Majú svoj ďalší konkrétny
cieľ a zámer. Predovšetkým sa snažia
položiť nový základ pohľadu na dieťa ako na bytosť, ktorá si je vedomá,
aj napriek svojej nevedomosti, svojej
sexuality, svojej „skrytej“ sexuálnej
aktivity. Snažia sa presvedčiť, že už
aj dieťa je „zrelá“ sexuálna bytosť,
ktorá túži po sexualite a sexe, ale keďže to nevie ešte vyjadriť, musí mu v
tom niekto pomôcť. A to je ten zámer
stúpencov rodovej rovnosti. Pomôcť

dieťaťu dosiahnuť rovnosť, aj sexuálnu, ... nielen medzi deťmi - deťmi, ...
ale aj medzi deťmi a dospelými (!!!).
A to takým spôsobom, že stúpenci rodovej rovnosti v rámci tejto rovnosti,
vrátane aj tej sexuálnej, pomôžu týmto deťom dosiahnuť túto „rovnosť“ –
najskôr prostredníctvom už spomínaného zmeneného pohľadu na dieťa v
oblasti sexuality, a potom- konkrétnou
„oprávnenou“ „komplexnou“ radikálnou sexuálnou gender (pre)výchovou
detí priamo v školách, aj cez vzájomné
telesné dotyky na intímnych miestach
detí so sexuálnym podtónom. Cieľom
a zámerom je tiché a podprahové

dekriminalizovanie detskej sexuality
a sexu s dospelými, teda aj pedofílie.
A teraz si konkrétne ukážeme - ako a
prečo je toto možné zo strany rodovej
rovnosti uskutočniť. Ale až v budúcom
čísle časopisu.
Pokračovanie v budúcom čísle.
Jozef Ďubek
zdroje: konzervatívny denník Postoj.sk,
denník Pravda, pracovné listy a metodická
príručka od IPPF, internet

Gender iskrička zo sveta
LGBTI aktivisti vo Francúzsku požiadali ministerstvo spravodlivosti a ostatné spoločnosti
používajúce tento symbol, aby logo prestali používať, pretože je ... „ homofóbne“. Dokonca žiaduce by bolo - zakázať ho. Šéfka Inter- LGBTI pre boj s diskrimináciou Sylvie Fondacci sa k tomuto vyjadrila takto: “Tento model nereprezentuje dnešnú francúzsku rodinu“ a
vyzvala reklamné agentúry a firmy, aby boli „vynaliezavé“. A hovorkyňa hnutia Inter-LGBTI Majorie Monnie sa vyjadrila k tomuto logu takto: „Tento obrázok je extrémne stereotypný.“ Na základe týchto skutočnosti spoločnosti a reklamné agentúry vo Francúzsku
od roku 2014 toto logo sťahujú a nahrádzajú novými logami rodiny. Týmto francúzska
spoločnosť podľahla diktátu LGBTI. Súčasne však mnoho Francúzov s týmto postojom
nesúhlasí a pýtajú sa, či bude potrebné zmeniť napríklad aj dopravné značky označujúce
blízkosť školy. V skutočnosti však tento úkon zo strany LGBTI lobby je novým honom na
čarodejnice podobný tomu, ktorý tu už kedysi bol, a to ... v komunistickom režime. Súčasne však zákazom tohto loga stavajú toto logo na úroveň zakázaných symbolov vo svete,
ako napríklad - nacistických symbolov = hákového kríža a podobne ... .

Ruženec k Matke Božieho Milosrdenstva
Má tri desiatky:
Na začiatku: Zdravas, Kráľovná, Matka milosrdenstva…
Na veľkých zrnkách: Mária, Matka
milosti a Matka milosrdenstva, chráň
nás pred nepriateľmi a prijmi nás v
hodine smrti.
Na malých zrnkách: Mária, Matka
milosrdenstva, vypros nám milosrdenstvo u svojho Syna.

Na záver: Najmilosrdnejšia Matky, ty
otváraš pred nami dokorán svoju náruč a vystieraš ruky plné všetkých milostí a darov. Tvoje materinské srdce
ám chce dať všetko, čo potrebujeme,
ale predovšetkým, sprav svojim silným príhovorom, aby sme bdeli nad
čistotou a nevinnosťou, verne a vytrvalo sa snažili o detskú lásku k tebe a
v srdci nosili obraz Srdca tvojho Syna.
To Srdce nech nás chráni, spravuje a
privedie do večnej blaženosti. Amen.
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Mladí

Láska v manželstve

Ku rozvíjaniu každodennej lásky v
manželstve patrí dennodenné odpustenie drobných pochybení, nedostatkov a omylov či už svojich alebo
partnerových.
Ak dovolíme, aby zlé zmýšľanie o
našom manželstve prenikalo do nášho vnútra dávame tým priestor nenávisti voči manželovi, manželke.
Táto nenávisť sa zakorení v našom
srdci a vtedy vyhľadávame stále viac
nedostatkov a prehreškov svojho
partnera. Niekedy sa stáva, že všetkým veciam pripisujeme rovnakú
závažnosť. To so sebou prináša, že
sa staneme neúprosnými voči akémukoľvek pochybeniu svojho partnera.
Keď nás náš manžel, manželka urazil, sklamal je odpustenie na uzdravenie manželstva veľmi potrebné, no nie je to samozrejme ľahké.
V 1 Kor 13 sv. apoštol Pavol píše, že láska všetko vydrží.
Neznamená to nevšímať si zlo, neodpustenie a neodprosenie. To sa
bude nahromaďovať a skôr či neskôr

sa prejaví vo vzťahu medzi manželmi.
Manželia, si prejavujú lásku voči
sebe aj tým, že hovoria jeden o druhom dobre, snažia sa ukazovať na
dobré stránky svojho partnera aj cez
jeho slabosti a chyby. V opačnom
prípade je lepšie mlčať, než poškodiť obraz svojho milovaného. Nedostatky sú len časť a nie celým bytím
druhého. Je dobre si uvedomiť, že
všetci sme kombináciou dobrého a
zlého. Partner je niečím viac než niekto, kto ma obťažuje, kto ma ruší,
než niekto, kto mi berie energiu. Preto si nedomýšľajme, že láska nášho
partnera musí byť dokonalá, akú si
predstavujeme, a že jeho láska nie je
skutočná, aby sme si mohli vážiť jeden druhého. Pracujme skôr na tom,
aby naša spoločná láska manželov
bola dokonalá, aby bola skutočná.
Budovať manželstvo na dôvere je
pevné manželstvo. Nie na podozrievaní, klamstve a domýšľaní. Takáto
dôvera dáva slobodu vo vzťahu. Nie je
dobré v manželstve partnera neustá-

le kontrolovať, byť mu v pätách, len
aby sa nám nevytratil z pod kontroly.
Láska odovzdáva dôveru partnerovi a
slobodu, nesnaží sa ho ovládať. S dôverou sa vzťah obohacuje. Manželia
vždy keď sa stretnú s radosťou zdieľajú svoje poznatky, skúsenosti, zážitky.
Keď partnerovi dôverujeme dávame
mu najavo, že si ho vážime, rešpektujeme jeho prejavy a jeho slobodu.
Opakom je, že ak si manželia neprejavujú sebe navzájom dôveru, tak si
neprejavuje bezpodmienečnú lásku a
radšej si budú ukrývať svoje tajomstvá
a budú predstierať, že sú niekým iným.
V rodinnom živote je veľmi potrebné pestovať si lásku, ktorá všetko
vydrží, ktorá bojuje proti zlu, ktorá
nedovolí pestovať nenávisť voči sebe
navzájom, kde nie je miesto na pomstu. Manželstvo je vzácne znamenie,
lebo keď muž a žena si vysluhujú
sviatosť manželstva, Boh sa v nich
zrkadlí, vtláča do nich svoje obrysy
a nezrušiteľný charakter svojej lásky. Manželstvo je ikona Božej lásky.
Teda po láske, ktorá nás spája s Bohom je manželská láska najväčším
priateľstvom. Je to spojenie, ktoré
má všetky vlastnosti dobrého priateľstva: snaha o dobro druhého, vzájomnosť, dôvernosť, nežnosť, stálosť
a podobnosť v spoločnom živote. Ale
u manželov je to nezrušiteľne v slobodnom a pevnom rozhodnutí zdieľať
a budovať spoločnú celú existenciu.
Pápežské dokumenty František Amoris
laetitia
Monika Glovaťáková

Mladí, moderní... svätí?

Alberto Micchelotti a Carlo Grisolia
Kamaráti Carlo a Alberto boli normálni tínedžeri. Carlo miloval hudbu, Alberto zas lezenie po horách. Mali veľmi
rozdielne povahy. Carlo bol utiahnutý
introvert, ktorý rád spieval a skladal
piesne. Alberto bol naopak veľmi
spoločenský. Ale i tak títo dvaja mali
niečo spoločné- obaja si zvolili Boha.
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Alberto sa narodil 14. augusta
1958 neďaleko Janova (Taliansko).
Veľmi rád sa učil a zaujímal sa o
vedu. Vyhral aj niekoľko súťaží vo
vedeckých oblastiach, no i keď bol
úspešný v škole, nebol pyšný. Bol to
pokorný mladík, ktorý prisudzoval
celý svoj úspech Bohu, ktorého mal
na prvom mieste.

Alberto Micchelotti

Mladí
Carlo sa narodil 29. decembra 1960
v Janove. Bol veľmi uzatvorený. V jednom liste Albertovi vyznáva: „Uisťujem ťa o tom, že som sa nevenoval
ničomu, naozaj ničomu inému okrem
seba samého... Ustavične sa zatváram do seba aj so svojimi problémami, ktoré na mňa denne útočia. Nedokážem sa otvoriť...“
Ale postupne láska, ktorú uvádzal do života, zvíťazila nad všetkým. Carlo sa začal premieňať.
Bol iniciátorom rôznych podujatí: s
priateľmi pripravovali balíky pre tých,
čo nemali nič alebo nikoho; veľa času
trávil v domove dôchodcov; venoval
sa deťom z ulice. Zapájal sa do života farnosti: pripravoval poklony Najsvätejšej sviatosti, písal muzikály...
V liste bratrancovi napísal: „Keď
myslím na seba, na to, aký som egoista, bojko, lenivec a márnivec, mám
pocit, že nie som schopný urobiť ani
len krok... ale náš život sa môže zmeniť – môžeme milovať... Keď budeš
skľúčený a nebudeš sa vedieť usmievať, z celej sily miluj, miluj, miluj...“

Carlo Grisolia

Carlo a Alberto boli v každodennom živote veľmi tvoriví. Ich fantázia
nepremeškala nijakú príležitosť, pobádala ich vyjsť k druhému človeku,
zabudnúť na seba a slúžiť. Takých
situácii bolo veľa: prítomnosť, dobré slovo, úsmev, útecha, konkrétna
pomoc, almužna. Tieto malé skutky lásky rozširujú srdce, robia ho

schopným obetovať sa za druhých.
Roberto, Carlov kamarát, spomína: „Jedného dňa vybuchla plynová
nádoba v budove, ktorá susedila s
jeho domom. Stalo sa to v auguste,
keď boli obyvatelia domu na dovolenke. Vznikol požiar, ale požiarnici
ešte nestihli prísť. Spolu s Carlom
sme vybehli po schodoch a uhasili
sme oheň v zasiahnutom dome. Len
čo sme skončili, Carlo odtiaľ rýchlo
odišiel. Nepodarilo sa mi ho zadržať,
aby počkal na požiarnikov a novinárov a zožal zaslúžený potlesk. Urobili sme skvelý skutok, a on si len tak
odišiel! Nechápal som ho. Neskôr
mi to vysvetlil: ,Dôležité bolo urobiť
to, a nie ukázať sa v novinách...‘“
Láska ich srdca bola nákazlivá. Dotýkala sa aj iných, takže chceli spoznať
tajomstvo, ktoré chlapcov takto premenilo. Orietta, Albertovo dievča,
spomína, že keď začali spolu chodiť,
mládenec nevyhľadával momenty,
aby boli sami. „Snažil sa spolu s inými,
zvlášť so mnou, žiť kresťanstvo, ktoré
tak veľmi miloval.“
Nestrácali čas. Často sa stávalo, že
celé popoludnia strávili v hospici, so
starými ľuďmi alebo s istým dievčaťom, ktoré trpelo na depresiu a potrebovalo láskavú pozornosť. Alberto
poznal recept na krásny vzťah. Vedel,
že opravdivá láska nerobí zo zaľúbených egoistov, sústredených iba na
seba a na svoj vzťah, ale pobáda ich
odovzdávať plody svojej lásky – silu,
radosť, nadšenie a pokoj – ďalej.
Raz im ich kaplán povedal o hnutí focolare. Po jednom kongrese mladých
si Alberto uvedomil: „Doma, s priateľmi, so svojím dievčaťom už nie si Albertom, ale Ježišom. Buď dávaš iným
Boha, alebo to radšej všetko nechaj...“
Raz večer sa so svojím objavom zdôveruje Oriette, ktorá na to spomína
takto: „Povedal mi: ,Pochopil som, že
napriek tomu, že ťa veľmi milujem,
teraz nemôžeme byť spolu. Cítim, že
musím byť slobodný, aby som lepšie pochopil, čo Boh odo mňa chce.
Chcem byť celý pre Boha. Chápeš?‘
Povedal mi to presne takto... Hoci
som vnímala hĺbku toho, čo mi pove-

Alberto pri večeri pre chudobných

dal, nedokázala som celým srdcom
prijať to, o čo ma požiadal, aj keď som
necítila, že by ma miloval menej.“
Po istom čase však prišlo svetlo. Na
jednom stretnutí mladých Igino Giordani, spisovateľ a politik, vytiahol vreckovku a povedal: „Ak ma poprosíš o
túto vreckovku a ja ti ju dám, ale stále
ju budem držať za jeden roh, neposlúži ani tebe, ani mne. K Bohu sa takto
nesprávajte: Dajte mu celý svoj život.“
Orietta pochopila žriedlo Albertovho
rozhodnutia a našla v ňom dôkaz najväčšej lásky.
Odvtedy akoby Alberto zrýchlil svoj
beh a strháva za sebou aj Carla. Na sto
percent sa venujú chudobným, odvrhnutým, narkomanom a prisťahovalcom. Robia to z lásky k opustenému Ježišovi, ktorého si zvolili za svoje
všetko. On ich priťahuje, je základom
ich priateľstva a vzťahu k iným ľuďom,
k blížnym, v ktorých sa skrýva jeho tvár.
Celý ich život prelínala modlitba, nikdy nevynechali ruženec, každodennú
sv. omšu a tiež poklony Najsvätejšej
sviatosti.
Dňa 18. augusta 1980 je Alberto
spolu s kamarátom Tizianom v Alpách. Je 4:30 ráno. Úžasný výstup,
hoci čím vyššie vystupujú, tým je
to nebezpečnejšie. Zrazu Tiziano
vidí, že Alberto stráca rovnováhu a
padá do 600 metrovej priepasti...
Všetci sa zhromažďujú pri truhle. Prichádzajú Albertovi priatelia aj známi
z ulice. Cítiť posvätnú atmosféru...
Chýba iba Carlo – odviezli ho do ne-
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mocnice. Diagnóza: rakovina... Začína sa 40-dňový beh do cieľa. Carlova
prítomnosť prináša do nemocnice
novú, dovtedy neznámu atmosféru.
Carlo obetuje Ježišovi svoje utrpenie. Jednému z kamarátov sa zdôveril:
„Som na pokraji síl. Chcel som ti povedať, aby sme boli v tejto chvíli ochotní
obetovať za seba navzájom svoj život... Obetujem svoj život za vás všetkých, ale predovšetkým za ľudstvo,
ktoré trpí... Za chlapcov z môjho síd-

liska... Za všetkých, ktorých poznám.“
Štyridsaťdva dní po Albertovi odchádza aj Carlo na najdôležitejšie
stretnutie. Pripravoval sa naň celý život: „Žijem, aby som stretol Ježiša.“
Toto sú jedny z jeho posledných slov...
V súčasnosti prebieha proces blahorečenia oboch mládencov.
Alberto a Carlo nám zanechali osobitné posolstvo: „Život patrí Bohu,
ktorý si nás vezme, kedy bude chcieť.
Dôležité je, aby sme boli pripravení...“

„Nečakaj, nestrácaj čas. Ktovie, koľko ľudí, koľko bratov čaká na to, aby
skrze Teba našli Boha.“ Carlo Grisolia
pomocou časopisu Milujtejte sa!
Jaššáková Magdaléna

„KTO V KOSTOLE SPIEVA, DVAKRÁT SA MODLÍ.“
Spomienky na spevácky zbor s organistom Jánom Vojtasom

ročí. Pochovaná je v Kalixtových katakombách vedľa pápeža a biskupov.
A ako vyzeral nácvik spevu v tomto
zbore?
Na konci svätej omše, ktorá končila na obed, vyhlásil hlavný celebrant
vo farských oznamoch, aby po svätej omši ostali v kostole muži a ženy
na nácvik piesní z jednotného katolíckeho spevníka – JKS. V kostole ostávalo 50 až 60 členov a nácvik
trval 2 až 3 hodiny. Chcem pripomenúť, že v tom období ľudia chodili
pešo. Len väčší gazdovia chodievali v
lete na vozoch a v zime na bričkách.
Chcem si zaspomínať spolu s Vami
na spevácky zbor, ktorý tu v minulosti existoval. Jeho počiatky siahajú do 50-tych rokov minulého
storočia; túto skutočnosť som zistil od ešte žijúcich členov súboru.
V tomto roku si pripomíname 50.
výročie od smrti prvého kantora tohto speváckeho súboru Jána Vojtasa.
On sa zaslúžil o vznik súboru. Držal sa
hesla sv. Františka: „kto v kostole spieva, dvakrát sa modlí.“ Spevácky súbor
sa skladal zo spevákov z Rabče a z

Oravskej Polhory. V tom období sme
ešte patrili pod farnosť v Rabči.
Hlavným učiteľom bol vdp. Jozef
Čakanek, kaplán v Rabči a organistom bol už spomínaný Ján Vojtas. Obaja viedli súbor podľa vzoru
sv. Cecílie. Pred každým nácvikom
sa modlievali k Sv. Cecílii, patrónke
zborového a chrámového spevu. Sv.
Cecília žila v 3. storočí v Ríme. Rodičia ju vydali za pohana Valeriána.
Zomrela mučeníckou smrťou za vieru.
Cirkev ju začala oslavovať už v 4. sto-

Spomínajme na členov tohto zboru,
na kňazov, kantorov vo svojich modlitbách a ďakujme Bohu za príklad ich živej viery pre oslavu samotného Boha.
Prikladám aj fotografiu, kde môžeme vidieť kantora Jána Vojtasa
(po ľavej strane kňaza) a ďalších veriacich z vyšného konca Oravskej
Polhory a z nižného konca Rabče,
ktorí patrili do speváckeho zboru.
Spracoval: Jozef Vargončík

Svätá Cecília, vznešená Ty Panna! Pre naše spevy si láskavá ochrana; Prihovor sa za nás,
veľmi Ťa prosíme, Majestát Božský nech chválu našu prijme. Amen!
zdroj: www.zborsvmichala.cekuj.net
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Boli to krásne zážitky, ktoré sa zmenili na spomienky...
Milí čitatelia časopisu Srdce,
dovoľte mi, sa s Vami podeliť o svoje zážitky z mladosti. Narodil som sa v 50-tych rokoch v jednoduchej polhorskej rodine Jánovi a Márii ako štvrté dieťa. V súčasnosti prežívam jeseň života vo svojej rodine, teším sa z
vnúčat a žijem v spomienkach. Spomedzi mojich životných spomienok sa chcem vrátiť k spevu, lepšie povedané k spevákom, ktorí účinkovali vo vtedajšom kostolnom
zbore. Do zboru som patril aj ja. Aké boli moje začiatky?
Vždy som mal rád spev a ľudovú hudbu, ktorá ma drží do
dnešných čias. Pamätám si, ako v kostole v Rabči bolo 40
až 50 členov zboru a to z Rabče, zo Sihelného, z Oravskej
Polhory (kostol v Oravskej Polhore sme ešte nemali postavený). Vedúcim zboru bol zosnulý organista pán Ján Vojtas, rodák z Oravskej Polhory. Podľa môjho názoru to bol
veľmi dobrý organista, mal výborný hudobný sluch, dokázal nacvičiť spevákov aj na štvorhlasný spev t. j. prvý, druhý
hlas, tenor a bas. Najkrajšie pesničky si pamätám, tie sa
spievali vždy na vianočné sviatky, koledy a iné na Veľkú noc
to boli pašie a veľkonočné piesne. Ďalej to boli piesne na
odpustovú slávnosť, birmovku alebo iné príležitosti škoda,
že tieto piesne dnes akosi nepočuť. Moja srdcovka dodnes
ostala pieseň s názvom: „Ó Kriste, Tebe večná chvála...“
Roky ubiehajú a doba aj ľudia sa menia. Zmenili sa niektoré nástroje, obmenila sa aj generácia spevákov, ale
spev a hudba nestarnú. Je dobré a povzbudivé počuť
aj dnes spevy, hoci už modernejšie, ale stále krásne.
Nedá sa zabudnúť, ako sme ako speváci chodili na Vianoce koledovať z domu do domu. Ja som nosil harmoniku
a takto sme spolu v sprievode harmoniky spievali koledy.
Pri vstupe do rodín sme informovali, že koledujeme a spievame vianočné piesne so zámerom finančnej podpory na
stavbu kostola. V každom dome, v ktorom sme koledovali,
bolo vidieť na tvárach ľudí, ako srdečne a s vďakou nás
privítali a podporili túto myšlienku. Keď sme sa večer po

koledovaní rozchádzali, unavení sme si vraveli, že zajtra už
koledovať nepôjdeme. No prišiel nový deň a my sme zabudli na všetku únavu a opäť sme pokračovali v koledovaní.
Boli to krásne zážitky, ktoré sa zmenili na spomienky a
vždy sa k nim veľmi rád vraciam.
Dalo by sa ešte veľa spomínať, ale hádam niekedy zas nabudúce.
Anton Marlenga, st.

Tip na knihu:

Nick Vujicic: Život bez hraníc
Autor: Nick Vujicic
Vydavateľstvo: Nakladatelství Čintámani, rok 2014, strán 227
Nick Vujicic sa narodil bez rúk a nôh.
Prekonal svoje nešťastie, zvíťazil nad
ním a v súčasnosti vedie nezávislý,
bohatý a plnohodnotný život. Oženil
sa a spolu s manželkou majú 4 synov.
Hovorí o tom, ako sa pre neho viera
v Boha stala základným zdrojom sily.
Možno nie je spravodlivé, že si sa nenarodil do jednoduchého života, ale

ak je to tvoja realita, tak s ňou musíš
pracovať. Ak sa v tomto okamihu cítiš byť frustrovaný, nič sa nedeje. Poznám to. Tvoj pocit frustrácie znamená, že od svojho života chceš viac, ako
teraz máš.t To je všetko v poriadku.
Čo dobré je na živote bez končatín?
No vďaka tomu, mi dovolili druhí, aby
som sa s nimi podelil o svoju vieru,
aby som im povedal, že sú milovaní,
aby som im dal nádej. To je môj prínos
pre tento svet. Aj ty máš čo ponúknuť
druhým. Nikto z nás tu nie je omylom.

Prečítala: Eva Murínová, Mgr.
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Vaše otázky - naše odpovede
1. Evanjeliá boli napísané 80 – 90 r.
po Kristovi. Mohli si autori evanjelií presne pamätať slová, vety Ježiša
Krista?
Prví kresťania si správy o Ježišovi
podávali ústne. Toto podanie nazývame Tradícia. Je to jeden zo spôsobov poznania Božieho zjavenia.
I dnes máme mnohé veci, ktoré sú
podávané ústne, napríklad niektoré
zastavenia krížovej cesty sú z Tradície. Vo Svätom písme ich nenájdeme.
Na otázku či sú slová presne zachytené, musíme si povedať v akom zmysle. Historicky Ježiš v mnohých prípadoch mohol použiť iné slová. Veď aj
keď porovnáme evanjeliá medzi sebou, vidíme, že tam sú použité niekedy iné slová, alebo je to zasadené
do iného kontextu. Napríklad porovnajme Otčenáš či Blahoslavenstvá u
Matúša a Lukáša. Vidíme, že tam rozdiely sú. Ktorý text je teraz historický?
Tu pamätajme, že Biblia nie je historicky záznam – ale ide o význam tých
textov. Každý evanjelista podáva správu o Ježišovi zo svojho pohľadu, aby
ukázal či zvýraznil čitateľovi niečo, čo
aj jeho samého oslovilo a zároveň, aby
sa tak plnšie ukázalo bohatsvo Božieho slova. I v tom môžeme vidieť veľkú
múdrosť a pôsobenie Ducha Svätého,
ktorý nám na tom istom príbehu v každom z evanjelií ukazuje niečo nové.
Takže odpoveď na otázku je, že
historicky to nemusia byť presné
slová, ktoré povedal Ježiš, ale teologicky a významovo je tam napísané presne to, čo Duch Svätý chcel
a čo je potebné pre našu spásu.
2. V spoločnosti, v práci, v príbuzenstve sa žiaľ veľmi často ohovára.
Aj ľudia v kruhu veriacich šíria nepravdy a klamstvá o ľuďoch, čím špinia meno človeka, rodiny. Čo robiť?
Tie nepravdivé reči už nikto nevezme späť. Vďaka.
Ohováranie je bezdôvodné rozprávanie o chybách iných. Ak sa to
ale veľmi zveličí, že chyby nie sú
pravdivé alebo sú vymyslené, tak sa
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jedná o osočovanie. V oboch prípadoch je potrebné sa z toho hriechu
vyspovedať a potom sa aspoň pokúsiť napraviť škody, ktoré vznikli.
Pri osočovaní je potrebné povedať
tým ľuďom, ktorým sme hovorili nepravdu, že to neboli pravdivé chyby
toho človeka. Keď ide o ohováranie,
zas máme tým ľuďom povedať nejaké
pekné veci o tom človeku, aby sme tak
aspoň vyvážili mienku o ňom. Zároveň je dobré sa za toho človeka modliť a vziať si poučenie do budúcnosti.
3. Veľmi ma trápi ohováranie. Ľudia sa moc nerozprávajú, ale z toho,
čo počujú o druhých, tomu veria.
Dokonca si vymýšľajú. Nezaujíma
ich pravda, stačí im lož a tú šíria bez
toho, aby sa dotknutého človeka
opýtali, ako to je s ním, ako to myslel. Nie je to opovážlivé? Nedalo by
sa tejto téme venovať častejšie aj pri
homíliách? Ďakujem.
Opovážlivé to je. Ale je to na svedomí každého človeka. Nedá sa nad
každým stáť a v kuse ho kontrolovať.
Je to výzva k osobnej zodpovednosti.
Homília je vysvetlenie Božieho slova,
takže pokiaľ sa text Sv. písma nedotýka tejto veci, nie je vhodné tam nasilu
dookola vtláčať poučenia o ohováraní. Skôr by som videl príležitosť v rámci katechéz alebo pri tématických kázňach v rámci mládežníckych sv. omší
(no tam sa tiež nemôžeme venovať iba
tomu) či pri vyučovaní náboženstva v
školách, kde – keď sa preberá 8. Božie
prikázanie tieto veci vždy spomeniem.

Väčší dosah však má, ak priamo
upozorníte toho človeka na to, čoho
sa dopúšťa, lebo často sa stáva, že v
kostole alebo v spoločenstve – keď
sa o tom hovorí – tak si to nevztiahne na seba a neprizná si, že má s
tým problém. Ak je priamo upozornený, môže si to uvedomiť a prestať
s tým alebo, ak chce ďalej hrešiť,
zatne sa a urazí (no v takom prípade
by mu katechéza aj tak nepomohla).
V každom prípade, ak ste svedkom
toho, že ľudia takto konajú, viete aspoň za čo a za koho sa treba modliť.
4. Dobrý deň, prosím Vás, bolo by
možné po stretnutiach hospodárskej
rady informovať aj nás ostatných veriacich o tom, o čom sa na rade diskutovalo a k akému záveru sa prišlo?
Pán Boh zaplať.
Samozrejme. Vždy sa môžete zastaviť na fare a opýtať sa na tieto
veci. Robiť to všeobecne, napríklad v
rámci farských oznamov, by nebolo
vhodné, veď iste uznáte, že oznamy
sú dosť dlhé aj bez týchto informácií. Takže lepšie je, ak sa zastavíte
osobne a budeme vás informovať.
5. Pochválený buď Ježiš Kristus, pán
farár, pán kaplán, Pán Boh zaplať, že
nám každoročne požehnávate domy.
Chceme dať návrh. Nemohla by sa
pri kolede, požehnávaní domov,
nosiť jedna pokladnička (krabička),
do ktorej by sme ako rodina vložili
jeden príspevok pre všetkých koledníkov naraz (pre kňaza, kostolníka,
miništrantov), vy by ste si to potom
rozdelili, ako uznáte za vhodné. Bolo
by to jednoduchšie, ako pred požehnávaním domu podeliť dar všetkým
po troche. Pán Boh zaplať. (veriace
rodiny)
Naveky, amen. Vhodnejšie bude, ak
to ostane tak, ako to je. Pre všetkých
je to aj spravodlivejšie. Každý dostane
takto svoje a nemusí pozerať na to,
koľko dostal druhý.
Nebolo by to vhodné aj preto, že milodary sú dobrovoľné. Kto chce dať, dá,

Komunita
kto nie, - nie. Ak by sme chodili s pokladničkou, vyzeralo by to, akoby sme
vyberali poplatky a to my nerobíme.

tie tvrdé slová – aby hľadeli a nevideli
a počúvali a nechápali... (porov. Mk
4, 12) Nie je to preto, že by ich chcel

6. V evanjeliu podľa Marka 4,1-20,
konkrétne v podobenstve o rozsievačovi v jednej jeho časti sa píše: On
(t.j.Ježiš) im povedal: „Vám je dané
tajomstvo Božieho kráľovstva, ale
tým čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách, aby hľadeli a
hľadeli, ale nevideli, aby počúvali a
počúvali, ale nechápali, aby sa azda
neobrátili a aby sa im neodpustilo.“
...Možno alebo zaiste Ježiš má dôvod prečo takto rozpráva respektíve
vysvetľuje podobenstvá apoštolom.
Ale zdá sa mi to dosť kruté od Ježiša voči tým „ostatným“ aj nám, lebo
takto „bráni“ vidieť, počuť, obrátiť
sa, a tak dosiahnuť odpustenie. Ďakujem za odpoveď.

zatratiť, ale preto, že tých ľudí to nezaujímalo – nehľadali zmysel, nepýtali sa na význam – chceli len bulvár.
Ďalšia vec, keď čítate tieto Ježišove slová, je potrebné si uvedomiť, že
evanjelista i Duch Svätý chceli, aby čitateľ patril medzi tých, ktorým sú zjavené tie pravdy – preto prosím, nepriradzujte sa medzi tých „ostatných“ – tí
„ostatní“ sú ľudia, ktorí nie sú ochotní
čítať Božie slovo a rozjímať nad ním.
Už len to, že čítate a skúmate tieto
texty vás vedie k tomu, aby ste spoznávali odpovede. Pamätajte, že v
evanjeliách sa Ježiš prihovára vám.
Smelo študujte a pýtajte sa, lebo
vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva (porov. Mk 4, 11).

Aby sme správne pochopili Ježišove
slová, musíme si uvedomiť, prečo a v
akom kontexte ich hovorí: ide totiž o
isté vysvetlenie podobenstiev (prečo ich používa). Tie nám majú podať
nejaký obraz, ktorý vyjadruje Božie
pravdy, ale aby sme ten obraz pochopili a tú pravdu našli, musíme sa nad
ním zamyslieť, meditovať tieto slová,
zvnútorniť si ich a zapísať do srdca.
Len vtedy sa nám stanú osožnými.
A to je aj odpoveď na vašu otázku.
Ježiš to vysvetľoval učeníkom, pretože
oni ho nasledovali a nebáli sa opýtať
na zmysel – jednoducho ich to zaujímalo a bolo to pre nich dôležité.
Prečo sa tí „ostatní“ Ježiša neopýtali?
Odpovedal by aj im. Ale ich to nezaujímalo, oni sa zháňali za senzáciami,
nehľadali pravdu – preto Ježiš hovorí

7. Moja/naša viera kresťanov sa
zakladá na neviditeľnom záchytnom
alebo opornom bode, ktorým je Boh
– nemateriálny, virtuálny, imaginárny, neviditeľný. „Viera“ ateistov/neveriacich je založená na viditeľných
záchytných alebo oporných bodoch
– materiálnom svete, ktorý možno
dokázať hmatom, čuchom, zrakom,
sluchom, vedou. Akým spôsobom
by ste dokázali pomôcť mojej viere
tak, aby dokázala „konkurovať“ viere ateistov, ktorí svoj svet pri vzájomnej konfrontácii dokážu rýchlo
obhájiť viditeľnou formou oproti
mojej/našej neviditeľnej forme?
Nie je to tak, že nevera ateistov je
založená na viditeľných oporných bodoch, lebo rovnako i veriaci môže v

kráse tohto sveta vidieť Božie pôsobenie. Atesita môže povedať, že Boha,
anjela, dušu nik nevidel a ani sa nedá
vedecky dokázať, ale rovnako vedecky nedokáže vysvetliť odkiaľ sa vzala
hmota. Vieme, že hmota nie je večná,
všetko, čo je z hmoty sa rozpadá a
ničí, netrvá večne. Ako vznikla? Odkiaľ
sa vzala? To vedecky tiež nevysvetlí.
Ďalej, odkiaľ sa vzal život? Ako to, že
kameň živý nie je a my sme? Ľudia nedokážu umelo z neživej veci vytvoriť
živú. A ak vylúčime Boží zásah, veda
na toto odpovedať nevie.
Alebo ako to, že prírodné zákony tak
dobre fungujú? Ako by toto mohlo
vzniknúť náhodne? Ak pripustíme,
že vesmír usporiadal inteligentná
bytosť, dáva to zmysel. No ak vylúčime Boží zásah, nemal by tu byť azda
chaos? Veď poriadok sa sám neurobí.
Tu môžete vidieť, že ani neveriaci
nemajú vedecké, oporné body. Navyše, človek pozná iba malú časť vesmíru, mikrosveta, makrosveta – nepozná ani všetky sily a zákonitosti, ktoré
tu pôsobia – veď vždy sa objaví niečo
nové, ako potom môže tvrdiť, že Boh
nie je? Nie je to opovážlivé? To je ako
keby mravec tvrdil, že neexistuje počítač alebo bankový účet, pretože tieto
veci nie je schopný pochopiť a vnímať.
Keď sa nad tým zamýšľate, môže vás
to pohnúť k tomu, aby ste vo svete
videli Božie pôsobenie a stopy jeho
existencie. Viera, ktorá stojí na takomto základe sa nazýva prirodzená viera.
Samozrejme ak chcem vedieť o
Bohu viac – potrebujeme Božie zjavenie – a to je potrebné spoznávať
čítaním Písma, modlitbou, skutkami milosrdnestva, pôstom a pod. Ak
takto spoznáte Boha, viera, ktorú budete mať na takom základe sa bude
nazývať zjavená viera. Je dôležitá,
aby ste si upevnili a nestratili vieru.
Väčšinou však pri strete s ateistami
slovami a argumetami vieru neobhájite, lebo oni zaťato odmietajú priznať
tieto veci, hoci by nevedeli odpovedať na otázky o vzniku sveta a života.
Ak ich chete viesť k Bohu, skôr im
buďte príkladom svojím životom. Totiž ak neveriaci vidia, že veriaci hreší
alebo sa správa tak isto ako oni, iba sa
utvrdia v tom, že Boha nepotrebujú.
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Komunita
Ak ale uvidia dobrotu a lásku vášho
srdca, ochotu a dobré skutky, ktoré
budete konať, môže ich to pohnúť k
tomu, aby sa zamysleli, odkiaľ sa to
vo vás berie. Takže najprv upevňujte
svoju vieru a modlite sa za nich a to
bude prvým krokom k tomu, aby ste
im ukázali Ježiša. Pomôže to viac ako
argumenty.

8. Raz mi jedno dievča rozpovedalo
príbeh, v ktorom jej jeden ateista/
neveriaci povedal, že ako kresťanka
nemá žiadnu vieru, pretože „hory
neprenáša“. Pravdu povediac zarazilo ma to, pretože náhle a súčasne
postupne som si uvedomil, že je to
aj môj prípad. Otázka znie – ak „hory
neprenášam“, ak „stoja a sú stále na
jednom a tom istom mieste“, je toto
meradlom mojej viery, viery nás
všetkých, kresťanov?
Viera je dar a milosť Božia, ktorú ale
človek vždy musí rozvíjať, ona musí
rásť. Tu sa nedá povedať, že človek už
má takú vieru, aby ju nepotreboval
upevniť.
Veď aj učeníkom Ježiš povedal:
„Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko...“ (Lk 17, 6)
A pritom ho videli urobiť množstvo
zázrakov. Sami vyháňali zlých duchov,
keď ich Ježiš poslal (porov Mt 10, 1).
A predsa mali ešte čo robiť. Dokonca
i viackrát sklamali koľkokrát miesto
toho, aby počúvali Ježiša, sa hádali, kto z nich je väčší (Mk 9, 30 – 37)
alebo opustili Ježiša, keď ho zajali
(Napr. Mk 14, 50), Peter ho dokonca
zaprel... (Pozri: Mt 26, 69 a n.; Mk 14,
66 a n.; Lk 22, 54 a n.; Jn 18, 12 a n.)
Navyše koľko krát sa stretli s ľuďmi,
ktorí mali väčšiu vieru, než oni – napríklad stotník, ktorý povedal: „Pane,
nie som hoden...“ (Pozri: Mt 8, 5 – 13)
Podobne je to i v našich životoch.
Sami niekedy vidíme alebo sa dosta-
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neme do situácie ako apoštoli, keď i
nám, Ježiš ukazuje, že naša viera nie
je ani ako zrnko alebo si zažijeme, že
padneme a zhrešíme alebo podobne
ako apoštoli, môžeme stretnúť človeka s takou silnou vierou, oporti ktorej
si budeme pripadať ako neveriaci.
Napriek tomu vidíme, že apoštoli
sú svätí a sú v Nebi. Prečo? Lebo pracovali na svojej viere a neudúšali ju.
Hoci zlyhávali – rozvíjali dary od Boha.
To máme robiť aj my. Viera sa nedá
merať podľa zázrakov. (Veď aj 72
učeníkom Ježiš povedal, nech sa neradujú preto, že vyháňajú zlých duchov, ale z toho, že ich mená sú zapísané v Nebi. (Porov. Lk 10, 20))
Našou úlohou je snažiť sa prehlbovať ju a to trvá celý život. Ak vidíme,
že niekto má silnejšiu vieru, radujme
sa z toho a pracujme na tej svojej. Nenechajme sa znechutiť, ak sa nám v
tom nedarí. Lebo iba Boh vie, aká silná a veľká naša viera môže byť, no On
bude pozreať hlavne na to či sme sa
snažili, nie na to či sme robili zázraky.

10. Koľkokrát do dňa môžeme ísť
na sv. prijímanie?
Na sv. prijímanie môžeme ísť dva
krát za deň, pričom druhýkrát sa musíme zúčastniť celej sv. omše – ak by
som teda z druhej sv. omše odišiel
skôr, alebo na ňu prišiel neskôr, nemôžem ísť na sv. prijímanie.
Samozrejme ešte je potrebné splniť
pred obidvoma razmi tradičné podmienky: 1. Nemať ťažký hriech – inak
by to bolo svätokrádežné a 2. zachovať Eucharistický pôst.
Ak ale máme možnosť, využime príležitosť, aby sme získali čím viac milostí a nebojme sa prijať Pána aj dvakrát denne.

9. Rodičia dovezú deti do kostola
odídu a potom zase po nich prídu nemajú čas na sv. omšu, ako chcú aby
ich deti išli s radosťou na sv. omšu?
Nuž takéto správanie je veľmi
smutné, pretože rodičia ako prví by
mali ísť svojim deťom príkladom.
Samozrejme je treba brať do úvahy
aj to, že nie vždy sa to dá, či už z pracovných, zdravotných dôvodov, alebo
okolností sa mohli vyvinúť tak, že otec,
či mama dieťaťa musia byť v tom čase
inde. Ak by ale takto konali pravidelne
a pre neochotu zúčastňovať sa na sv.
omši, tak dávajú svojim deťom zlý príklad a porušujú sľub, ktorý dali Cirkvi
pri krste ich dieťaťa, že svoje deti budú
viesť k viere a vychovávať ich v nej.
Je to ale na svedomí každého jednotlivca, nemôžeme nikoho nútiť ísť do
kostola, veď ani sám Ježiš nás nenúti.
Ak ste boli svedkami niečoho takého, môžete osobne – medzi štyrmi
očami – upozorniť týchto rodičov
a taktiež sa za nich môžete modliť.

11. Po akom čase môžeme ísť na
sv. prijímanie po tom, ako sme požili
alkohol?
Na alkohol sa vzťahuje eucharistický pôst rovnako, ako na pokrmy, teda
hodinu pred sv. prijímaním by sme
nemali nič požívať.
(Čo sa pokrmu týka, na ťažko chorých – napríklad cukrovkárov – sa to
nevzťahuje, nemôžu predsa odpadnúť, alebo skončiť v nemocnici pre
to, aby dodržali eucharistický pôst.)
Aby sme ale rozumeli, hovoríme tu
o veľmi malom množstve alkoholu. Ak
by bol človek opitý, nemôže ísť na sv.
prijímanie, hoci by alkohol požil aj viac,
než hodinu pred prijímaním, pretože
je v stave ťažkého hriechu a dopustil
by sa svätokrádeže a keby i tak šiel, je
väčšie riziko, že by mu mohlo prísť zle a
vyvrátil by prijatú hostiu. Preto je lepšie byť v týchto veciach veľmi opatrný.
Vladimír Malec

Vlastná tvorba

Pod ochranou
Pod Tvojou ochranou žijeme
Pannou a Rodičkou Ťa nazývame
Svätá Matka Božia

Každému z nás daj pomoc
Veď veľkú silu má tvoja moc
Veď sme tvoje deti

Svoj zrak od nás neodvracaj
Naše prosby v tichu vypočúvaj
Svätá Matka Božia

Nech si slávou známa všade
Kde počuť ľudské volanie
Panna Mária

Vyslobodzuj nás aj naďalej
Z každej cesty zlej, hriešnej
Veď sme Tvoje deti

Nech si požehnaná stále u nás
Nech Ťa máme radi stále viac a viac
Panna Mária
Amen.
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Vlastná tvorba

Zaspomínaj si
Zaspomínaj si Svätá Panna Mária
Ako mi srdce viac a viac skomíra
Ako mi srdce prestáva biť
Keď nemôžem bez Tvojej blízkosti žiť

Dôverou som povzbudený
Preto budem vytrvalý
Nebudem viac pochybovať
Chcem už iba napredovať

Keď mi bránia zlé myšlienky v tom
Veriť aj tým najtajnejším snom
Veď nikto nepočul v tomto svete
Dušu čo sa utieka k tebe
Smutnú, opustenú, strápenú
Veď vždy ju vidím inakšiu
Vždy ju vidím v nádejí,
že Tvoja moc ju vylieči,
že na Tvoje orodovanie
zničí sa bôľ a nariekanie
že na tvoju žiadosť
vieš duši uštedriť radosť.

Ja sa utiekam ku Tebe
Stojím pred Tebou skrušene
Som len hriešnik kajúci a úbohý
Čo verí, dúfa a padá na nohy
Tvoje slová sú večné Matka
Veď čo iné my ostáva
Dúfať v Teba a veriť,
že vypočuješ a vyslyšíš ma
Dúfať v Teba a nebyť,
už viac duša biedna
Amen.
autor básní a ilustrácie: Silvia Vargončíková

Čerešňová žemľovka

Obľúbený koláč pápeža Benedikta XVI.
Ingrediencie:
4 suchšie žemle (biele
pečivo)
350 ml mlieka
60 g trstinového cukru
1 vanilkový struk
1 škoricové drievko
citrónová kôra z 1
citróna
2 vajcia
1 kg vykôstkovaných
čerešní
2 lyžice masla
morská soľ
práškový cukor

Postup:
Žemle pokrájame na kúsky. Mlieko s cukrom, dreňou z vanilkového struku, škoricovým drievkom a citrónovou kôrou
privedieme do varu. Varíme asi 10 minút , precedíme cez sitko a dáme vychladnúť. Pridáme vajcia a dobre premiešame.
Maslom vymastíme 4 zapekacie misky a na dno poukladáme nakrájané žemle. Striedavo ukladáme čerešne a pečivo. Poslednú vrstvu tvoria žemle. Zalejeme rozšľahanými
vajcami s mliekom. Odložíme na 30 minút, aby sa žemle
dostatočne napili. Žemľovku vložíme do rúry predhriatej na 220 °C a pečieme 30 minút dozlatista. Posypeme
práškovým cukrom a podávame.
Z knihy: Vatikánska kuchárka

Modlitbičky detí
Ježiško môj milý, ďakujem, že nám
dávaš sily. Ďakujem za krásny deň, ktorý s Tebou prežiť smiem. Ďakujem za
bratov sestry, bez nich by život nebol
taký pestrý. Ďakujem za ocka mamu, a
za to, že ma nikdy nenechávaš samú.
Paulínka S.
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Dobrý Bože, pod tvoju ochranu odporúčame svojich rodičov. Požehnávaj
ich prácu a udržuj ich pri zdraví a živote.Daj im lásku a jednotu s tebou.
Rozmnož ich vieru, dôveru v Teba a
lásku v srdci. Nech v Tebe nájdu pravý
pokoj. Amen.
Blažej L.

Pane Bože, ďakujem Ti, že si stvoril tento svet a ľudí na ňom. Prosím
Ťa, pomôž všetkým chorým, aby sa
čoskoro uzdravili a opatruj moju rodinu i všetkých ostatných. Amen.
Barbora D.
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Kurz lektorov

