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Editoriál

Milí Polhorci!
Pre spríjemnenie vianočných sviatkov plných pokoja a radosti vám prinášame tohtoročné tretie číslo časopisu Srdce. Tak ako v minulých, i teraz
sme sa spoločne s redaktormi snažili priniesť čo najviac zaujímavých, ale
hlavne obohacujúcich článkov, ktoré veríme, že potešia každého čitateľa.
Obsah je opäť veľmi bohatý, hneď na začiatku môžete nájsť kroniku
udalostí, ktoré sa konali počas uplynulého roka. Hlavnou témou časopisu je
Svätosť. Chcem upozorniť na anketu, v ktorej sme sa pýtali ľudí, čo pre nich
znamená svätosť. Verím, že aj vy spolu s nimi si zodpoviete na túto otázku.
Tradične sme si vybrali svätého, ktorého relikviu máme v našom farskom
kostole. Tentoraz to je blahoslavený Titus Zeman, ktorého relikvia je naším
najnovším klenotom. Taktiež máme poučný článok o starobe, ktorý poukazuje, ako by sme si mali vážiť starších, veď sa nás tak veľmi snažili vychovať
a vedia sa podeliť aj s tým posledným, čo im ostalo.
Okrem týchto nájdete vnútri aj vlastnú tvorbu, ako sú básničky a povesť o Zázračnej vode.
Nechýba ani tip na dobrú knihu, pokračovanie Gender ideológie, bližší pohľad na encykliku Humanae Vitae, biblické okienko, Srdiečko i hry pre deti a samozrejme odpovede na vaše otázky.
Na záver sa chcem predovšetkým poďakovať pánu kaplánovi, mojej zástupkyni Magdaléne,
redaktorom a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na tvorbe časopisu. Z vlastnej skúsenosti viem,
že nie je jednoduché napísať článok, chce to veľa času a námahy. Myslím, že náš tohtoročný cieľ
vydať tri čísla časopisu sa podaril. Srdce sa stalo súčasťou života farnosti, dúfame, že aj pre vás
má veľkú hodnotu a obohatí vianočné sviatky. S Božou pomocou budeme i naďalej pokračovať v
tejto práci, ktorú začal náš bývalý pán kaplán dp. Lukáš Stolárik.
Prajem Vám krásne prežité Vianoce v kruhu rodiny a veľa Božích milostí do Nového roka.
za redakčnú radu,
Dávid Kocúr, šefredaktor
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Kronika
Krsty

Lukáš Tarčák
25. novembra 2018
Ema
Borovková
2. decembra 2018
Mária Mazuráková
4. februára 2018
Ema Vorčáková
2. decembra 2018
Markus Kvasňák
11. februára 2018
Anton Kozák
2. decembra 2018
Katarína Juritková
25. feabruára 2018
Nikola Stupjanská
16. decembra 2018
František Djubek
25. februára 2018
Pohreby
Matúš Kutlák
11. marca 2018
Tobias Laššák
11. marca 2018 Jana Vonšáková
5.1.2018
Mathias Kocúr
18. marca 2018 Žofia Pacáková
16.1.2018
Dominik Poláčik
18. marca 2018 Zuzana Kubuliaková
29.1.2018
Melany Nikolová
23. marca 2018 Jana Chromčáková
2.2.2018
Lukáš Strýček
25. marca 2018 Ján Kvasňák
11.2.2018
Lujza Zoššáková
1. apríla 2018 Mária Kubuliaková
23.2.2018
Lujza Zoššáková
6. mája 2018 Helena Vrublová
7.3.2018
Kristína - Žofia Randjaková 20. mája 2018 Ján Zoššák
17.3.2018
Tamara Sivoňová
20. mája 2018 Margita Košútová
17.3.2018
Matúš Herud
20. mája 2018 Jozef Vorčák
10.4.2018
Lilien Bubalová
20. mája 2018 František Vorčák
23.4.2018
Eliza Kovalíková
27. mája 2018 Karol Bandík
6.6.2018
Lea Tarčák
27. mája 2018 Michal Jaššak
9.6.2018
Dávid Pavilek
3. júna 2018 Jozef Kubaľák
11.6.2018
Marko Koňuch
3. júna 2018 Mária baleková
13.6.2018
Rebeka Chudiaková
3. júna 2018 Marián Telúch
21.6.2018
Matúš Strýček
10. júna 2018 Mária Klinovská
25.7.2018
Bianka Sučáková
10. júna 2018 Vladimír Klenčák
10.10.2018
Daniel Beňuš
24. júna 2018 Kristína Kozáková
26.10.2018
Matias Pilarčík
1. júla 2018 Mária Strýčková
3.11.2018
Timotej Blaškovič
15. júla 2018 Alžbeta Tarčáková
16.11.2018
Sebastián Serdeľ
22. júla 2018 Rudolf Vetrík, kňaz
27.11.2018
Tamara Štefaňáková
4. augusta 2018 Amalka Revajová
1.12.2018
Ján Budzeľ
5. augusta 2018
Sobáše
Viliam Bernaťák
5. augusta 2018
Marta Majerčíková
Lukáš Habovštiak
5. augusta 2018 Tomáš Vorčák
6.januára 2018
Alica Vorčáková
12. augusta 2018
Katarína Kvasniaková
Rebeka Tyrolová
19. augusta 2018 Blažej Chudjak
27.januára 2018
Viktória Juritková
2. septembra 2018
Viera Bajčičáková
Kristína Chromčáková 8. septembra 2018 Patrik Kormaňák
7. apríla 2018
Klára Rusnáková
16. septembra 2018
Jolana Tarčáková
Sebastián Juriga
16. septembra 2018 Dušan Kvasničák
14. apríla 2018
Diana Bernaťáková 23. septembra 2018
Monika Cubinková
Lívia Fidriková
30. septembra 2018 Ján Kutlák
14. apríla 2018
Michal Cubinek
30. septembra 2018
Katarína Mlynarčíková
Jakub Skurcoňák
14. októbra 2018 Peter Oleš
5. mája 2018
Sára Šnauková
14. októbra 2018
Františka Zoššáková
Mateo Šnauko
14. októbra 2018 Jakub Brnčík
12. mája 2018
Agnes Beňušová
21. októbra 2018
Eva Prisenžňáková
Patrik Metes
21. októbra 2018 Tomáš Salus
2. júna 2018
Michal Štefaňák
18. novembra 2018
Eva Prisenžňáková
Marko Pienták
18. novembra 2018 Tomáš Salus
2. júna 2018
Emma Cubinková
25. novembra 2018

Sobášna príprava:

Dušan Mičuda

Monika Hrubjaková
9. júna 2018
Jakub Bandík
Andrea Vargončíková
23.júna 2018
Tomáš Herud
Zuzana Tarčáková
30. júna 2018
Patrik Mršťák
Martina Spuchľáková
14. júla 2018
Michal Djubek 		
Žaneta Pitáková
14. júla 2018
Ján Hudáček
Mária Tarčáková
21. júla 2018
Patrik Žatkuľák
Marcela Heretíková
28. júla 2018
Matúš Hrubjak
Veronika Barčáková
4. augusta 2018
Michal Kutlák
Veronika Cubinková
11. augusta 2018
Michal Štefaňák
Zuzana Tarčáková
11. augusta 2018
Michal Ďurana
Monika Šimurdiaková
18. augusta 2018
Tomáš Aulický
Nikola Glombíková
18. augusta 2018
Andrej Smatana
Veronika Tarčáková
25. augusta 2018
Ľubomír Žilinec
Dominika Ferancová
25. augusta 2018
Michal Poddaný
Jana Jagnešáková
15. septembra 2018
Peter Konečný
Alena Štefaňáková
29. septembra 2018
Lukáš Dobierka
Monika Zoššáková
29. septembra 2018
Roman Cagáň
Mária Štefaňáková
6. októbra 2018
Martin Veselý
Dominika Vorčáková
13. októbra 2018
Jakub Mlynarčík
Mária Brezoňáková
20. októbra 2018
Jozef Vargončík 		
Silvia Fidriková
27. októbra 2018
Lukáš Sestrenek
Patrícia Sučáková
3. novembra 2018
Dávid Ferneza
Jana Rentková
10. novembra 2018
Lukáš Balko
Zuzana Hrubjáková
17. novembra 2018

„Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“

Sobášna príprava pre snúbencov, ktorí budú mať sobáš v Rabči, Or. Polhore, Sihelnom
alebo v Rabčiciach prebieha formou celodenného kurzu, na ktorý sa treba včas prihlásiť.
V roku 2018 xbudú kurzy v nasledovných termínoch:

12.1.2019

23.3.2019

15.6.2019

7.9.2019

Vždy s prezentáciou od 8:30, začiatkom o 9:00 a predpokladaným koncom okolo 17:00, s poplatkom 10 € na
osobu (miesto konania bude oznámené v oznamoch v kostole týždeň pred kurzom) Prihlásiť sa je potrebné
cez formulár na www.fararabca.sk

(Po jeho vyplnení vám potvrdí jeho zaslanie a ak je už termín plne obsadený, vypíše vám, že nie je možné sa už prihlásiť – prosím, aby ste si
to všímali)
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Aktuality
18. – 25. januára 2018

V týždni modlitieb za jednotu kresťanov sme obetovali sv. omše a pobožnosti za zjednotenie kresťanov.

dome v Oravskej Polhore mohli dobrovoľníci pomôcť darovaním krvi.

16. – 22. februára 2018

Sa konalo Trojdnie modlitieb matiek. V
rámci programu bola aj adorácia.

Bol týždeň za duchovné povolania. V
sobotu 21. februára sme sa o 20:00
hod. v kostole modlili ruženec spojený
s adoráciou za duchovné povolania.

24. februára – 2. marca 2018

13.marca 2018

26. – 28. januára 2018

Sa konala púť „50. rokov od narodenia
pátra Pia pre nebo.“

O 17:00 hod. sa uskutočnila v penzióne Babia Hora beseda so spisovateľom Antonom Laučekom, (okrem
iného napísal i životopisné dielo o o.b.
Vojtaššákovi – Anjelom svojim prikážem o tebe).

17. marca 2018

Naše predmodlievačky sa zúčastnili
duchovnej obnovy vo Svite.

17. februára 2018

Sa v telocvični konal základnej školy
Memoriál Michala Štanga. Súťažilo sa
v troch kategóriách: I. kategória: 4.6. roč. II. kategória: 7.-9. roč. a III. kategória: stredoškoláci. Začalo sa o 8.00
hod. modlitbou v telocvični ZŠ.

16. – 17. februára 2018

16.2.2018 sa konalo o 16:00 hod. začala duchovná obnova pre birmovancov pod názvom Kurz Dominik, ktorý
viedli animátorky z Popradu. Kurz pokračoval 17.2.2018 po turnaji Memoriálu Michala Štanga. Birmovanci sa
mohli obohatiť bohatým programom,
v rámci ktorého bola i rozjímavá krížová cesty, adorácia, svedectvá a mnoho
iného.

26. februára 2018

Od 8.00 – 10.00 hod. v kultúrnom

Spomienku sv. Jozefa robotníka, ktorého kaplnku máme v našej farnosti, sme oslávili spoločnou rannou sv.
omšou o 8:00 hod. v tejto kaplnke.

5. mája 2018

Naši veriaci sa zúčastnili tradičnej púte
Rádia Lumen do Krakova.

6. mája 2018

V športovom areáli pri dolnej škole o
13:00 hod. sa uskutočnila 2. školská
olympiáda. Začala prezentáciou súťažiacich 11:30 – 12:50 hod. Súťažilo
sa v troch kategóriach: mladší, starší a
dorastenci.

8. mája 2018

Sa konala Jarná otváracia púť v Turzovke. Nechýbali sme.
Taktiež v tento deň sa na fare konala
malá duchovná obnova pre prvoprijímajúce deti. Deti sa obohatili mnohými vedomosťami a pripravili piesne na
slávnosť.

7. – 9. mája 2018
25. marca 2018

Veriaci z našej farnosti sa nosením
bielej stužky zapojili do akcie: Deň počatého dieťaťa, ktorou si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu už od počatia, tento rok s mottom
„Ďakujem, že som“.
Tento deň bol aj 33. MEDZINÁRODNÝ
DEŇ MLÁDEŽE.

3. apríla 2018

Sme putovali do WADOVÍC.

12. – 18. februára 2018

Sa na Slovensku už po ôsmy krát uskutočnil Národný týždeň manželstva,
ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva.
Motto toho NTM sa nieslo v duchu
myšlienky: „Manželstvo – umenie lásky.“

1.mája 2018

Boli prosebné dni nazývané aj krížové.
Ich obsahom sú modlitby za úrodu.
preto v pondelok o 16:30 hod. bola
procesia ku krížu pri kaplnke, kde sme
predniesli prosebné modlitby a spevy
a s modlitbou litánií na perách sme sa
v procesii vrátili do kostola. V stredu
o 16:30 hod. sa konala procesia k poliam, kde bola pobožnosť za vyprosenie dobrej úrody.

12. – 13. mája 2018

V našej farnosti úspešne prebehla
slávnosť prvého svätého prijímania.
60 našich detí sa počas týždňa sv.
omšami a adoráciami snažilo posunúť
bližšie k Ježišovi, potom v sobotu po
kajúcej pobožnosti po prvý krát pristúpili k sviatosti zmierenia, aby v nedeľu
prvý krát mohli prijať nášho Pána.

18. – 19. mája 2018
8. apríla 2018

V nedeľu Božieho milosrdenstva sa
konala púť do Božieho milosrdenstva
Krakov – Lagievniky.

Deviatnikom k Duchu Svätému sme
sa pripravovali na sviatok Turíc a na
slávnosť birmovania, ktorú prijalo 125
našich birmovancov z rúk. Mons. Andreja Imricha, spišského pomocného
emeritného biskupa. V sa piatok bir-
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Aktuality
movanci zúčastnili kajúcej pobožnosti
a prijali sviatosť zmierenia.

20. mája 2018

Sv. omša o 8.00 hod. bola za vdp. Františka Zibrina pri príležitosti 20. výročia
jeho smrti.

31. mája 2018

Na sviatok Božieho tela a krvi po večernej sv. omši bola eucharistická
procesia, na ktorú boli v okolí kostola
pripravené krásne oltáriky.

Panny Márie Zázračnej medaily aj so
všetkými záujemcami, ktorí sa chceli pridať k tejto akcii a prijať kaplnku
vo svojom dome, alebo i tých, čo sa
chceli niečo viac dozvedieť. Stretnutie
bolo o 15.30 hod. vo farskom kostole
v Oravskej Polhore.
Následne v našej farnosti prebehla
reorganizácia rodín, ku ktorým putuje kaplnka Panny Márie.. Cieľom bolo
vytvoriť skupiny – 25 rodín na jednu
kaplnku. Vytvorilo sa päť skupín.

25. júna 2018

Od 8.00 – 10.00 hod. v kultúrnom
dome v Oravskej Polhore mohli dobrovoľníci pomôcť darovaním krvi.

26. júna – 1. júla 2018

Opäť sa matky našej farnosti mohli
zúčastniť Trojdnia modlitieb matiek, v
rámci ktorého bola aj adorácia.

3. júna 2018

Na futbalovom ihrisku v Oravskej Polhore prebehla akcia: MLADÝ FARMÁR.
Začala sa o 12:00 hod. sv. omšou, pri
ktorej boli požehnané traktory a poľnohospodárske stroje.
V tento deň sa naši miništranti zúčastnili futbalového turnaja v Mútnom,
kde sa k kategórií starší umiestnili na
krásnom druhom mieste.

7. júna 2018

Počas týždňa sa modlievame deviatnik
k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V
posledný deň deviatnika – vo štvrtok
7.6.2016 (v kaplnke), bola od 16:00
hod. vyložená Sviatosť a matky pred
Eucharistiou prosili za rodiny a deti
našej farnosti.

8. júna 2018

Slávnostnú svätú omšu o 17:00 hod.
pri príležitosti odpustovej slávnosti
Najsvätejšieho srdca Ježišovho celebroval doc. ICDr. Miloš PEKARČÍK,
PhD. –ktorý pri tejto slávnostnej sv.
omši požehnal erb našej farnosti.

10. júna 2018

Do našej farnosti zavítali sestry vincentky z Nitry a a stretli sa so zástupcami rodín, ku ktorým putuje kaplnka

6

12. júla 2018

Naši farníci sa zúčastnili púte seniorov do Levoče. Autobusom vyrazili o
5:00 hod. po zastávkach z hornej časti
Oravskej Polhory, v Levoči sme zašportovali a pešo vyšli hore.

22. júla 2018

V nedeľu pri sv. omši o 10:00 hod. sme
požehnali a odovzdali Kaplnky Panny
Márie koordinátorom, alebo zástupcom rodín, ktoré mali v každej skupine
preberať kaplnku čím odštartovali túto
reťazovú modlitbu. Vo farnosti sme sa
na to predtým pripravovali modlitbou
deviatnika k Panne Márií Zázračnej
medaily.

29. júla 2018

O 16:00 hod. sa na Slanej vode stretli
lektori a speváčky, kde mali možnosť
prežiť príjemné popoludnie s duchovným zamyslením i kultúrnym obohatením.

30. júla 2018

Sa organizovala púť do Krivej k Bl. sestre Zdenke.

5. – 10. augusta 2018

Prebiehal farský tábor na Slanej vode,
kde si deti našej farnosti mohli užiť
množstvo zábavy, radosti oddychu,
pohody, načerpať aj veľa duchovných
myšlienok. Témou tábora boli MISIE.
Účastníci mohli lepšie spoznať a prežiť, čo obsahuje misionárska činnosť.

18. a 19. augusta 2018

Púť do Bobrova na Zelnu tradične nesmela chýbať ani tento rok.
18.8.2018 bol zároveň 22. ročník výstupu na Babiu horu. Na vrchole Babej
hory o 11.00 hod. bola slávená svätá
omša.

1. septembra 2018

Naši farníci sa v sobotu (1.9.2018) zúčastnili v Košiciach na blahorečenia
Anky Kolesárovej. Vo štvrtok predtým
sme sa adoráciou s pobožnosťou pripravovali na blahorečenie.

2. septembra 2018

„Bodka za prázdninami“ sa kvôli počasiu konala v nedeľu: 2.9. Program začal o 13.00 hod. na ihrisku nad farou.
Boli pripravené zaujímavé súťaže pre
všetkých v štýle RETRA a samozrejme
chutné občerstvenie.

Aktuality
V nedeľu (2.9.2018) spoločným Veni
Sancte – prosbu k Duchu Svätému – o
10.00 hod. sme vítali nový školský rok.
Žiaci a učitelia škôl v Oravskej Polhore mali slávnostnú sv. omšu spojenú s
Veni Sancte v pondelok (3.9.2018) o
8.00 hod.

6. septembra 2018

V utorok večernú sv. omšu celebroval
opát David Cuthbert Brogan z kláštora
v Anglicku, ktorý navštívil našu farnosť.

14. – 23.septembra 2018

Sme sa modlili Deviatnik k Pátrovi Piovi z Pietrelciny, ktorý má toho roku 50
– té výročie od smrti a 100 rokov od
stigmatizácie.
V nedeľu (23.9.2018) sme si uctili jeho
relikviu.

15. septembra 2018

Tento termín je spojený s tradičnou
národnou púťou v Šaštíne, ale konala
sa aj púť na hore Butkov – Ladce, kde
bola krížová cesta. Pre veľký záujem sa
z našej farnosti šlo na obe miesta.

15. októbra 2017

Od 8.00 hod. do 10.00 hod. opäť bolo
možné prejaviť skutok lásky a darovať
krv v priestoroch kultúrneho domu.

16. októbra 2018

Opäť sme v našej farnosti mali Trojdnie Modlitieb Matiek. V piatok sa začalo krížovou cestou.

18. októbra 2018

V rámci Slovenska sa veriaci našej farnosti opäť zapojili do medzinárodnej
modlitebnej iniciatívy Milión detí sa
modlí ruženec.

7. októbra 2018

O 14:00 hod. bola ružencová pobožnosť pri kaplnke smerom na Slanú
vodu.

25. novembra 2018

O 13.00 hod. pri svätej omši pre seniorov bola udelená sviatosť pomazania
chorých.

Sme pri svätej omši o 10.00 hod. spomínali na obete 1. svetovej vojny. Po
svätej omši bola prednáška, ktorá nám
priblížila udalosti z týchto čias.

20. októbra 2018

24. – 27. novembra 2018

O 20:00 hod. v kostole modlitbou
misijného ruženca, v ktorom sme sa
každý desiatok modlili iným jazykom,
oslávili nášho Pána a pripravili sa na
misijnú nedeľu.

30. októbra 2018

V tento utorok bola duchovná obnova
pre miništrantov, ktorú viedol don Jozef Luscoň. Pri tejto príležitosti večer
pri sv. omši o 18.00 hod. odovzdal našej farnosti relikviu bl. Titusa Zemana.

1. – 2. novembra 2018
28. – 30. septembra 2018

bola modlitba sv. ruženca spojená s
adoráciou so zamysleniami Panny Márie zázračnej medaily.

Vo štvrtok (1.11.2018) o 14.00 hod.
na cintoríne bola pobožnosť za duše
v očistci.
V piatok (2.11.2018) po sv. omši o
16:50 hod. bola v kostole pobožnosť
za nenarodené deti. Tiež sme sa mohli
zapojiť do kampane: Sviečka za nenarodené detí.

4. – 11. novembra 2018

Opäť sme sa zapojili do 12. ročníka
zbierky Boj proti hladu, ktorý organizuje Vincentínska rodina na Slovensku.

24. novembra 2018

V sobotu (24.11.2018) nás po dlhej a
ťažkej chorobe opustil vdp. + Rudolf
Vetrík, ktorý žil a pôsobil v našej farnosti.
V pondelok (26.11.2018) o 18:00 hod.
bola zádušná sv. omša za p. farára
V utorok o 10:00 hod. bola pohrebná
sv. omša. Jeho ostatky sú uložené na
cintoríne v Oravskej Polhore.
Úprimné Pán Boh zaplať vyslovujeme
všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o
dôstojnú rozlúčku s ním.

2. decembra 2018

O 18:00 hod. v kultúrnom dome v
Oravskej Polhore bol koncert Petra
Križiana, kaplána v Novoti. Vystupuje
pod menom Krížik a spolu s mládežníkmi hrá a spieva gospelové piesne.

7. decembra 2018

V piatok po večernej sv. omši bola v
kostole Taizé adorácia. Je to adorácia
sprevádzaná krásnymi spevmi, ktoré
si pripravil náš mládežnícky spevokol.
Pán Boh zaplať za ich službu a ochotu.

Vladimír Malec, kaplán

V tento deň o 20:00 hod. v kostole
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Zázračná medaila
Nedeľa 22. júla bola v našej farnosti slávnostným dňom. Po svätej omši
pán kaplán posvätil päť kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily, ktoré
boli potom rozdelené do domácností
členov Združenia Zázračnej medaily.
Pobyt kaplnky v domácnosti trvá týždeň – od nedele do nedele. Cieľom je
učiť sa v rodinách spoločnej modlitbe.
Každá rodina, ktorá kaplnku prijala, dostala Dekrét všeobecného člena Združenia Zázračnej medaily. Takýchto rodín
je približne 125. Osobne si myslím, že
z celkového počtu rodín v našej farnosti je to málo, ale verím, že postupne bude počet členov združenia rásť.

Mariánska úcta sa začala veľmi rozširovať po zjavení sa Panny Márie v
Paríži v roku 1830 Zoe Labouré, ktorá
neskôr prijala rehoľné meno Katarína.
Pri prvom zjavení v noci z 18. na
19. júla 1830 povedala Kataríne:
„Dieťa moje, Pán Boh ťa niečím
poverí... Budeš za to veľa trpieť.“
Druhé zjavenie sa udialo 27. novembra
1830 v sobotu pred prvou adventnou
nedeľou. Celé zjavenie sa odohralo v
troch po sebe nasledujúcich obrazoch.
V prvom obraze videla sestra Katarína Pannu Máriu. Bola strednej postavy a na hlave mala biely závoj. Stála na
bielej pologuli, pod nohami bol had
zelenkastej farby so žltými škvrnami.
V rukách držala malú guľu, na ktorej
bol vztýčený zlatý krížik. Počula som
vnútorný hlas: „Táto guľa predstavuje
celý svet a každého človeka osobitne.“
O druhom obraze sv. Katarína hovorí:
„Na rukách Panny Márie som zbadala
prstene s drahokamami – akoby pät-
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násť tajomstiev ruženca. Potom guľa
z rúk Panny Márie zmizla. Utvoril sa
oválny obraz a v polkruhu bol nápis
– modlitba zlatými písmenami: Bez
hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.
To bol obraz prednej strany medaily.
Tretí obraz znázorňuje zadnú stranu
medaily. Sestra Katarína ho opisuje
takto: „Zdalo sa mi, že oválny obraz
sa otočil. Videla som kríž nad monogramom M a pod ním presväté Srdcia
Pána Ježiša a Panny Márie. Rozpoznala som ich dobre, lebo na jednom
srdci bola tŕňová koruna, druhé bolo
prebodnuté mečom. Počula som
hlas: Treba dať raziť takúto medailu. Všetci, ktorí ju budú nosiť, budú
účastní mnohých veľkých milostí.“
Tretie a posledné zjavenie prišlo v decembri 1830 v kaplnke pri
večernom rozjímaní. Presný dátum si sestra Katarína nepamätala.
Zjavenia Panny Márie skončili slovami: ,,Viac ma neuvidíš, ale
pri rozjímaní budem stále s tebou.“
Napriek všetkým prekážkam i zo strany
cirkevných predstaviteľov sa prvé medaily razili 30. júna 1832. Vtedy sestra
Katarína celá šťastná zvolala? ,,Teraz ju
treba rozširovať, aby tok sľúbených milostí Matky Božej mohol naplno prúdiť.“

V roku 1933 pred blahorečením sestry Kataríny Labouré otvorili jej hrob.
Našli neporušené telo, ktoré 56 rokov
ležalo vo vlhkej zemi. Prítomní lekári podali vyhlásenie: ,,Telo oslávenej
sestry vo vlhkej hrobke nepodľahlo zákonom porušenia. Koža a svaly
sú celé a zdravé. Ramená a nohy sú
ohybné. Tvár je neporušená. Zachovala sa šedomodrá farba dúhovky.“
Za svätú vyhlásil Katarínu Sv. Otec
pápež Pius XII 27. júla 1947 v Ríme.
Relikviár s telom sv. Kataríny je uložený v Kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily, v Paríži. Kaplnka je známe pútnické miesto, ktoré denne
navštevuje niekoľko tisíc pútnikov z
celého sveta, aby si vyprosili potrebné milosti na príhovor Panny Márie.

Podľa brožúry Zázračná medaila spracoval
Milan Štraus

Za prvých 10 rokov bolo vyrazených 18 miliónov medených, 2 milióny zlatých a strieborných medailí.
Veriaci ľud ich nazval Zázračnou
medailou
Panny
Márie.
Sestra Katarína zostala v anonymite až
do smrti. Ako 70-ročná, pol roka pred
smrťou, dostala príkaz od Panny Márie,
aby prehovorila. Vtedy sa so svojimi zjaveniami zdôverila svojej predstavenej.
Katarína zomrela 31. decemba 1876.
Aj v posledných chvíľach svojho života
rozdávala trasúcimi sa rukami medailu.

Vedeli ste, že sile zázračnej medaily verí
aj najrýchlejší muž planéty Usain Bolt?
V tieni deviatich zlatých olympijských
kovov trochu ostáva medaila, ktorá
má pre Usaina špecifický význam. Z
krku ju neodkladá ani počas pretekov,
naopak je preňho rovnako podstatnou súčasťou ako bežecké topánky.
Na retiazke má zavesenú Zázračnú
medailu Nepoškvrnenej Panny Márie.

Aktuality

Púť do Šaštína
Púť veriacich z Oravskej Polhory k SedembolestnejPanneMárii,patrónkeSlovenska do Šaštína 15. septembra 2018
Jedným z najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku je Národná
svätyňa Slovákov – Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Patrí
k vrcholným dielam barokového staviteľstva na Slovensku. V roku 1964
bola bazilika povýšená blahoslaveným
pápežom Pavlom IV. na baziliku minor.

„áno“. Aj nám radí v Káne Galilejskej:
„Urobte všetko čo vám povie“ takto
nás do našich rozhodujúcich a dôležitých rozhodnutí v živote kresťana povzbudzoval na slávnostnej svätej omši,
ktorej sme sa zúčastnili, duchovný
otec a hlavný celebrant tejto slávnostnej svätej omše, Mons. Milan Lach.

Prvopočiatky tohto pútnického miesta
siahajú do roku 1564, kedy bola zhotovená socha sedembolestnej Panny Márie na podnet Angely Bakičovej, manželky grófa Imricha Czobora, z vďaky za
vyslyšanie prosby o obrátenie manžela
a uzdravenie ich manželstva. Socha
bola umiestnená na mieste prvého zázraku za záchranu rodiny a neskôr bola
na tomto mieste postavená trojhranná
kaplnka, ktorá pri bazilike stojí dodnes.
Aj my pútnici z Oravskej Polhory sme
sa 15. septembra vybrali navštíviť túto
baziliku a vyprosiť si mnohé milosti pre
naše rodiny. Cítili sme sa tam dobre, veď
sme boli v dome našej Nebeskej Matky,
ako nám to kedysi ešte v celkom nedávnej minulosti – 1. júla 1995 pripomenul
teraz už svätý pápež Ján Pavol II. pri jeho
vtedajšej návšteve baziliky Sedembolestnej. Počas svojej návštevy povedal
tieto prekrásne pamätné slová: „Tu je
jej príbytok a vďaka tomu, že na vašej
slovenskej zemi stojí dom Božej Matky, nik z vás nie je bez domova. Sem
môže prísť každý a môže sa cítiť ako
v matkinom dome.“ povedal pápež.
A tieto pápežove myšlienky na slávnostnej svätej omši v bazilike Sedembolestnej počas púte doplnil eparchiálny biskup Eparchie Parmy z USA
duchovný otec Mons. Milan Lach SJ v
homílii o tieto ďalšie povzbudivé slová:
- Boh na nás čaká, na naše slobodné „áno“ tak ako Panna Mária, keď ju
anjel Gabriel oslovil. „Hľa služobnica
Pána, nech sa mi stane podľa tvojho
slova.“ odpovedala Mária. Nemala
žiadne „ale“, ale hneď s dôverou a bez
rozmýšľania čo ju bude čakať v živote,
sa slobodne rozhodla dať Bohu svoje

šať. Veď ona bola Božia Matka a nebola
oslobodená od problémov a starostí.“
L.M.

„Šaštín je moja srdcovka. Putovali sme
tu už spolu s mladými s farnosti ešte za
čias komunizmu. Cestovanie bolo často
krát stiesnené, lebo komunisti uberali
autobusové spoje alebo na vlakoch vozne, len aby putovalo čo najmenej ľudí.
Ale to nás neodradilo. Boli sme naplnení radosťou a jednotou. Vznikali tam
nové priateľstvá aj manželstvá. Vždy je
za čo Matke Božej ďakovať a prosiť ju o
vyprosenie milosti pre nás a naše deti.“
M.L.

Opýtali sme sa však aj našich pútnikov, čo ich ťahalo na toto pútnické
miesto do Šaštína, prečo tam chceli ísť. Tu sú ich postrehy a odpovede:
„Ku Sedembolestnej Panne Márii ma
to stále viac ťahá ju osloviť, a zároveň
jej ďakovať, že mi pomáha v mojom živote v čase, keď prídu skúšky a trápenia. Ona ma neopustí. Dôverujem jej.“
M.C.

„V Šaštíne som bola prvý raz. Okrem
zvedavosti a patriotizmu ma sem priviedol kríž. Človek v ťažkostiach sa utieka k Matke o pomoc a orodovanie.“

„Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ako aj všetky sviatky Panny Márie,
majú pre mňa veľký význam a zažívam v ten deň veľký vnútorný pokoj
alebo ochranu. Tak aj tento rok som
navštívila Sedembolestnú Pannu Máriu v Šaštíne, kde som ďakovala a prosila za rodiny, ale aj za našu vlasť, ako
sa to spievalo v piesňach na slávnosti.
Celý tento sviatok pre mňa je umocnený tým, že v tento deň si pripomínam
narodeniny. Celá atmosféra aj počasie
prispeli k oslave tohto veľkého sviatku.
Poďakovanie patrí organizátorom tejto
púte, lebo bez toho by som tento sviatok určite neprežila tak slávnostne.“
A.P.

„Som veľmi rada, že som sa rozhodla
ísť do domu našej Nebeskej Matky do
Šaštína. V prvom rade som sa jej chcela
poďakovať za všetky dobrodenia, ktoré
sa nám dostávajú, a zároveň som bola
prosiť za zdravie, pokoj, pevnú a živú
vieru v rodinách. Myslím si, že do Šaštína by sme mali putovať, pretože Panna
Mária je patrónkou Slovenska, a preto
jej máme za to vzdávať vďaku a úctu.“
A.R.

A.K.

„Moja púť k Sedembolestnej Panne
Márii bola poďakovaním za dar materstva a prosba o milosť, za silu byť dobrou
matkou a o požehnanie úplnej rodiny.“

Za povzbudivé odpovede ďakujeme.
Monika Luscoňová, pútnička

E.M.

„Do Šaštína som šla s tým, že všetky
svoje starosti a problémy nechám Matke Božej. No keď som však v bazilike
zbadala Sedembolestnú Pannu Máriu,
tak som pochopila, že jej nemôžem tam
len nechať svoje problémy, ale že ju ako
Pannu Máriu treba aj prosiť o silu a trpezlivosť a naučiť sa problémy aj zná-
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Mesiac úcty k starším

Mesiac október je už tradične vyhlásený za mesiac úcty k starším. My seniori
sa chceme poďakovať pánovi farárovi i pánovi kaplánovi, ako aj pracovníkom obecného úradu i učiteľom, ktorí
16. októbra pripravili pre dôchodcov

z našej farnosti program. Začal sa sv.
omšou o 13:00, ktorú celebroval pán
farár s pánom kaplánom. Vo svojom
príhovore poďakovali seniorom za ich
prácu, trpezlivosť v chorobe, modlitby,
ktoré obetujú za rodiny, za kňazov, za
duše v očistci. Pán farár zdôraznil, že
je škoda, keď úcta k starším sa orientuje na jeden mesiac, prípadne jeden
deň v roku. Po skončení príhovoru
nasledovalo udelenie sviatosti pomazania prítomným chorým a starším.
Po sv. omši sa prítomní presunuli do
kultúrneho domu. Seniorom sa prihovoril starosta obce, a potom nasledovalo milé kultúrne vystúpenie škôlkarov,

vnúčat i pravnúčat mnohých prítomných. Posedenie spríjemnil predovšetkým ľudovými piesňami Maroš Bango
s manželkou, o ktorých je známe, že
sú nevidiaci. Napriek svojmu hendikepu sa snažia rozdávať radosť iným.
Po dobrom obede a prevzatí malých
darčekov sa stretnutie skončilo. Pre
mnohých starších to bola jedna z mála
príležitostí, kedy sa mohli stretnúť so
svojimi rovesníkmi, porozprávať sa o
svojich radostiach i starostiach. Veríme, že o rok sa stretneme znova.
Milan Štraus

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC
V súčasnosti veľmi často počúvame
rôzne znepokojujúce informácie, ktoré sa dejú vo svete. Mnohé oblasti
trápia vojny, rôzne spory, hlad, bieda, terorizmus. Často sa nám zdá, že
sme v tejto situácii bezmocní, že tieto
udalosti sú neriešiteľné. Práve v tejto
dobe sú pre nás aktuálne slová sv. Jána
Zlatoústeho– učiteľa Cirkvi: „Modliaci sa človek drží vo svojich rukách
kormidlo svetových dejín.“ Modlitba
môže zmeniť veľa a ešte viac úprimná modlitba detí. K modlitbe ruženca
pozývala Panna Mária aj deti z Fatimy.
Modlitba je tým najúčinnejším prostriedkom, ako dosiahnuť pokoj a mier.

modlitbovej iniciatívy – Milión detí
sa modlí ruženec za pokoj a jednotu vo svete. Deti, ich rodičia, starí
rodičia, učitelia, ale aj všetci ostatní, ktorí veria v silu modlitby sa dňa
18. 10. 2018 zapojili do tejto výzvy.
Aj žiaci obidvoch našich základných
škôl sa spoločne s učiteľmi a pánom

Fatimskej Panne Márii je zasvätená aj pápežská nadácia ACN – Aid to
the Church in Need (Pomoc trpiacej
Cirkvi). Práve táto nadácia pozvala
všetky deti sveta, aby sa zapojili do

kaplánom spojili s deťmi z celého
sveta v spoločnej modlitbe sv. ruženca. Deti si priniesli ružence a veľmi
sa tešili na to, ako sa so spolužiakmi
budú modliť. Pre mladších žiakov to
bolo niečo nové a zaujímavé. Spoločne sme vytvorili krásne spoločenstvo
modliacich sa detí. Na ZŠ 1. – 9. sa
žiaci modlili sv. ruženec ráno pred
vyučovaním. Na ZŠ 1. – 4. sa žiaci
modlili sv. ruženec po vyučovaní pri
jaskyni Panny Márie Lurdskej. Sme
veľmi radi, že sme sa mohli zapojiť do
tejto iniciatívy a úprimnou modlitbou
vyprosovať pokoj a jednotu vo svete.
Úprimné Pán Boh zaplať predmodlievačkám, všetkým žiakom a učiteľom, ktorí si našli čas a prišli. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.
Mgr. Marcela Kornhauserová

Spomienka na všetkých verných zosnulých
Po sviatku Všetkých svätých sa v Cirkvi
koná Spomienka na všetkých verných
zosnulých, ktorí zosnuli v milosti a
priateľstve Božom, čiže Dušičiek, ktoré sa však nachádzajú ešte v očistci.
Táto spomienka sa zakladá na učení o
úzkom spojení oslávenej Cirkvi v nebi
a trpiacej Cirkvi v očistci s bojujúcou
Cirkvou, čiže s veriacimi žijúcimi ešte
na zemi. Všetci členovia Cirkvi sú navzájom spojení s vierou, nádejou a
láskou, až napokon budú všetci združe-
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ní v láske, v oslávenej nebeskej Cirkvi.
Dnes nás Cirkev vyzýva, aby sme pomoc a orodovanie venovali tým členom
Cirkvi, ktorí si sami pomôcť nemôžu,
teda dušiam v očistci. Nik z nás nevie či
naši drahí zosnulí, rodičia, bratia, sestry,
priatelia nie sú ešte v očistci. Láska nám
káže, aby sme im vrúcnou modlitbou,
skutkami, dobročinnosti, ale hlavne
obetou sv. omše pomáhali skrátiť alebo ukončiť dni ich trápenia a naplniť
ich túžbu – čím skôr vidieť Božiu tvár.

Modliť sa a konať obety za zosnulých,
je prastará a všeobecná obyčaj. Sám
láskavý Spasiteľ hovorí o väzení v budúcom živote, z ktorého sa nik nevyslobodí prv, ako nesplatí svoj dlh do posledného haliera. Na druhom svete sa teda
budú hriechy odpúšťať nie v nebi, do
ktorého nemôže vojsť nič nečisté, ale
v očistci. Očistec je stav alebo miesto
očisťovania. Sú tam tie duše, ktoré aj
keď sa v stave milosti posväcujúcej
odlúčili od svojho tela, jednako neboli

Aktuality
čisté od všetkých škvŕn, preto nemohli
vojsť do neba. Trest v očistci spočíva v
tom, že duša nemôže vidieť Boha. Pre
dušu v očistci je to taký hrozný trest,
aký si my nevieme predstaviť, lebo
to prevyšuje naše spôsoby myslenia.
Okolnosť, že duša na zemi nevidí Boha,
neznamená pre ňu trápenie, to nastane
až na druhom svete, keď celou svojou
bytosťou nesmierne túži po Bohu. Tam
zmysel celého jej bytia spočíva v priamom, bezprostrednom videní a cítení
Boha. Ohromný žiaľ či výčitky svedomia ju zaplnia, lebo sama si pripravila
takéto odlúčenie pre svoju ľahkomyseľnosť v pozemskom živote. Treba však
poznamenať, že duše v očistci trpia s
najväčšou oddanosťou do vôle Boha,
ktorého vrúcne milujú, vedomé si toho,
že so škvrnami nemôžu ísť do neba.
Článok viery určuje, že my žijúci môžeme pomôcť dušiam v očistci svojím
orodovaním, najmä však obetou sv.
omše a svätým prijímaním, obetovaným za duše v očistci. V súčasnosti
Cirkev umožňuje získať plnomocné
odpustky pre duše v očistci v deň
Dušičiek a nasledujúcou oktávou za
zvyčajných podmienok. Všetka pomoc
dušičkám v očistci má povahu príhovoru, prosby, je vložená do Božích rúk.
Nie je teda isté, že prosby, modlitby,
preukázané duši v očistci pán Boh pri-

ADVENT
Slovo advent pochádza z latinského
slova adventus, čo znamená príchod.
V advente si pripomíname očakávanie príchodu Mesiáša a udalosti, ktoré súvisia s jeho prvým príchodom.
Tiež sa pripravujeme na jeho druhý
slávny príchod na konci sveta.

Symbolom adventu je u kresťanov
adventný veniec. Má byť okrúhly. To
nám pripomína večnosť i samotného

vlastní tej duši, ktorej sme ich venovali. Tu sa treba spoľahnúť na najspravodlivejšie a najsvätejšie Božie súdy.
Nám, ktorí žijeme na zemi je očistec vážnym upozornením, aby sme
sa chránili aj najmenších priestupkov,
lebo aj všedné hriechy nie sú maličkosťami, tiež si zasluhujú tresty. Trest
za ťažké hriechy je peklo, za ľahké očistec. Svätý Odilo, opát benediktínskeho
kláštora v Cluny, v roku 998 prvý zasvätil pamiatku všetkých verných dušičiek
zvláštnou slávnosťou. Pápež Urban

deň slúžiť tri sv. omše za zomrelých.
Je chvályhodným zvykom, že podvečer na sviatok Všetkých svätých sa na
cintorínoch zapaľujú sviečky na znak
nesmrteľných duší, ktorých telá odpočívajú v osvetlených hroboch. Je to tiež
znak večného svetla, ktoré im už zasvietilo alebo podľa nekonečného Božieho milosrdenstva už čoskoro zasvieti. Veriaci, ktorý 2. novembra navštívi
cintorín a tam sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky pre duše
v očistci, a to denne do 8. novembra.

VI. nariadil, aby sa pamiatka verných
dušičiek slávila 2. novembra. Pôvodne to bol zasvätený sviatok. Synoda
v roku 1549 však nariadila, aby sa 2.
november svätil iba ako polovičný sviatok, a to platí dodnes. Kňazi smú v ten

Odpočinutie večné daj im, Pane, a
svetlo večné nech im svieti, nech
odpočívajú v pokoji.

Boha, pretože ako kruh nemá začiatok ani koniec, tak ani večnosť a ani
Boh nemá začiatok ani koniec. Kruh
nám tiež pripomína spoločenstvo
veriacich zhromaždených okolo Pánovho stola a tiež aj rodinu, ktorá sa
zhromaždí okolo stola, či adventného
venca k modlitbe. Zelené vetvičky sú
znakom nádeje na nový život, ktorý
nám prináša Ježiš svojím príchodom
na svet. Štyri sviece predstavujú štyri nedele počas
adventu. Každú nedeľu
pribudne na venci ďalšia
horiaca svieca. Každá svieca má svoje pomenovanie: prvá svieca je nádej,
druhá mier, tretia radosť
a štvrtá svieca je láska.
Našimi modlitbami a dobrými skutkami môžeme počas adventu spolu
s Ježišom aj my vniesť viac svetla –

viac nádeje, mieru, radosti a lásky do
tohto sveta, do našich rodín. Fialová
farba na adventom venci nám pripomína, že čas adventu máme prežiť v
konaní dobra, stíšenia sa a pokánia.

Podľa: Životy víťazov spracoval Milan Štraus

Aj na našej škole sme sa rozhodli,
že spolu s deťmi vytvoríme adventné
vence, ktoré budú zdobiť každú triedu.
Priniesli sme potrebný materiál- čečinu, sviece, ozdôbky a s chuťou sme sa
dali do práce. Žiaci boli veľmi snaživí a
tvoriví. Každý jeden veniec bol veľmi
krásny. Najkrajšou odmenou za našu
snahu bolo to, že nám tieto vence
za prítomnosti žiakov a učiteľov našej školy požehnal pán kaplán Malec.
Želajme si teda, nech svetlo adventných sviečok zapáli svetlo aj v
našich srdciach, aby sme si venovali
navzájom viac lásky a porozumenia.
Mgr. Kornhauserová Marcela
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Čo je to svätosť?
Keď hovoríme o svätosti, často nájdeme vyjadrenia, že je to čosi ako spravodlivosť (hlavne v starom zákone sa
o dobrých ľuďoch, ktorí slúžili Bohu,
hovorí ako o spravodlivých: Abrahám,
Jozef...), taktiež nedotknuteľnosť, posvätnosť (to, čo malo byť zasvätené
Bohu, bolo oddelené – napr. predmety
určené na liturgiu – kalich, misky... sa
nemôžu používať nikde inde. Rovnako
i ľudia zasvätení Bohu mali byť akoby
vyčlenení zo sveta, aby slúžili Pánovi.
To neznamená, že by nemali žiť, alebo
hľadať svoje šťastie – práve naopak
– môžeme povedať, že svätí sú tí, ktorí svoje šťastie našli. Našli ho v Bohu.
Iní svätosť chápu ako dokonalosť:
„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5, 48)
Byť svätým teda znamená pripodobniť sa Bohu. V čom? No predsa v láske.
Boh je láska a my sa máme učiť milovať.
Pozrime sa teraz, čo Katechizmus
hovorí o Cirkvi: „Jej štruktúra je úplne
zameraná na svätosť Kristových údov.
A svätosť sa hodnotí podľa „veľkého
tajomstva ,v ktorom Nevesta odpovedá svojím darom lásky na dar Ženícha.“ Mária nás všetkých predchádza vo svätosti, ktorá je tajomstvom
Cirkvi, ako Nevesta, „na ktorej niet
škvrny ani vrásky“ (Ef 5,27). KKC 773
Teda – podľa príkladu našej Nebes-

kej matky- môžeme veľkosť svätosti merať tým, ako odpovedáme na
Ježišovu lásku. A to je práve ten rozdiel – čo robí svätých výnimočnými.
Toľko ľudí sa odvracia od lásky. Toľko ľudí myslí na seba.
Všetci sa máme usilovať o svätosť, tj. máme sa usilovať MILOVAŤ. Ježiš nám dal jediné prikázanie: „Aby ste sa milovali navzájom,
ako som ja miloval vás.“ (Jn 15, 12)
Ak budeme milovať, potom splníme
toto Ježišovo prikázanie a zároveň odpovieme Bohu na Jeho lásku. On, ako
dobrý Otec chce, aby sme ho mali radi,
tak, ako všetkým rodičom záleží na
tom, aby si ich deti ctili, rešpektovali ich
a mali ich radi. Nečaká od nás niečo nad
naše sily – chce iba to, čo by malo byť
samozrejmosťou. Buďme teda naozaj
svätí – buďme dobrými Božími deťmi.

Jeden príbeh hovorí o človeku, o ktorom sa vravelo, že je veľmi dobrý, priam
svätý. Pravidelne, každý týždeň kamsi
odchádzal na celý deň a vrátil sa až večer. Povrávalo sa, že vystupuje do neba.
Istý novinár, keď sa dopočul o tých
rečiach, povedal si, že to vypátra a
zistí pravdu. A tak raz, keď sa tamten
vybral z domu, nenápadne ho sledoval. Zistil, že ten muž navštevuje
chalúpku kdesi v horách, v ktorej žila
osamelá starenka a pomáhal jej narúbať drevo a poriadiť okolo domu.
Keď sa novinár vrátil, pýtali sa ho,
či onen muž naozaj vystupuje do
Neba. Odpovedal im: „Ešte vyššie.“
Vystúpiť do neba a stať sa svätými
môžeme aj my. Stačí iba konať malé
skutky lásky.
Vladimír Malec, kaplán

Biblické okienko
A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“
Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté?
Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on
neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do
svojho kráľovstva.“
On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ (Lk 23, 39 –
43)
Vidíme, že zločinec na kríži sa Ježišovi rúha a posmieva tak, ako tí zo zástupu. Aj on chápe, že Mesiáš má byť ten,
ktorý zachraňuje, takže žiada svoju záchranu. Je to ľudské. Každý zoči – voči
smrti, by sa o to snažil. Neuvedomil si
však, že bude stáť i pred Božím súdom.
Žiaľ, to je problémom mnohých
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– žiadajú niečo od Boha a pritom
nepozerajú, či oni Bohu niečo dávajú. Ani sa nesnažia vytvoriť si s Ním
vzťah. Tak sa i prvý zločinec zameral
na tento život a nie na ten budúci.
Preto sa pozrime na slová toho druhého lotra na kríži. On sa zamýšľa nad svojím životom, uznáva, že si zaslúžil taký
koniec a Ježiša vyhlasuje za nevinného.

Prosí o milosrdenstvo, podobne,
ako mýtnik v podobenstve o farizejovi a mýtnikovi, ktorý vzadu v chráme prosil o odpustenie a nevyvyšoval
sa ako farizej (pozri Lk 18, 9 – 14).
Nežiada, aby Ježiš zostúpil z kríža,

Téma: Svätosť
2) Naše skutky nám pomáhajú spolupracovať s Božou milosťou- tento človek sa tiež musel najprv obrátiť na Ježiša – až
potom dostal ten krásny prísľub Raja.
3) Tomu človeku bolo odpustené, pretože prejavil ľútosť a vieru
v Boha. Ježiš mnohokrát povedal
tým, ktorých uzdravil: „...tvoja viera
ťa uzdravila.“ (napr. Lk 8,48). Viera je
dôležitou v živote, pretože skrze vieru
vstupujeme do vzťahu k Bohu a svätým sa nikto nemôže stať bez Boha!
4) V každej chvíli života – i v tej
poslednej- máme možnosť sa
obrátiť k Ježišovi a získať ovocie vykúpenia. Je to veľká výzva

ale aby si na neho spomenul. V podstate tiež prosí o záchranu, ale nie
podľa svojej vôle, ale podľa Ježišovej.
Ježišovu odpoveď už poznáme a preto môžeme práve túto
scénu evanjelia dať za príklad
toho, aké sú cesty k svätosti.
Čo môžeme vidieť na živote tohto
kajúcnika?
1) Svätosť človek nedosiahne iba
svojím úsilím a dodržiavaním zákonov (spomeňme si na bohatého
mladíka – Mt 19, 1 6 – 22), ale v prvom rade je to Božia milosť. Tento
človek na kríži urobil v živote veľa
zlého, ale Ježiš bol ten, kto ho očistil.

pre nás všetkých. Tak ju využime.
Na záver si ešte raz spoločne prečítajme tento úryvok z evanjelia
a spolu s týmto kajúcnikom i my
prosme Ježiša, aby nás urobil svätými.

Vladimír Malec, kaplán
(zdroje: Sacra Pagina, Sv. Písmo)

Anketa: Svätosť naša každodenná ...
Každý
pokrstený človek vníma a
uskutočňuje svätosť odlišne aj napriek tomu, že náboženské pravdy,
ktoré prijíma, sú pre každého napísané rovnako. A práve v tom spočíva originalita, jedinečnosť a výnimočnosť
svätosti v spoločenstve s názvom Cirkev. Svätci v katolíckej Cirkvi postavení
na oltár Cirkvi boli a sú ľudia z mäsa,
kostí, rôznych problémov, nedostatkov, telesných či duševných vád alebo
iných prekážok v bežnom živote tak
ako my ostatní. Svietilo na nich slnko
a pršal dážď tak, ako svieti slnko alebo prší dážď teraz na nás všetkých.
V ničom sa od nás neodlišovali, a ani
sa neodlišujú. Akurát rozdiel je len v
tom, že boli viac úprimne naladení na

Boha a svojho blížneho, ako v myšlienkach, tak i v slovách a v skutkoch,
čo im umožňovalo intenzívnejšie prežívať Božiu prítomnosť, čo sa samozrejme prejavovalo aj navonok. A toto
je výzva aj pre nás. Naladiť sa viac na
Boha a dostať jeho prítomnosť do našich sŕdc. Totiž aj mnohí svätí predtým
než sa stali svätými, viedli pohoršujúci a zlý život. Dokonca nasmerovaný
priamo proti Bohu. Ale potom, ako
boli ochotní prijať úprimne Boha do
svojho srdca, ich životy sa zmenili na
nepoznanie. Nebráňme sa teda tomu,
aby sme Boha mohli aj my ochotne a
úprimne prijať do svojho srdca. Tu a
teraz. Nie je dôležite ako život začneme, ale ako ho skončíme. Svätosť totiž
nie je privilegovaným stavom určená
iba pre niektorých, ale pre všetkých

... vyvolených, teda ochotných. A toto
je veľmi dôležité. Byť ochotným. Totiž
mnohé naše predstavy o svätosti sú
nereálne, virtuálne, imaginárne, čím
pre mnohých kresťanov sa svätosť stáva falošne nedostupnou. Navyše tieto
falošné predstavy odrádzajú kresťanov od snahy žiť svoj život tak, aby sa
približovali k Božej dokonalosti, teda
k svätosti. Svätosť totiž v skutočnosti znamená ochotne a postupne sa
približovať k tejto Božej dokonalosti,
ochotne a postupne na sebe pracovať
v duchovnej oblasti, ochotne a úprimne „hľadať Boha a jeho kráľovstvo a
všetko ostatné nám bude pridané“,
tak ako nás k tomu všetkých inšpiruje,
ale hlavne pozýva Ježiš v evanjeliách.

Toto číslo časopisu Srdce je venované téme svätosti. Boli sme zvedaví ako naši kresťania v dedinke prežívajú tú jednoduchú
bežnú každodennú svätosť, a preto sme vyšli do „ulíc“ a spýtali sme sa ich na to. Pýtali sme sa preto, aby sme sa my všetci
spolu s nimi mohli o tieto ich „skúsenosti“ a predstavy podeliť. Viac hláv, viac rozumu. V ankete sme sa opýtali, „čo pre vás
znamená svätosť v každodennom živote alebo čo pre Vás znamená žiť svätosť v tom každodennom, bežnom, praktickom živote?“ Pýtali sme sa tých „starších a skúsenejších“, ale aj tých „menej starších a skúsenejších,“ a tu sú odpovede.
„Konať dobro.“

Jolanka

„Byť pokorným.“

Martina

„Žiť lásku v každom dni.“

Andrea

„Prežívať šťastie a lásku v každom
okamihu.“ 			
Evka
„Dôverovať v Božiu pomoc a prozreteľnosť.“ 		
Danka

„Nebo na dosah ruky na zemi“
		 pán Milan, 78 rokov

„Zotrvať v tichu, nevyvyšovať sa nad
druhých.” 		
Mária

„Slúžiť komukoľvek a kdekoľvek.“
		
Margita

„Byť úplne jednoduchým totálnym
človekom“ 		
Alenka, ZŤP
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„Prijať každý deň tak, ako mi ho Pán
Boh požehnal.“
Anton

kazovať na nich, ten je taký, a ten je
taký a taký ... .“
Kristínka

„Byť závislým od Boha, mať iskru a
želať dobro iným.“ 		
Evka

„Byť ČLOVEKOM. Svätý je jednoduchý a úprimný človek žijúci svoj
každodenný život, ktorý prináša
rôzne situácie, svedomito v spojení s
Bohom.“ 		
Anka

„Prijímať všetko s láskou a za všetko
úprimne ďakovať.“
Janka
„Ísť proti prúdu, kráčať úzkou cestou, ktorá býva ťažšia.“
Monika
„Rozprávať pravdu a robiť akúkoľvek
prácu čestne a poctivo.“
Mária
„Každodenný tuhý boj s nepatrným
napredovaním k veľkolepému víťazstvu“ 			
Jozef
„Svätosť môže tiež znamenať, hm,
hm ... že napriek pádom sa nikdy
nevzdám.“ 		
Benjamín

„Robiť denne malé veci s veľkou
láskou a s pokorou prijímať každodenné kríže.“ 		
Anna
„Pomáhať iným, bez toho, aby o
to žiadali; odložiť svoje veci nabok v
prospech druhého.“
Danka
„Zostať Bohu verným aj napriek
všetkým tým prekážkam v sebe samom alebo vo svete.“
Ivetka
„Snažiť sa byť dobrým človekom,
netúžiť byť anjelom v nebi, ale byť
dobrým človekom na zemi.“ Štefan
„Úprimne túžiť po maximálnej
láske, nie dokonalosť pred ľuďmi, ale
ochotu pred našim dobrým Bohom.“
			
Marián
„Svätosť je dar od Boha, ktorý musíme v sebe objaviť, prijať a uskutočňovať. Spôsobov ako slúžiť blížnemu
je veľa.“ 		
Richard
„Asi nepoužívať dva (až tri ...
smiech) metre, na ľudí, na seba, na
Boha, „nemerať“ sa s ľuďmi a neu-

14

„Pre mňa svätosť ako matky znamená, že mám svoje deti na poriadku, a
že svoje manželstvo žijú tak ako sa na
kresťanov patrí. Nevadia sa, nerozvádzajú sa a žijú zodpovedne.“
		 pani Mária, 69 rokov
„Teším sa z toho, že môžem vyznávať Ježiša Krista, že mi pomáha celý
život, že ma sprevádza v tom mojom
telesnom, ale aj duchovnom utrpení,
že miluje aj nás úbohých hriešnikov,
a že mi dáva možnosť už tu na zemi
trpieť za svoje hriechy, ale aj hriechy
iných.“ 		
pani Žofia, 83 rokov
„Radosť, pokoj v duši aj smútok má
človek celý život, a to všetko sa premiešava v tej svätosti na tej zemi. Aj
napriek môjmu vysokému veku sa
stále teším zo života, radosť žiť. A z
tohto sveta sa mi ešte nechce odísť,
ale aj tak sa veľmi teším na nebo, lebo
sa tam stretnem s tými svojimi, ktorí sú už na druhom svete vo večnej
svätosti, v nebi. Svätosť tiež pre mňa
znamená, že svätý Boží Duch, Najsvätejšia Trojica, ma v tom utrpení,
v tej mojej starobe a chorobe posilňuje. Svätosť tiež pre mňa znamená,
aby človek bol lepší a žil podľa Božích prikázaní.“ pani Johana, 89 rokov
„Žiť svätosť v praktickom živote podľa mňa znamená plniť Božiu vôľu. A
plniť Božiu vôľu znamená dodržiavať
Desatoro Božích prikázaní, Pätoro

cirkevných prikázaní a všetky ostatné
Božie príkazy a pravidlá lásky uvedené
v evanjeliách a vo Svätom Písme. Ale
medzi teóriou a praxou je však veľký
rozdiel. Je iné čítať o tom, a je iné to
čo čítam a počujem v kostole, žiť. Ale
myslím si, že každý pokus sa počíta.
Myslím si, že práve tá každodenná snaha o tú dokonalosť v našich bežných
životoch podľa Božích pravidiel lásky
z našej strany Boh počíta ako každodenný pokus o svätosť. A v tom spočíva veľkosť Boha, veľkosť jeho ochoty, jeho tolerancie, ktoré sa prakticky
rovná milosrdenstvu, ale aj lásky voči
nášmu každodennému egu, z ktorého sa každodenne snažíme po troške
ukrojiť, dať do Božích rúk, aby to Boh
potom mohol premeniť na ochotu a
úprimnosť, aby nás takto premieňal
na svoj obraz. A tak naša každodenná ochota a úprimnosť v spolupráci
s Bohom si myslím sa stávajú každodennou praktickou svätosťou. Ďakujem Ježišovi a jeho neveste Cirkvi za
to, že ma po troške premieňajú, aby
som nie v živote vyhrával, ale vyhral
svoj život. Ďakujem za utrpenie, ktoré
so sebou duchovná zmena prináša,
ďakujem za to, že ešte som a že mi
takto Boh neustále dáva ešte druhú
šancu. Ďakujem mu za to.“
Jozef
Na záver možno povedať, že svätosť
„naša každodenná“ z pohľadu každého z nás je jedinečná, nasmerovaná
na jediný cieľ – byť láskavejší, milší,
úprimnejší, lepší... a teda nasmerovaná – na Boha a svojho blížneho.
Ďakujeme všetkým, ktorí boli s nami
ochotní podeliť sa o tú svoju jedinečnú každodennú bežnú svätosť. Ďakujeme za tieto nádherné a krásne,
inšpirujúce a povzbudivé odpovede.
Redakcia
časopisu Srdce
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Mladý, moderný, svätý...? 				
Bl. Chiara Luce Badano

Kde bolo, tam bolo, sa v roku 1971
v malom talianskom mestečku Sasello narodila Chiara Luce. Bolo to
doslova vymodlené dieťa, keďže sa
jej rodičom narodila po jedenástich
rokoch manželstva. Odmalička ju rodičia učili nezabúdať na chudobných.
Chiara raz pozbierala svoje úspory
do malej škatuľky a oznámila, že to
chce dať pre chudobné deti v Afrike. Začala snívať o tom, že sa stane
lekárkou a pôjde do Afriky, aby tam
mohla pomáhať chorým deťom.
Začlenila sa do hnutia Focolare, ktoré založila Chiara Lubichová. Chiara
Luce chcela žiť Evanjelium vo svojom živote. Raz povedala: „Ako mi
nebolo zaťažko naučiť sa abecedu,
tak to musí byť i so žitím evanjelia.“
Bežne chodievala hrať tenis so svojou najlepšou kamarátkou. Pri jednej
hre pocítila ostrú bolesť v ramene,
až jej spadla tenisová raketa na zem.
Nepridávala tomu veľkú pozornosť,
ale ostatní si na nej všimli, že už nie
je taká veselá ako bývala. Po prvých
lekárskych vyšetreniach sa zdalo, že
asi nejde o nič vážne. Bolesti ale nepoľavovali a opuch na ramene sa
zväčšoval. Hospitalizovali ju 2. feb-

ruára 1989. Výsledok špeciálnych
vyšetrení: rakovina kostí, nádor na
siedmom rebre vľavo s metastázami v priľahlých mäkkých tkanivách.
Chiara dúfala, že vyzdravie a skoro
bude môcť ísť zasa do školy. Ale po
jednej z operácií museli lekári oznámiť
rodičom, že pre ich dcéru nie je nádej
na vyliečenie. Chemoterapia zanechala svoje stopy – Chiara stratila vlasy, čo ju veľmi trápilo. No neskôr, keď
ju strihali tak hovorila: „Pre teba Ježišu.“ Hoci sa jej stav naďalej zhoršoval,
ona zostávala na prekvapenie lekárov
pokojná. „Teraz už na mne nie je nič
zdravé, mám však ešte srdce, ktorým môžem stále milovať,“ povedala.
„Keď príde do neba 18-ročné dievča,
oslavuje sa,“ povzbudzovala mamu,
aby neplakala, keď zomrie. Chiara
Luce Badano zomrela 7. októbra 1990,
mala necelých 19 rokov. Jej posledné
slová boli adresované jej mame: „Buď
šťastná, pretože ja som šťastná…“
Krátko pred smrťou sa ešte Chiara rozhodla, že daruje očné rohovky.
Katolícka cirkev ju za blahoslavenú vyhlásila 25. septembra 2010.
Jej sviatok sa slávi 29. októbra.

HUMANEA VITAE 1968 – 2018
Encyklika sv. pápeža Pavla VI., ktorá je aktuálna pre každú dobu Cirkvi.
V 60. rokoch minulého storočia, keď bola veľká sexuálna revolúcia zo západného sveta vtedajší pápež, dnes už sv. Pavol VI, cítil
potrebu zo strany Cirkvi o vyjadrenie
k vzniknutej antikoncepčnej tablete.
Jeho predchodca Ján XXIII. už ustanovil
komisiu, ktorá sa venovala dopadu antikoncepčnej tablete na manželstvo a
ľudstvo, no nestihol ju uzavrieť. Pápež
Pavol VI. túto komisiu nielenže uzavrel,
ale aj rozšíril o niekoľko členov teológov,
biskupov, lekárov a laikov, ktorí sa venovali mravnému učeniu o manželstve.
Z tohto záveru vyšiel dokument
HUMANEA VITAE.
V dokumente sa sv. Pavol VI. venoval otázke pôrodnosti a tiež

umelým metódam kontroly počatia detí. Cítil podať presnú definíciu obidvom týmto otázkam.
Opisuje manželskú lásku ako úplnú,
vernú až do smrti a plodnú ľudskú
lásku, ktorú si majú muž a žena navzájom prejavovať. Usmerňuje manželov, aby boli zodpovední a vedomí si
svojho poslania rodičovstva. Ďalej ich
upozorňuje, aby rešpektovali prirodze-

Jednoducho bola obyčajné dievča,
ktoré rado počúvalo modernú hudbu, spievalo a hralo tenis. Nespravila nič veľké – neotvorila nemocnicu
alebo nezaložila kláštor. Dokonca
prepadla na gymnáziu z matematiky.
Ale predsa bola niečím výnimočná.
A to tým, že nám všetkým dokázala,
že milovať Ježiša je možné aj v našej „modernej dobe.“ Nevyhovárajme sa, žime naplno Evanjelium.
zdroj: zivotopisysvatych.sk
Magdaléna Jaššáková

ný zákon, ktorý ustanovil Boh, že po
období plodnosti nasleduje obdobie
neplodnosti a aby každý manželský
styk zostal sám o sebe vnútorne otvorený k predávaniu ľudského života.
Ďalej sa vyjadril k nedovoleným
spôsobom vyjadrovania si manželskej lásky (prerušovaný styk) citujem:
„Keď sa manželské spojenie predvída,
uskutočňuje alebo prebieha je potrebné vylúčiť každé manipulovanie,
ktorého cieľom je zabrániť počatiu.“
Taktiež odsudzuje priamy potrat a sterilizáciu muža alebo ženy.
K umelým prostriedkom, ako je antikoncepcia v akejkoľvek podobe sa
vyjadril negatívnym dopadom na
manželskú lásku a vôbec na manželstvo muža a ženy a o strate úcty
mužov voči žene. Používanie takýchto prostriedkov nie je v súlade
s Božou lásku a s Božími zákonmi.
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Téma: Svätosť
Táto encyklika nebola prijatá, pretože už vtedy mnohé manželské páry
používali antikoncepciu a cítili sa nepochopené. Cirkev sa rozdelila, ba čo
viac teológovia odstupovali od svojho učenia. Rýchlo sa menil vtedajší
životný štýl a medicína napredovala.
Taktiež príčinou neprijatia
Humanea Vitea bola kríza viery.
Sv. Ján Pavol II. túto neprijatú encykliku rozšíril o svoje dokumenty a to o
Teológiu tela, kde krásne opísal dôstojnosť človeka a vyjadril dôraz na

význam manželstva. Terajší pápež
František potvrdzuje slová Pavla VI. vo
svojom dokumente Amoris Laetitia.
Čo nám môže táto encyklika Humanea Vitea povedať po 50. rokoch v dnešnej dobe, v 21. storočí?
Práve teraz, keď je veľký konzumizmus
a my sme natoľko sebestační a ovládateľní, je táto encyklika aktuálna aj dnes.
Mohli by sme povedať, že ešte aj viac.
Manželom je oveľa jednoduchšie
používať antikoncepciu, no vedie to
ku chladným vzťahom a mnohým
vraždám.
Tiež sa staviame do pozície Boha Stvoriteľa, pretože podstupujeme umelé
oplodnenie. Cirkev nás učí, aby sme
my manželia podstúpili všetko, čo je
morálne dobré k počatiu dieťaťa. A
čo robíme my? Robíme to, čo nám
vyhovuje. Aj v manželskej láske, čo
vyhovuje žene a čo vyhovuje mužovi.
Používanie prirodzených metód nie je
o životnom štýle, ale o darovaní sa a prijímaní jeden druhého aj s plodnosťou.
Sv. Ján Pavol II. vo svojom dokumente
Teológia tela opisuje, že manželský akt
lásky je tanec dvoch tiel, kde manželia

oslavujú Boha Stvoriteľa svojimi telami.
Ovocím prirodzených metód je harmónia
v manželstve, porozumenie, sloboda, dôvera, vernosť, pocit hodnoty ako ženy a muža.
Dnes sú nám ponúkané rôzne kurzy
prirodzených metód, Bilingsová metóda, Symptotermálna metóda, Creightonova metóda atď... Je len na nás manželoch vybrať si, čo nám bude vyhovovať.
„A tak sa manželia ujmite svojho náročného poslania posilnení vierou.
Vytrvalo sa modlite a čerpajte milosti
a lásku z večného prameňa eucharistie. A ak ste sa doposiaľ nevymanili
z hriechu, neklesajte na duchu, ale sa
pokorne a vytrvalo utiekajte k Božiemu milosrdenstvu, ktoré je udeľované
vo sv. zmierenia. Takto budete môcť
dôjsť k dokonalosti manželského
života ako to opisuje apoštol Pavol:
,,Muži, každý z vás nech miluje svoju
ženu, ako Kristus miluje svoju Cirkev.
Muži sú povinní milovať svoje manželky ako vlastné telo. Kto miluje svoju manželku miluje seba samého. A
manželka nech si ctí muža.“ Ef 25,33“
autor Monika Glovaťáková

Panna Mária Ružencová
Svätý Dominik, ktorý zomrel v roku
1221, založil slávny rád dominikánov. Vďačíme mu však aj za obľúbenú modlitbu svätého ruženca,
ktorú zostavil podľa pokynov Panny
Márie. Svätý Otec Ján Pavol II. ho v
roku 2002 rozšíril o ruženec svetla.
Do tajomstiev ruženca je zhrnuté všetko, čo treba robiť, aby sme boli spasení. Hoci modlitbu ruženca do užívania
v Cirkvi zaviedol svätý Dominik, stopy
tejto prekrásnej modlitby nachádzame už v prvých časoch kresťanského
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života. Zbožní pustovníci už v 1. storočí používali pri modlitbách kamienky, aby svoje modlitby mohli spočítať.
Táto slávnosť Ružencovej Panny Márie
bola spočiatku slávnosťou spolku ctiteľov Panny Márie, ktorý vznikol v 13.storočí. Neskôr bola spojená so sviatkom
Panny Márie Víťaznej. Tento sviatok
zaviedol pápež sv. Pius V. na pamiatku
víťaznej bitky kresťanského vojska nad
Turkami pri Lepante v Stredozemnom
mori. Svätý Otec Pius V. vyzval Bratstvo
svätého ruženca v Ríme, aby sa v kajúcej procesii modlili
ruženec a prosili Pannu Máriu o príhovor
za víťazstvo kresťanského vojska nad
úhlavným nepriateľom Kristovej Cirkvi.
7. októbra 1571 kresťania porazili silné
turecké vojsko (282
lodí) a moc mohame-

dánov bola celkom zničená. Pápež Pius
V. vložil do Loretánskych litánií zvolanie
Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!
7. október vyhlásil za sviatok Panny
Márie, kráľovnej ruženca.
Turci však ohrozovali Európu aj naďalej z inej strany. Týkalo sa to aj
nášho územia. Aj tu kresťania zažili
veľké víťazstvo, ktoré poznáme ako
Víťazstvo Panny Márie pri Viedni.
V roku 1683 pritiahlo obrovské 280-tisícové vojsko k Viedni a začalo ju obliehať. Bránilo ju nepomerne slabšie 20-tisícové vojsko. Na Viedeň sa upierali oči
celej Európy. Všetci vedeli, že dobytie
Viedne je len začiatkom ťaženia Turkov
do Európy a zničenia nimi nenávideného kresťanstva. Celá Európa sa modlila,
konali sa kajúce pobožnosti, svätý Otec
sa modlil, Rím bol na kolenách. Cirkev
organizovala aj hmotnú pomoc obliehanej Viedni, aby vydržala, kým príde posila vojsk poľského kráľa Jána Sobieskeho

Téma: Svätosť
Aj nitriansky biskup Juraj Szelepchény
Pohronec (Juraj Pohronec Slepčianský)
organizoval hmotnú aj potravinovú
pomoc Viedni. Nezabúdal ani na pomoc duchovnú. Dal raziť medailónky
Sedembolestnej Panny Márie, ktorými sa vojaci označili. Pred bojom slúžil
pre vojakov svätú omšu. Oni potom s
modlitbou na perách pod zástavami
s menom Mária šli proti veľkej presile brániť kresťanstvo pred islamským
polmesiacom. Keď kresťanské vojská
Turkov zahnali, víťazstvo bolo jednoznačne pripisované pomoci Panny

Márie. Bolo to 12. septembra 1683.
Na pamiatku tejto udalosti stanovil pápež Inocent XI. na deň 12. septembra sviatok mena Panny Márie.
Boh nám v dejinách ukázal, kde
máme hľadať pomoc v rôznych potrebách. Európa a kresťanstvo bolo v
minulosti zachránené vďaka pomoci Kráľovnej neba. Pod jej ochranou
sme v bezpečí i dnes. Vzývajme ju.
					
Podľa: Máriina doba
Spracoval: Milan Štraus

Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Pre hriech prvých kresťanov, spáchaný v raji, všetci ľudia prichádzajú na
svet s dedičným hriechom. O všetkých
ľuďoch platia slová žalmistu kráľa Dávida: ,,Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať.“

Iba Panna Mária pre zásluhy Ježiša
Krista už od počatia bola chránená
od poškvrny dedičného hriechu. Táto
slávnosť sa zakladá na tomto učení
Cirkvi. Cirkev ešte pred slávnostným
vyhlásením tohto učenia za článok
viery a pred ustanovením tohto sviatku, vždy verila v túto pravdu zakladajúcu sa na proroctvách Starého zákona a na výpovediach Nového zákona.
Sv. Hieronym píše: „Mária je oblak, ktorý nikdy nebol v tme, ale vždy vo svetle.“
S. Ambróz hovorí: „Mária je ratolesť, na ktorej niet hľuzy prvotného
hriechu ani kôry hriechu všedného.“
Aj mnohí iní svätí – sv. Augustín,

sv. Bernard, sv. Anzelm – vydávali svedectvá, ktoré potvrdila Cirkev,
keď spočiatku čiastočne a napokon
všeobecne ustanovila a zaviedla sviatok
Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Aj východná cirkev už v 7. storočí slávila tento sviatok 9. decembra a mal
rôzne názvy: Počatie našej presvätej
Bohorodičky alebo Počatie svätej Anny.
V 12. storočí bol tento sviatok rozšírený po celej západnej časti Cirkvi v deň 8.
decembra. Pápež Klement XI. ho v roku
1708 rozšíril na celú Cirkev. V novších
časoch celá Cirkev osvedčila svoju vieru v Nepoškvrnené počatie Panny Márie prostredníctvom svojich biskupov.
Pápež Pius IX. v roku 1854 zvolal cirkevný snem do vatikánskeho chrámu,
kde sa zišli biskupi, cirkevní hodnostári, aby sa táto zbožná mienka vyhlásila za Božie zjavenie a za článok viery.
Najprv sa konala svätá omša za účasti
tisícov nábožných ľudí všetkých stavov,
pútnikov, ktorí zblízka i zďaleka priputovali do Ríma. Po jej skončení najstarší
90-ročný biskup sa priblížil k trónu, na
ktorom sedel pápež, predniesol vrúcnu
prosbu, aby Svätý Otec vyhlásil za článok viery, že preblahoslavená Panna
Mária bola počatá bez poškvrny a na
svet prišla bez dedičného hriechu. Svätý Otec vstal z trónu, kráčal k oltáru, padol na kolená a zaspieval: Príď, ó, Bože,
Duchu Svätý. Prítomných 25-tisíc úst
veriacich jednohlasne spievalo a vzývalo Ducha Svätého. Po modlitbe Svätý
Otec vstal so slzami radosti, ktoré mu
tiekli po tvári a zvýšeným hlasom pre-

čítal rozhodnutie cirkevného snemu.
Po slávnostnom vyhlásení tohto vieroučného rozhodnutia v rímskom chráme
zahrmeli z Anjelského hradu kanóny a
na všetkých kostoloch sa rozozvučali zvony, aby celému Rímu zvestovali
radosť z udalosti v chráme sv. Petra.
Aby sa viera v Nepoškvrnené Počatie
vyznávala pri každej vhodnej príležitosti,
katolícka Cirkev rozhodla a zariadila, aby
sa na koniec Loretánskych litánií doložila prosba: „Kráľovná bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás.“
Štyri roky po vyhlásení dogmy sa
Panna Mária zjavila sv. Bernadete
Soubirousovej v Massabielskej jaskyni v Lurdoch. Keď sa jej Bernadeta opýtala, kto je, ako sa volá, Panna
Mária jej pri jednom zjavení odpovedala: ,,Som Nepoškvrnené Počatie.“
8. december je hlavným sviatkom
Rodiny Nepoškvrnenej. Na jeho slávenie sa môžeme pripraviť deviatnikom k Nepoškvrnenému počatiu.
V tento deň zverme seba, naše rodiny, našich známych i všetkých ľudí
pod mocnú ochranu Panny Márie.
Podľa: Životy víťazov (Mečiar,K., 1994)
Spracoval: Milan Štraus
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Relikvie

BLAHOSLAVENÝ TITUS ZEMAN

(1915-1969)

“Obžalobe som porozumel, vinným sa cítim v tom, že som previedol dve skupiny do zahraničia a to do Talianska, inak sa necítim vinným. Môj úmysel bol čisto ten, aby títo klerici, ktorých som prevádzal mohli
žiť kňazským životom a tiež dokončiť svoje teologické štúdia v Taliansku. K tomuto ma viedli čisto pohnútky náboženské...“ ,,Ako malý chlapec bol som vychovaný u saleziánov, ktorí sa starali o moju výchovu.
Z pohnútok vďačnosti som to všetko robil, keďže som chcel, aby aj títo chudobní chlapci mohli sa stať rehoľníkmi.”

-10 súrodencov
-13 rokov vo väzení
-21 zachránených povolaní
-58 výsluchov s mučením
Blahorečenie: 30. september 2017
Liturgická spomienka: 8. Január.

TAJNÉ VÝPRAVY Z ČESKOSLOVENSKA DO TALIANSKA
Kňaz, salezián Titus Zeman v rokoch 1950 a 1951 tajne previedol v dvoch skupinách z Československa do
Talianska dve desiatky bohoslovcov, aby sa mohli stať
kňazmi. Komunistický režim, ktorý vládol v Československu, im bránil realizovať svoje kňazské povolanie.
ROZVODNENÁ RIEKA MORAVA
Dňa 7. apríla 1951 sa v Šaštíne zišli kňazi, saleziáni a mladí spolubratia (Anton Srholec, Anton Hlinka a ďalší), aby
sa nadránom 8. apríla pokúsili na čele s Titusom Zemanom o ďalšiu výpravu. V noci bola búrka a terén, ktorým
išli, bol rozbahnený. Don Titus poučil účastníkov výpravy, ako sa majú správať v lese a neskôr pri rieke Morave.
Cesta bola dlhá a veľmi únavná. Starší kňazi nevládali
sťaženým terénom postupovať potrebným tempom a zaostali. K rieke Morave prišli 9. apríla s viac ako trojhodinovým meškaním a zistili, že je rieka stále rozvodnená.

V skupine chýbali štyria alebo piati utekajúci. V celej
skupine vznikol chaos. Niektorí kňazi, najmä neplavci,
to fyzicky a psychicky nezvládli. Báli sa. Bolo už nadrá-
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nom a nebola záruka, že sa všetci preplavia na druhú
stranu za tmy. Napriek ubezpečeniam a podpore dona
Titusa sa mnohí báli pokračovať v ceste cez rozvodnenú rieku. Nakoniec sa rozhodli, že sa vrátia. Skupina sa postupne rozpadla. Po rozchode ich spozorovali pohraničníci a postupne za pomoci armády a polície
chytili šestnástich z dvadsiatich dvoch členov skupiny.
KEĎ MA CHYTILI, NASTALA PRE MŇA KRÍŽOVÁ CESTA
Už vo vyšetrovacej väzbe bol Titus psychicky i fyzicky týraný. Pod oknom cely bolo popravisko. Denne tam
privádzali ľudí. Titus počúval strašné až neľudské výkriky a náreky. Žil v neustálom strachu; v ktoromkoľvek
okamihu sa mohli otvoriť dvere cely a mohol ísť na popravisko. Aj z toho ošedivel. Samotná obžaloba sa opierala o vymyslené udalosti. Pri vyšetrovaní boli používané
neľudské metódy bitia a trýznenia najvyššieho stupňa,
napríklad vedro plné výkalov zo žumpy, ponorili doň hlavu Titusa a držali, kým sa začal dusiť. Obrovské kopance do celého tela, silné údery s nejakým predmetom,
zauchá. Po jednom takomto údere Titus ohluchol.
„VEŽA SMRTI“ – PRACOVNÝ TÁBOR „L“
Počas väznenia bol Titus presunutý do pracovného tábora „L“ pre politických väzňov, ktorý mal názov „Veža smrti“ v Jáchymove. Tu spolu s ostatnými väzňami drvili rádioaktívnu uránovú rudu
holými rukami, denne dýchali rádioaktívny prach.
Celkom strávil Titus vo väzení 13 rokov. Zomrel v
rodných Vajnoroch 8. januára 1969 na následky mučenia a väzenia. Po 22 rokoch od jeho smrti ho rehabilitačný proces vyhlásil za definitívne nevinného.

Relikvie
„TOTO SÚ ŽIVOTY SVÄTÝCH. TAKÉ OZAJSTNÉ
DOBRODRUŽSTVO PRE JEŽIŠA KRISTA“.

KARDINÁL JOZEF TOMKO O TITUSOVI ZEMANOVI
Na Slovensku sme poznali skvelých ľudí ozaj svätého života či to boli laici, či kňazi, či naše matky alebo aj tí, čo prenášali knihy cez hranice. To všetko boli ľudia, ktorí sa podujali na určité skutky, a to ťažké a nasadili sa. Spomeniem

mená bohoslovcov, ktorí vďaka Titusovi Zemanovi dokončili teológiu v Ríme a stali sa kňazmi: Anton Hlinka - čo ten
spravil cez rádio, ako držal ľudí a povzbudzoval práve cez
rádio, Jozef Heriban- salezián, ktorý sa vypracoval v biblickej vede, nájdeme ho v rôznych encyklopédiách, Klement
Poláček – skvelý psychológ na univerzitnom mieste, minorita Daniel Faltin -pracoval na Kongregácii pre východne
cirkvi, Rudolf Blatnický – skvelý dogmatik teológ, pôsobil
na pápežských univerzitách, Anton Botek - redaktor katolíckych novín mnohé roky, viedol katolícku kanceláriu, ktorú založil, Štefan Náhalka - jeden zo zakladateľov Ústavu
svätého Cyrila a Metoda a mnohí ďalší, niektorí ešte žijú.
„NEBOJME SA DOBRODRUŽSTVA PRE JEŽIŠA KRISTA“.
Nebojme sa zobrať na seba riziko, možno niekedy
až tvrdé utrpenie. Veď len medzi našimi matkami, koľko
je svätíc. To, čo ich udržuje, je jedine viera. Na každom
mieste či si laik, či kňaz, či matka rodiny. A nehovorme
o matkách rodiny, veď čo tie často musia zniesť! Či sú to
chlapi, či sú to mladí ľudia, všetci. Vyznávať vieru, to neznačí, že musíme vytiahnuť nejaké trúbky a takto ju hlásať.
V každý náš deň, v každom zamestnaní má svoje prejavy.

Daniel Hevier: HYMNUS K CTI BLAHOSLAVENÉHO TITUSA ZEMANA
Bohu buď chvála a sláva večná,
nech zaznie svedectvo spoločenstva.
Titus nám káže ku Kristovi ísť,
láska je mocnejšia než nenávisť.
Mária nad hriešnikmi dnes smúti,
kto nemiluje, ostáva v smrti.
Dať život za bratov, to je však dar,
položme obetu dnes na oltár.
Sme viacej než vrabce v lístí stromov
a máme u Otca v nebi domov.
Kráčajme po ceste mučeníkov,
vystlanej skutkami namiesto slov.
Oslavujme Pána, velebme ho,
volá na hriešnika nehodného.

Úbožiak zavolá, Pán odpovie
svedectvom milostí v každom slove.
Čo vravel potme Pán, vynesme von,
nech slovo svedectva znie ako zvon.
Nepriateľ dušu nám nerozdrví.
Tak svedčil Titus vyliatím krvi.
Mučeník Titus sa Pánovi dal,
tým navždy dosvedčil: Kristus je Kráľ.
Vraví nám: Do konca vždy vytrvaj,
čaká ťa nebeská odmena, raj.
Nech v našej rodine modlitba znie
za mnohé duchovné povolanie,
nech stále spievajú ústa naše,
Pána chcem velebiť v každom čase.

„Ten, kto nepozná minulosť, je odsúdený ju zopakovať.
Preto je dobré, že dnes pamätáme na tých, ktorí sú pre
nás príkladom prežívania náboženskej slobody v čase neslobody“. (PaeDr.ThDr. Ondrej KrajňákPhD.).
Zdroje: www.tituszeman.sk, www.tkkbs.sk, www.sdb.sk, www.postoj.
sk, rádio Vatikán
Spracovala: Mgr. Eva Murínová
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Téma: Svätosť

Svätý Pavol VI.
V úsilí o dialóg so všetkými pokračoval aj nástupca Jána XXIII. pápež Pavol VI., občianskym menom Giovanni
Battista Montini. Narodil sa 26. septembra 1897 v Consecio pri Brescii.
Za pápeža bol zvolený 21.júna
1963, necelé tri týždne po smrti
Jána XXIII., ktorý zomrel 3.júna 1963.

Po dvoch dňoch konkláve už pri
šiestej voľbe, teda nezvyčajne rýchlo, vyšiel z voľby milánsky arcibiskup
kardinál Montini ako pápež Pavol VI.
Medzi katolíkmi vznikla obava, či bude
pokračovať koncil, ktorý začal už jeho
predchodca -Ján XXIII. Dnes vieme, že
obavy boli neopodstatnené. Pápežom
sa stal kandidát, ktorého si prial aj Ján
XXIII. Nový pápež už v deň svojej voľby ohlásil, že koncil bude pokračovať.
Termín bol určený na 29. septembra
1963. V úvodnom prejave ozrejmil
pápež to, čo má byť hlavným ťažiskom programu – konštitúcia o cirkvi.
Koncil sa skutočne celý mesiac dôkladne zaoberal tematikou cirkvi. 8.
decembra 1965 sa konala veľká záverečná bohoslužba koncilu, pod šírym
nebom, na svätopeterskom námestí.
Pavol VI. v kázni povedal: „Pýtajme sa, či môžeme povedať, že sme
Bohu vzdali česť, že sme hľadali jeho
poznanie a lásku, že sme pokročili v úsilí zvestovať ho ľuďom, ktorí na
nás hľadia ako na pastierov a učiteľov
Božích ciest. My jednoducho veríme, že je tomu tak. Už preto, že myšlienkou, z ktorej koncil vyrástol, bola
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najprv a predovšetkým práve táto.“
Pápež rozpustil koncil slovami: “Ite
in pace Christi.“ / Choďte v pokoji
Kristovom.
Najdôležitejšou úlohou novozvoleného pápeža bolo pokračovať v zasadaniach Druhého vatikánskeho koncilu, čoho sa aj majstrovsky zhostil.
Deň pred ukončením koncilu Svätý
Otec urobil osobitné gesto: oznámil, že v túto hodinu ruší on v Ríme
a patriarcha Athenagoras v Carihrade vzájomnú exkomunikáciu z roku
1054. Východná cirkev to do dnešného dňa neratifikovala, to znamená,
že katolíci v chrámoch východnej
cirkvi nemôžu pristúpiť k Večeri Pána.
Po koncile zriadil Pavol VI. Biskupskú
synodu a niekoľko významných komisií na revíziu cirkevného práva, liturgie
podľa lekcionára a iné. Reorganizoval kúriu, schválil stále sekretariáty
na podporu kresťanskej jednoty , pre
nekresťanské náboženstvá a pre neveriacich. Veľmi sa angažoval v pomoci
tretiemu svetu, s otcovskou starostlivosťou sa usiloval prejaviť konkrétnu

vino zriadil Slovenskú cirkevnú provinciu s metropolitným sídlom v Trnave.
Počas jeho pontifikátu vyšla sociálna
encyklika Populorum progressio, ďalej encyklika k celibátu – téme veľmi
diskutovanej aj v týchto dňoch. Encyklika Humanae vitae (Učenie Cirkvi
o ochrane života) z roku 1968 sa nestretla s veľkým pochopením. Sám
pápež povedal, že ju písal chvejúc sa.
V rozdelenom svete sa snažil byť
zjednotiteľom v duchu spravodlivosti a pokoja. Počas jeho pontifikátu sa počet akreditovaných
diplomatických zástupcov takmer
zdvojnásobil. V roku 1978 mala svätá stolica zastúpenie v 89 štátoch aj v
OSN oproti 37 krajinám v roku 1963.
Pápež si želal reformu a internacionalizáciu kúrie, rozšírenie kolégia kardinálov zo 103 na 120 členov so zaradením kardinálov z tretieho sveta. Dal
postaviť Sálu Nervi pomenovanú podľa architekta, ktorý ju navrhol na stredajšie pápežské audiencie (dnes Aula
Pavla VI.),novelizoval legislatívu pre
konkláve a prázdny pápežský stolec.

Na obrázku: aula Pavla VI.
pomoc biednym a vykorisťovaným, čo
prejavil aj vo svojej reči na zhromaždení OSN v New Yorku v roku 1965. Bol
prvým pápežom po Piovi VII., ktorý
opustil Rím a navštívil veriacich v mnohých krajinách Európy, Ázie, v Austrálii
i v USA. 1. január vyhlásil za Svetový
deň pokoja. Významným krokom voči
Slovensku bolo, že 30. decembra 1977
apoštolskou konštitúciou Praescriptionum Sacrosanti oddelil územie Trnavskej administratúry od Ostrihomskej
arcidiecézy, určil hranice biskupstiev
na Slovensku, podobne to urobil v Olomouckej diecéze. Konštitúciou Qui di-

Zomrel na sviatok Premenenia Pána
6. augusta 1978. Pochovaný je vo vatikánskych hrobkách. Jeho pontifikát
trval 15 rokov a 2 mesiace. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež František
19.10.2014 a svätorečil ho 14.10. 2018.
Pavol VI. si zaslúži, aby sme nezabudli na skutky, ktoré počas svojho
pontifikátu v prospech cirkvi urobil.
Podľa: Druhý vatikánsky koncil
Spracoval: Milan Štraus
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Odhaľovanie pravej tváre ideológie gender

Radikálna sexuálna gender výchova deti verzus telesné dotyky na intímnych miestach detí so sexuálnym
podtónom, intímne sexuálne dotyky medzi deťmi, 1.časť.
V ďalšej časti seriálu o odhaľovaní
pravej tváre ideológie gender budeme
pokračovať v odhaľovaní dôsledkov
vyplývajúcich z radikálnej sexuálnej
gender výchovy na detí. Budeme hovoriť o telesných dotykoch na intímnych
miestach detí pri vynútenom dotýkaní sa navzájom medzi sebou a medzi

šiny s prívlastkom rodové je neadekvátnym a neprimeraným, doslova hrubým
a bezbrehým sexuálnym zásahom do
života detí a ich sexuality. Cez intímne
sexuálne dotyky chcú nevinným maloletým a neplnoletým deťom vštepovať sexuálne návyky dospelých (!!!).

sebou samými so sexuálnym podtónom v rámci povinného školského
vzdelávania a výchovy praktizovaných
v školských zariadeniach na nevinných
deťoch, ktoré v zmysle tejto ideológie
majú u týchto deti v jasliach, v škôlkach a na základných školách prebudiť a vyvolať, vychovať a vychovávať,
budovať a vybudovať v duchovnom
svete týchto detí takzvané rodové
scitlivenie na rôzne sexuálne menšiny
ako sú lesby, gayovia, bisexuáli, transsexuáli, intersexuáli, qeersexuáli, a v
skrytosti a v tichosti tiež na pornografiu, pedofíliu, nekrofíliu, zoofíliu alebo
na rôzne iné sexuálne podľa ideológie
gender „prirodzené“ nasmerovania,
teda úchylky, v rámci neobmedzenej
(=bezbrehej) sexuálnej slobody, ktorá už v súčasnosti na západe v zmysle
týchto sexuálnych „nasmerovaní“ má
v ponuke pre ľudí a verejnosť už okolo
niekoľko desiatok rodov, a to všetko pod
rúškom slobodného a neobmedzeného
odhaľovania „prirodzenej“ sexuálnej a
pohlavnej variability (=rodov) a „prirodzenej“ sexodiverzity sexuality človeka
(=sexuality a pohlaví). V skutočnosti
však toto scitlivenie na sexuálne men-

Predtým však ako vstúpime na toto
samotné pole vynútených telesných
dotykov na intímnych častiach tiel detí
si povieme, prečo ideológia gender
spolu s Istambulským dohovorom má
o deti taký záujem, hlavne z hľadiska
sexuality a sexu.
Prečo stúpenci ideológie gender spolu
s Istambulským dohovorom „vrhli“ na
deti práve sexuálny pohľad, prečo práve z množstva iných pohľadov vybrali
na deti práve ten sexuálny pohľad cez
optiku sexuality a sexu, aké pohnútky ich k tomu viedli, to sa s určitosťou
povedať nevie, lebo do určitej miery je
toto zahalené rúškom tajomstva, ale
pokúsim sa to tu a teraz podľa mne
dostupných zdrojov vysvetliť. Navyše,
stúpenci tejto ideológie nikdy neodôvodnili, prečo práve tento sexuálny
pohľad na deti si zvolili, ba dokonca
sa tomuto pohľadu vyhýbajú a kryjú
ho inými pohľadmi – ako napríklad
pohľadom – „odstraňovaním rodového
násilia“ páchaného na žene, v ktorom
ale však pojem sexuality zakrývajú cez
dva pojmy. Cez pojem „odstraňovaním násilia“ a a cez pojem „rodový“.

Takže v preklade by to pravdivejšie znelo - „odstraňovaním sexuálneho násilia“ páchaného na žene, v ktorom však
pojem „odstraňovaním násilia“ plní iba
funkciu krycej ušľachtilej nálepky zakrývajúci prívlastok rodový, čiže skôr sexuálny, avšak pojem rodový má oproti
pojmu sexuálny širší význam, preto sa
aj používa pojem rodový, pretože môže
podsúvať širšiu množinu „sexuálnych
menšín“ do priestoru budúcej legislatívy, vytvára právne vákuum, teda biele
miesto alebo dieru v legislatíve a teda
voľný priestor na neskorší svojvoľný výklad pojmu rod, rodový, sex, sexualita,
sexuálna orientácia alebo pohlavie v
prípade akceptácie tohto pojmu do
legislatívy, čo je z hľadiska legislatívy
veľmi nebezpečné. - Ďalším príkladom
je pohľad na pojem „zrovnoprávnenie
žien s mužmi“, v ktorom pohľad sexuality je ukrytý pod pojmom „zrovnoprávnenie“, kedy pojem „zrovnoprávnenie“ zhŕňa v sebe okrem sociálnej,
spoločenskej, legislatívnej alebo inej
roviny, aj sexuálnu a pohlavnú rovinu
zároveň, na úrovni ktorých si zaumienili
„zrovnoprávniť“ ženu s mužom, až na
„ jednotnú pohlavnú a sexuálnu bezpohlavnosť“. Ale v konečnom dôsledku
si tento sexuálny pohľad zvolili práve
preto, aby sa podľa ich rodovej teórie
homosexuáli spolu s „utláčanými“ ženami mohli zrovnoprávniť a „zjednotiť“
nielen s mužmi, ale aj so všetkými heterosexuálmi a ostatnými ľuďmi všetkých pohlavných orientácii na svete,
a to „úplne“. A to slovíčko „úplne“ je
veľmi dôležité. Pretože pre nich „úplne“ znamená zájsť až na samú podstatu biologického, duchovného, psychického a živočíšneho bytia človeka.
A pritom asi zistili, že to čo spája všetky tieto podstaty človeka a všetkých
ľudí dohromady je ... sexualita, že to čo
dokáže všetkých a všetko zrovnoprávniť je ... sexualita.
Pustili sa vlastnou cestou vlastnej vymyslenej fikcie sexuality a socializácie
spolu s vymyslenou „filozofickou“ cestou biológie, lebo samotná biológia by
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ich usvedčila s klamstva. Preto umelo
vytvorili tento kvázi sociálno-biologický
rodovo sexuálny koncept alebo filozoficko-sexuálny pohľad premixovaný
rodmi a úplne upustili od skutočného
biologického pohľadu alebo iných skutočne vedeckých pohľadov. Totiž, „úplne“ konečným cieľom ideológie gender spolu s Istambulským dohovorom
na celom svete je vytvorenie jedného
univerzálneho ľudského bezpohlavného pohlavia spájajúceho všetky ľudské
pohlavia. Súčasne sa však touto cestou
sexuality pustili zámerne, lebo vedia,
že sexualita „hýbe“ svetom, preto sa
rozhodli ju využiť vo svoj prospech a
urobiť v pohľade na sexualitu človeka
„menšie“ úpravy tak, aby sexualita sa
stala „modernou“, „pokrokovou“, „vyspelou“, „demokratickou“, ale hlavne
„rovnakou“ (=pohlavne a sexuálne jednotnou, až bezpohlavnou) pre všetkých
ľudí na svete vrátane heterosexuálov,
homosexuálov, LGBTIQ skupiny, feministiek, pedofilov, nekrofilov, zoofilov,
rôzne typy sexuálnych úchylov a rôzne
ďalšie iné typy ešte nepomenovaných
sexuálnych menšín. A aby táto ich preferovaná sexuálna inakosť v jednote
bola spravodlivá, rovnaká, zrovnoprávnená a „úplná“ pre všetkých, podľa
chápania ideológie gender a Istambulského dohovoru je potrebné začať
už od detí, od ich najútlejšieho veku,
to jest najlepšie už od narodenia s vylúčením akéhokoľvek spoločenského
vplyvu vrátane rodičov, a to „úplne
slobodnou a spravodlivou“ voľbou medzi pohlaviami voľbou ich pohlavnej a
sexuálnej orientácie už v ich rannom
detskom veku. A toto ich „spravodlivé“
rodové (=sexuálne, pohlavné) zrovnoprávnenie medzi všetkými pohlaviami
a sexuálnymi orientáciami podľa ich
rodovo-sexuálnych teórii má začať prebiehať nielen už od čo najrannejšieho
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veku detí, ale aj na úrovni fyzických a
telesných dotykov na intímnych častiach ich tiel, navzájom medzi sebou
samými, aby aj ony, naše deti, už „pocítili“ pohlavnú a sexuálnu „slobodu“. A
toto je odpoveď na otázku, prečo práve
cez sexualitu a prečo práve už od detí.
Teraz si niečo povieme o tom, aký
pohľad ma ideológia gender spolu s
Istambulským dohovorom na deti. Aký
skutočný pohľad má na deti ako na
„ľudské bytosti“.
Ako sme si už písali v jednom v predchádzajúcich čísel časopisu, v zmysle
ideológie gender sa žiaci už v treťom
ročníku, teda cca osem až desaťročné
deti, majú cez vzájomné telesné dotyky na intímnych miestach svojich tiel
zoznamovať, teda rodovo scitlivovať,
s odlišnou telesnou sexualitou, aby
takto „pripravení“ – duchovne, telesne,
ale aj sexuálne - boli schopní akceptovať, teda prijať, iné sexuálne cítenie, iné
sexuálne menšiny . Súčasne tieto kroky v zmysle tejto ideológie sú prvými
krokmi k odstraňovaniu rodových stereotypov medzi mužom a ženou, prvé
kroky detí k „uvedomeniu“ si bezpohlavnosti človeka závislé na rode
(= mixovanej pohlavnej a sexuálnej
orientácii) a jeho určeniu pohlavnej
orientácie (=rodu) sebou samým, teda
ešte neplnoletým a nesvojprávnym dieťaťom (!!!) cez vlastné kvázi „slobodné“
rozhodnutie. A aby rodičia tejto slobodnej výuke detí a ich slobodnému rozhodnutiu pri voľbe ich vlastnej sexuálnej orientácie ( = určení rodu) im nestáli
v ceste, v minulom čísle časopisu sme
si písali, ako ich stúpenci tejto ideológie a Istambulského dohovoru dokážu
rôznymi „argumentmi“ a legislatívou z
tejto cesty doslova odstrániť za účelom,
aby na svoje deti nemali žiaden právny,
legislatívny alebo iný spoločenský vplyv.
Toto však je iba začiatok, pretože ideológia gender v zmysle svojich plánov
plánuje do budúcnosti, že tieto deti tieto svoje rozhodnutia v súvislosti so „slobodnou“ voľbou svojej vlastnej sexuálnej alebo pohlavnej orientácie (=rodu)
budú robiť už medzi prvým až štvrtým
rokom svojho detského života. Teda
v období, keď budú ešte batoľatá alebo budú navštevovať jasle, alebo ma-

terskú škôlku. Teda telesné dotyky so
sexuálnym podtónom na intímnych
telesných miestach detí za účelom
voľby sexuálnej alebo pohlavnej orientácie (= rodu), za účelom odstránenia
rodových stereotypov a za účelom
„zrovnoprávnenia“ ženy s mužom na
telesnej, pohlavnej až sexuálnej úrovni,
pripravujú tieto deti na neprirodzený
a vynútený, ba dokonca až znásilnený sexuálny život, ktorého cieľom je
čo najskôr prebudiť u týchto detí nekontrolovanú sexualitu, aby sa neskôr

na nich mohli ukojiť poniektoré rôzne
pochybné sexuálne skupinky úchylov
zhrnutých pod pojmom sexuálne menšiny – konkrétne napríklad spôsobom
ľahko zneužiteľnou cestou adopcie detí
homosexuálnymi pármi v rámci registrovaných partnerstiev alebo homosexuálnych manželstiev, v ktorom ak sa
napríklad dohodnú dvaja pedofili na
tom, že sú gayovia, „vezmú“ sa ako homosexuálny pár, adoptujú si dieťa, tak
potom toto dieťa v zmysle radikálnej
sexuálnej gender výchovy „by malo byť
veľmi dobre“ po dotykovej, intímnej a
sexuálnej stránke „pripravené“ na toto
spolužitie. V skutočnosti sa však toto
dieťa stane sexuálnym otrokom týchto dvoch pedofilov. Dokonca dobre
chránené legislatívou. A má po detstve!
Ďalej napríklad takým spôsobom, že u detí, u ktorých radikálna sexuálna gender výchova detí
v školách naštartuje, vyvolá alebo
spustí veľmi skoro sexuálny život,
ktorý následne spôsobí veľmi skoré
spustenie neviazaného sexuálneho
života hlboko pod vekovou hranicou
neplnoletosti, môže byť neskôr v gender spoločnosti dôvodom na posunutie
zníženia vekovej hranice neplnoletosti
z hľadiska trestno-právneho u detí vo
vzťahu k sexualite, v dôsledku čoho už
pedofília nebude postihovaná za svoje

Veda, Vianoce
násilné sexuálne činy voči týmto deťom
ako neplnoletým, pretože znížením
neplnoletosti už budú plnoleté, a táto
veková hranica neplnoletosti u detí sa
môže legislatívne neustále znižovať
až na hranicu ... netrúfam si povedať,
až pokiaľ zájdu „dole,“ čo prakticky
sa rovná dekriminalizácii pedofílie
a súčasne je vodou na mlyn uvoľneniu a legalizácii detskej pornografie.
Ďalším príkladom je napríklad „legálne“ vyhľadávanie spoločných, aj neplnoletých, dievčenských priestorov ako
sú napríklad sprchy pri plavárňach, na
kúpaliskách, v školách a podobne za
účelom ukojenia si svojich mužských
sexuálnych túžob mužmi (=úchylmi), ktorí sa vydávajú za ženy podľa
„vzoru“ „ženy“ typu Colleen Francis.
Ďalej napríklad ... a tak vo výpočte následkov radikálnej sexuálnej
gender výchovy cez telesné dotyky na intímnych miestach detí môžeme pokračovať ďalej a ďalej.

Gender iskrička zo sveta
Colleen Francis, 45-ročný študent a
transgender sa nahý ukazuje v dievčenskej šatni na olympijskej univerzite Evergreen College, pretože sa
„identifikuje“ ako žena aj napriek
mužským pohlavným orgánom a
tvrdí, že má právo využívať dámsku šatňu a saunu ... a škola s tým
súhlasí, pretože „pani“ Francis Col-

leen, ako hovorí škola, má právo používať ženskú šatňu kvôli štátnemu zákonu, pretože ... „vysoká škola nemôže diskriminovať na základe rodovej
identity“, povedal hovorca školy Jason
Wettstein, a pokračoval ... „rodová
identita je jednou z chránených vecí v
diskriminačnom práve v tomto štáte“.
Preto je mu dovolené používať ženskú šatňu a môže sa
„vystavovať aj malým
dievčatkám“. Nahnevaní rodičia detí, ktorí
využívajú zariadenia
v škole, zdieľajú šatňu v bazéne s klubom
plaveckých škôl a detskou plaveckou akadémiou sa obrátili na
políciu. A ... neuspeli.

Pokračovanie v budúcom čísle.
Jozef Ďubek

Aký je zmysel Vianoc?
Vianoce sú jedným z najdôležitejších
kresťanských sviatkov. Oslavujeme počas nich narodenie Ježiša. Na úvod si
však dovolím vysloviť názor, že keby Ježiš žil teraz, nad naším slávením Vianoc
by sa dosť čudoval. Prečo si to myslím,
to objasním v nasledujúcich riadkoch.
V 20. a najmä 21. storočí sa Vianoce
stávajú sviatkom zliav, zemiakového šalátu a darčekou. Hodnoty, na ktorých by
mali byť založené ustupujú do úzadia a
málokto o nich už hovorí. Alebo lepšie
povedané, hovoria o nich všetci, ale len
niektorí to myslia vážne. Také slová ako
láska, pokoj, radosť a ľudskosť sa stali už
len akousi nálepkou na sklenom výkla-

de, z ktorého sa na nás pozerajú akcie
mobilných operátorov, internetových
obchodov alebo najznámejších výrobcov cukroviniek. Ak by som to chcel
maximálne zveličiť, výstižným symbolom Vianoc sa dnes namiesto jasličiek
alebo stromčeka stali slová black Friday
(čas, kedy sú v obchodoch rekordné
zľavy). Dospeli sme až do bodu, kedy je
duchovná stránka Vianoc často vytlačená niekde na okraj. Pri našom uponáhľanom spôsobe života sa tomu však
ani nedá čudovať. Človeku sa aj môže
zdať, že v tomto období šliapneme na
pomyselnú brzdu a na chvíľu spomalíme. Avšak mnohí z nás spomalia len

preto, aby si v obchodnom centre pozreli, ktorý darček by bol najvhodnejší.
Vianoce sú dnes jedným z najkomerčnejších sviatkov, ak nie najkomerčnejším. Kresťanské hodnoty sa z nich začínajú vytrácať. Čím to asi je? Keby som si
chcel odpovedať, potreboval by som o
mnoho viac priestoru, ako mám teraz.
Naskytá sa nám teda otázka, ako to
zmeniť? Aký je ten zmysel Vianoc, o
ktorom, mimochodom, tiež všetci hovoria? To nám môže ukázať krátky príbeh. Stalo sa to počas prvej svetovej
vojny na západnom fronte. Na Štedrý
deň v roku 1914 britskí a nemeckí vojaci vyšli zo svojich zákopov a stretli sa.
Hrali spolu futbal, žartovali a vymieňali
si sladkosti. Prečo to urobili? Jednoducho preto, že boli Vianoce. Tu je krásne vidieť, akú môžu mať tieto sviatky
silu. Dokážu poraziť aj vojnu. Ľudia,
ktorí po sebe 23. decembra strieľajú, dokážu 24. decembra povedať NIE
smrti a opäť sa stať ľuďmi. Aj na bojovom poli zavládol pokoj, porozumenie
a spolupatričnosť. Zmizli nepodstatné
spory a rozdiely. Vojaci si uvedomili, že
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Vianoce
v podstate sú všetci jedna veľká rodina
ľudí, ktorí žijú na tejto zemi a že bojovať nemá zmysel. Aj Ježiš nám takéto
niečo chcel povedať. Narodil sa preto,
aby nás spasil, ale aj preto, aby sa stal
svetlom. Svetlom, ktoré nám ukazuje
tú správnu cestu, po ktorej by sme sa
mali vydať. Cestu pokoja, lásky a mieru.
V dobách tmy prišla jeho narodením
nádej, že môže byť lepšie. A každé Via-

noce k nám táto nádej prichádza znova. Aspoň pri štedrovečernom stole odhadzujeme staré spory, ktoré sú často
trápne, stierajú sa bariéry, ktoré nás
delia a naše rodiny sa v pokoji stretávajú, aby oslávili niečo výnimočné. Žiaľ,
väčšinou to trvá len počas vianočného
trojdnia. Ježišovi však ide o niečo iné.
Chce, aby sme nie len 3, ale 365/366
dní v roku mali také malé Vianoce. Ak

nie Vianoce, aspoň Štedré dni. To nemusíme dosiahnuť tým, že si každý
deň budeme dávať darčeky, ale tým, že
medzi nami zavládne pokoj, láska a porozumenie. Potom si budeme môcť povedať, že sme vytvorili nový, lepší svet,
ktorý je pre všetkých bez rozdielu. Takže, šťastné a veselé Vianoce roku 2018!
Maximialián Kutliak

Úcta k starobe ako prejav svätosti ...

Každý človek- bohatý, chudobný, pekný, či škaredý- prechádza etapami života a jednou z nich je aj staroba. Preto,
by si mal byť každý z nás vedomý, že i
na nás niekde v diaľke čaká toto obdobie a že i my zostarneme, a budeme
potrebovať pomoc od tých druhých.
Starobu by sme jednoducho mali brať
ako súčasť života, ako niečo čo nás neobíde, ak Pán nerozhodne inak. Starí ľudia sú ako všetci iní, možno iba s väčší-

mi životnými skúsenosťami a príbehmi.
Mnoho ráz sa nám mladým ľuďom zdá,
že nás tí starí nechápu, že nás len jednostaj kritizujú, a tak vytvárajú priepasť
medzi nami. No zamysleli sme sa niekedy nad sebou a nad tým, či aj my neprispievame k vytváraniu tejto bariéry?
Koniec koncov aj my raz budeme
starými ľuďmi, i na nás doľahnú problémy staroby a budeme potrebovať
pomoc a pochopenie iných- mladších.
Snažme sa preto už teraz, keď môžeme pomáhať a podporovať starých
ľudí, aby o niekoľko rokov to isté urobili
aj iní pre nás. Správajme sa k starším
tak, ako by sme chceli, aby sa ďalšie
generácie o niekoľko rokov správali k
nám. Pri každom starčekovi a babičke
si predstavme samých seba a majme
pred očami svojich vlastných rodičov,

†

							 		
								

ktorí pre nás obetovali celý svoj život.
Veď aj naši rodičia raz zoslabnú a na
nás príde rad splatiť im dlh. Aký? Oni
sa starali o nás, keď sme boli malí, a
my sa o nich postaráme vtedy, keď sa
na ich tvári zjavia vrásky, a ich ruky,
ktoré po celý život pracovali pre náš
blahobyt, stratia silu a zmôžu sa len
na jemné pohladenie našej tváre. Vtedy sa začína náš skutočný život – keď
svoj voľný čas obetujeme pre nich, pre
tých „druhých“. A verme, že táto naša
obeta sa nám raz určite vráti, buď v
nebi u nášho Otca alebo v podobe
ľudí, ktorí sa o nás postarajú, keď aj my
raz budeme odkázaní na ich pomoc.
V každom starom človeku sa
snažme vidieť rodičov, ktorým dlhujeme našu lásku a opateru.
anonym

Pripadol mi diel v kraji prekrásnom:
a je to pre mňa znamenité dedičstvo (Ž 16, 6).

V sobotu 24. novembra 2018 v Trstenej, v 68. roku života a 43. roku kňazstva, zaopatrený
sviatosťami, odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu vdp. Rudolf VETRÍK, Kristov kňaz
Narodil sa 27.7.1951 v Drahovciach a pôsobil najskôr ako kaplán v Liptovských Sliačoch
(1976 – 1978). V rokoch 1978 - 1986 pôsobil ako správca farnosti Lisková, 1986 – 1997
správca farnosti Novoť, 1997 – 2000 farár v Spišskej Belej, 2000 – 2006 farár v Oravskom
Podzámku, 2006 – 2007 farár vo Vyšných Ružbachoch a napokon 2007 – 2010 farár v Liptovskej Tepličke. Od 1.11.2010 odišiel na dôchodok do Oravskej Polhory, kde pôsobil aj ako
výpomocný duchovný.
Pohrebná svätá omša bola v utorok 27. novembra 2018 o 10.00 vo farskom kostole v Oravskej Polhore. Celebroval ju
Mons. Ján Orosch, arcibiskup trnavskej arcidiecézy a prítomný bol i Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný emeritný
biskup. Spolu s mnohými kňazmi uložili ostatky p. farára Vetríka na cintoríne v Oravskej Polhore.
Nekonečný Bože, prosíme ťa za spásu Tvojho služobníka, kňaza Rudolfa, ktorý verne plnil svoju službu, vyslyš
naše pokorné prosby a daj, aby sa naveky tešil v spoločenstve Tvojich svätých. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
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Kultúra
Tip na knihu:

RICK WARREN:

NAČO SOM VLASTNE TU?

Knižné vydavateľstvo:
Porta Libri, rok 2017, strán 344
Úvod do knihy:
Kniha ťa bude sprevádzať počas 42
dní. Veríme, že na tejto ceste nájdeš odpoveď na tri najdôležitejšie
otázky svojho života: Ako to, že žijem? Záleží vôbec na mojom živote?
Načo som ja vlastne na tomto svete?
Témy, ktorým sa autor venuje:
Nie si tu náhodou
Keď sa Boh zdá byť ďaleko
Miesto, kam patrím
Pretvorený ťažkosťami
Všetko potrebuje svoj čas
Používaj, čo ti Boh dal
Božia moc v tvojej slabosti
Prijmi svoju úlohu

Úryvky z knihy:
Boh nikdy ľudí neklonoval. Nikdy
nerobil kópie. Boh tvorí len originálne umelecké diela, máme jedinečné odtlačky prstov, jedinečný
hlas, odtlačok nohy, tlkot srdca.
Práve tie najbolestnejšie a najťažšie
skúsenosti, ktoré by si najradšej ukryl a
zabudol na ne, si Boh bude chcieť použiť
na pomoc druhým. Práve ony sú tvojou
službou. Boh nikdy nemrhá bolesťou.
Ak nie si zapojený v žiadnej službe,
akú máš výhovorku? Abrahám bol
starý, Jozef bol predaný za otroka, Dávid neverný, Jonáš sa príliš zdráhal,
Noémi bola vdova, Peter bol výbušný,
Marta bola príliš ustarostená, samaritánska žena prešla niekoľkými neúspešnými manželstvami, Tomáš sa
topil v pochybnostiach, Pavol mal cha-

trné zdravie, Timotej bol bojazlivý. To je
vcelku pestrá zbierka ľudí s nie najlepšími vlastnosťami. Boh však každého z
nich použil vo svojej službe. A použije
aj teba, ak sa prestaneš vyhovárať.
Odporúča: Eva Murínová, Mgr.

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT
Dom kultúry Námestovo
Piatok 28. 12. 2018 o 19:00 hod.
Účinkujú: JANAIS, KRIŽIACI,
WOLF GANG AMATERUS
Lístky zakúpite v Mestskej knižnici v Dome kultúry
v Námestove. Výťažok z koncertu
bude použitý na charitatívne účely.
Dĺžka podujatia: 90 minút

Vstupné: 5 €

Vtipy
Dve blondýnky idú po lese a hľadajú
stromček. Po dvoch hodinách jedna
z nich povie: „Vieš čo? Kašlime na
to, vezmime aj neozdobený.”
Syn sa pýta mamy: „Mami, je to
pravda, že bocian nosí deti, Boh
nám dáva každodenný chlieb a
Santa Claus nosí darčeky?” „Samozrejme”, odpovedá mama. A syn sa
pýta: „A na čo máme potom ocka?”

Syn sa pýta mamy: „Mami, čo
dostanem na Vianoce?” Mama:
„Dostaneš to, čo ti donesie Santa
Claus.” Syn: „Ale mami, Santa Claus
neexistuje.” Mama: „No, tak to potom pre teba nevyzerá dobre.”
Na Vianoce som dostal hru na
zlepšenie zručností. „Aká je?“ „To
by som rád vedel, ale ešte sa mi ju
nepodarilo otvoriť.“

Fero vychádza z herne bledý ako
stena .
-„Čo sa ti stalo?“- pýta sa Mišo.
-„Vieš, idem si zahrať a na mojom
mieste sedí Jožo. Odrazu pri hre
sa chytí za srdce a padne na zem.
Mŕtvica. A predstav si, že som mal
sedieť na svojom mieste namiesto
neho.“
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Zázračná voda v Oravskej Polhore
Raz, veľmi dávno, ešte v časoch, keď sa naša dedina len rodila, žil v nej gazda Pavol. Chlap to bol poriadny! Poctivou prácou si
nadobudol veľké gazdovstvo, mal polia, lesy, kravy, voly, ovce, kozy, jeho statok sa rozrastal a pod jeho pracovitými rukami rozkvital. Človek to bol čestný, statočný a spravodlivý, preto ho všetci v dedine mali radi a aj on vždy každému rád pomohol a nikto s
ním nikdy ani najmenší problém nemal. Len jedno ho trápilo: Nemal ženu. Rodičia mu umreli, a tak sa sám o veľké gazdovstvo
staral. Čo že! Veď čeľade mal dosť, ale nemal ho kto s večerou doma po práci čakať, nemal ho kto s otvorenou náručou privítať. Bol aj súci na ženenie, aj dievčatá sa po ňom obzerali, ale on mal toľko práce, že na ženu ani nepomyslel. Veď práce bolo
vždy dosť, najmä v lete. Tak to bolo i v jeden letný večer. Slnko už zapadalo a jeho lúče sa odrážali v zlatistých klasoch obilia,
pripravených poddať sa kosám v rukách pracovitých chlapov. Pri dedine pokojne tiekol kryštáľovo čistý potôčik, vietor jemne
pofukoval a roznášal po okolí vôňu prírody. Na zelených vŕškoch okolo dediny sa ešte pásli kravy, aj Pavol pásol svoje stádo a
už sa chystal zahnať ho do stajní. Len ešte na chvíľu si ľahol do mäkkej trávy. Zadíval sa na oblohu, nadýchol sa čerstvého vzduchu a pomyslel si, že by bolo dobré keby tu ešte chvíľu ostal. Zakričal na jedného so svojich pomocníkov, ktorí tam s ním boli:
„Ondro! Zažeň kravy do stajní!“
Ondro odvetil: „Zaženiem gazda, zaženiem! Len vy sa nebojte. Nie prvý krát ich zaháňam. Ani jedna vám chýbať nebude.“
Pavol teda ďalej ležal v tráve a pozeral sa na nebo. Už aj slnko zašlo, už aj noc svojím plášťom prikryla Zem. Mesiac veľký ako tanier vyšiel nad obzor a aj hviezdy sa objavili. Obloha bola jasná, nebolo na nej ani jediného mráčika. Pozeral Pavol na tú nočnú krásu a nevedel sa vynadívať. Už ako dieťa sa za letných nocí pozeral na hviezdy
a aj zrátať sa ich neraz pokúšal. Aj teraz by sa o to možno pokúsil, keď zrazu sa mu oči zavreli a hlava mu padla do trávy. Doľahol naňho hlboký spánok. V tom pred sebou uvidel nádherný obraz. Zbadal dievča také krásne, až sa mu
zdalo, že nie je skutočné. Bola to bytosť oplývajúca nadpozemskou krásou. Vznášala sa v zlatom svetle, dlhé zlaté vlasy jej padali až po zem, do jej modrých očí ako by sa ukrylo samo nebo. Prehovorila k Pavlovi krásnym hlasom:
„Pavol, Pavol! Počuješ ma?“ chcel vstať, ale nemohol. Chcel zdvihnúť ruku, ale neposlúchla ho.
Spýtal sa: „Kto si krásna dievčina? Čo odo mňa potrebuješ?“
Ona Povedala: „Som víla, ktorá chráni Oravu a stará sa o ňu. Viem o tebe už dlho a vidím, že si čestný, statočný a dobrý
človek, preto ti dám túto úlohu. Dobre ma počúvaj, lebo sa ti zjavím len raz. Zajtra ráno keď vyženieš svoje kravy na pašu,
uvidíš sedem tvojich kráv, ako oblizujú kameň. Tento kameň vezmeš a na jeho mieste začneš kopať. Onedlho spod Zeme
vytryskne prameň zázračnej vody, ktorá bude liečiť ľudí. Budú tu chodiť ľudia zo všetkých kútov tejto krajiny a každému táto
voda pomôže. Ty sa aj oženíš, aj sa ti bude dobre v živote dariť. Budeš mať majetok, lásku, budú ťa mať všetci radi, ale musíš
splniť túto podmienku: Nikdy nesmieš ohradiť tento prameň a zabrániť niekomu, aby sa k nemu dostal. Každý, aj kráľ, aj
zmorený pútnik, aj ten najúbohejší žobrák má právo vyliečiť svoje telo vodou z tohto prameňa. Nikdy nesmieš od nikoho za
túto vodu pítať peniaze. Ak by si to niekedy urobil, bol by si kruto potrestaný a o všetko čo máš by si prišiel.“ potom sa víla
stratila.
„Krásna víla počkaj!“ skríkol Pavol, ale ona už bola preč.
„Sľubujem ti, že splním všetko, čo si mi povedala.“ chcel, aby sa vrátila, túžil znova vidieť jej krásne
oči, ale ona už bola preč.

Svitlo nové ráno. Pavol sa prebudil na pláni, na ktorej včera pásol svoje kravy a na ktorej potom zaspal. Čosi sa mu stále marilo. Videl pred sebou krásnu vílu a v hlave stále počul slová „Pavol, Pavol...“
„Krásny sen.“ pomyslel si. „Alebo že by nie? Čo ak tá dievčina bola skutočná a hovorila mi pravdu? No nič. Keď budem vyháňať kravy na pašu, budem hľadať ten kameň, ktorý majú oblizovať.“
A ako si zaumienil, tak aj spravil. Keď so svojimi pomocníkmi vyhnali kravy na pláň, začal chodiť pomedzi ne a počítať ich,
či ich náhodou niekde nie je sedem na jednom mieste. Celú lúku prešiel, ale nikde nie a nie sedem kráv a kameň nájsť.
Až tu zrazu, keď si už pomyslel, že to s vílou bol len sen, zbadal blízko pri lese to, čo hľadal. Hŕstku jeho kráv ako sa nad
niečím skláňajú. Azda sto razí sa pred tým na to miesto pozrel, ale až teraz si to všimol. Podišiel bližšie a naozaj tam zbadal veľký kameň a jeho kravy ako ho oblizujú. Zavolal svojich pomocníkov a spolu kameň odvalili. Potom na tom mieste
začali kopať. Po niekoľkých dňoch únavného kopania, vytryskol spod Zeme prúd vody. Pavol pozval všetkých ľudí z dediny,
aby sa prišli k prameňu pozrieť. Podaktorí si z neho aj vodu nabrali a tá ich naozaj zbavovala mnohých neduhov. Postupne
všetci ľudia z dediny tento prameň využívali a chýr o liečivej vode v Oravskej Polhore sa ako blesk rozniesol do širokého
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okolia. Každý deň ľudia zo všetkých kútov krajiny k prameňu prichádzali a naberali si z neho vodu, tá ich vždy vyliečila a
oni s nadšením ohlasovali správu o zázračnej vode ďalej. Tak sa tieto chýry dostali aj ku samotnému kráľovi a on dokonca aj svojich úradníkov poslal, aby prameň preskúmali. Oni mu len samé dobré zvesti prinášali, a tak sa aj on sám vydal
pozrieť sa, čo to za voda pomáha ľuďom. A keď voda pomohla v chorobe aj jeho manželke, zahrnul Pavla a celú dedinu
nesmiernym bohatstvom a prijazňou. A dedinčania nikdy prameň neohradilia od nikoho za zázračnú vodu peniaze nepýtali.
Roky ubiehali a Pavlovi sa v živote darilo. Našiel si dobrú ženu, tá mu porodila syna a šťastia i lásky mal tak veľa, že ich rozdával aj ľuďom okolo seba. Po čase už zostarol a keď cítil, že sa jeho posledná hodina blíži, zavolal si k sebe svojho syna Mateja
a takto k nemu prehovoril:
„Syn môj. Som už starý a o chvíľu sa pominie môj čas na tejto Zemi. Všetok svoj majetok dávam tebe a teba poverujem
tým, aby si sa o prameň zázračnej vody staral. Ľudia budú aj naďalej chodiť k tejto vode a stále viac ich bude. Ty však nikdy
od nich peniaze za vodu nepýtaj a okolo prameňa nikdy plot ani múr nepostav. Aj tomu najchudobnejšiemu žobrákovi dovoľ
z vody si nabrať. Ak toto budeš robiť čo ti hovorím, šťastie a lásku budeš mať v živote a vo všetkom sa ti bude dariť. Ak ale
budeš od ľudí peniaze za vodu pýtať čo i len raz, krutý trest ťa stihne. Prosím ťa, sľúb mi, že vodu vždy všetkým zadarmo dáš
a že sa o prameň budeš starať. Ja verím, že ty dáš na moje slová. Ale prisahaj, aby si to nikdy neporušil.“
„Prisahám otec. Nikdy nebudem za vodu peniaze pýtať a budem sa starať o to, aby každý človek, ktorý tu príde šťastný
odtiaľto odchádzal. To ti sľubujem a ak to nedodržím, nech ma za to stihne trest.“
Potom Pavol posledný raz na svoj milovaný prameň pozrel, posledný raz svojho syna láskavo pohladil a vydýchol naposledy. Celá dedina za ním smútila. Dokonca na jeden deň aj zázračný prameň zosmutnel a zoslabol prúd jeho liečivej vody.

Čas nezastavíš. Letí ako vietor. A letel aj v našej dedine. Pavlov syn Matej sa o prameň s láskou staral, voda z neho stále
pryšťalasylným prúdom. Aj naďalej chodili k prameňu ľudia z celej krajiny, ba aj z iných národov. Ľudia si vodu nevedeli
vynachváliť. Každý, kto sa pri nej zastavil a nabral si z nej aby si vyliečil svoje neduhy, z vďačnosťou od nej odchádzal a vždy
sa rád k nej vrátil. No voda neliečila len telo, ale i dušu. Keď si niekto z nej nabral, do duše mu vstúpili ruka v ruke pokoj
s nádejou. Matej pamätal na svoj sľub a nikdy mu nikto za vodu nemusel zaplatiť. Aj keď mu voda peniaze neprinášala,
mal dosť majetku. Šťastie ho neopúšťalo. Mal i ženu, i deti, každý v dedine ho mal rád ako kedysi jeho otca. Dobre sa mu
žilo lebo pamätal na svoj sľub, ktorý dal otcovi pred smrťou. Lenže cesty osudu sú nevyspytateľné a často nás zavedú na
miesta, na ktoré by sme nechceli ani len pomyslieť. V jedno teplé júlové ráno sa Matej prechádzal pri prameni a čerstvý
vzduch veľkými dúškami vdychoval. Pár pútnikov sa už kúpalo pri prameni alebo si z neho naberali vodu. Na lúkach pri
prameni sa deti hrali naháňačky, schovávačky a iné hry a ich rodičia sedeli neďaleko prameňa a s láskou pozorovali svoje
ratolesti. Keď tu zrazu sa Matej pozrel na cestu, ktorá viedla do dediny a v diaľke zbadal kúdoľ prachu. Dobre vedel, že sa
k dedine blížia rýchle kone. Pomyslel si, že to isto nejaký bohatý pocestný chystá sa pri prameni si odpočinúť a možno aj
nejakú chorobu si vyliečiť. Po chvíli už bolo vidieť bohatý pánsky koč a tri páry rýchlych paríp čo ho ťahali. Hneď všetci rozoznali, že sa k nim blíži gróf, ktorý býva na Oravskom hrade. Koč zastal, pán z neho vystúpil a len tak bez pozdravu zvolal:
„Počul som, že tu prameň liečivej vody máte. Ktože ho vlastní? Chcem sa s ním porozprávať.“
„Ja,“ ozval sa Matej, „lenže nevlastním ho, iba spravujem lebo tento prameň nemôže nik vlastniť,“ dodal.
„Akože nemôže?“ spýtal sa pán. „Čo ty nevieš, že ja môžem vlastniť všetko? Aj vodu, aj lesy, aj
ľudí ktorí tu žijú!“
„Môžete vlastniť veľa vecí, ale tento prameň nie urodzený pán,“ smelo odvetil Matej.
„No vidím, že s tebou musím po pánsky rozprávať.“ Rečie pán. „Predaj mi ten prameň. Dám ti zaň toľko peňazí, koľko si za
celý svoj život nevidel. Zasypem ťa obrovským bohatstvom a pôjdem aj ku kráľovi, aby z tvojej dediny spravil mesto.“
„Dobrá ponuka,“ odvetil Matej. „Ale nemôžem ju prijať. Môjmu otcovi som sľúbil, že o prameň sa budem starať a že nikdy
od nikoho za vodu nebudem peniaze pýtať. Prepáčte urodzený pán, ale nemôžem vám vodu predať,“ trval na svojom Matej.
„Čože?“ osopil sa pán na Mateja. „Ty sa chceš vzoprieť mojej vôli? Nechceš mi predať vodu? Dobre. Keď mi ju nechceš predať, zoberiem si ju sám,“ skríkol a vykročil k prameňu.
Matej mu však zastal cestu a smelo povedal: „Vodu vám nepredám, budem ju brániť aj vlastným životom ak bude treba.
Získate ju len cez moju mŕtvolu.“
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„Dobre. Keď inak nedáš, stane sa ako si si vyvolil!“ pán vytasil svoj meč, zdvihol ho a Matejovi ho vrazil do hrude.
Prúd krvi vystrekol s jeho hrude a jeho telo bezvládne spadlo do prachu cesty. Matej ležal v kaluži krvi a pomaly sa z neho
vytrácal život.
Aj napriek tomu však ešte s veľkou námahou zdvihol ruku a ukázal ňou na pána pri čom prehovoril slabým hlasom: „Boh ťa potrestá za to, čo si urobil. Ak budeš za vodu pýtať peniaze, stihne ťa krutý trest, ktorému neujdeš ani
keby si sa pod Zem schoval. Do roka a do dňa tu na tomto mieste zapustíš korene a budeš tu naveky stáť ako buk.“
„Čo?“ zo smiechom vyprskol pán. „Ty mi hovoríš, že ma potrestá nejaký boh? Aký boh? Ja som tu boh pretože ja rozhodujem o živote a smrti každého z vás. Ja som boh! Ja! Ja!Ja!“ skríkol a Matejovi svojím mečom ešte prerezal hrdlo.
Matej však ani teraz nezomrel. Ešte naposledy ukázal rukou na svoj milovaný prameň, ešte naposledy pozrel na svoju ženu a deti, ktoré tam medzi tým prišli, a až potom odovzdal svoju dušu do božích rúk. A tak sa ďalší pohreb konal.
Prameň opäť zosmutnel a jeho prúd sa takmer úplne stratil. Mateja pochovali vedľa jeho otca lebo obaja boli spravodliví a čestní ľudia a zomreli pre prameň zázračnej vody. Verili, že bude vždy liečiť ľudí a že všetci budú mať rovnaké právo ho využívať. A tak sa skončil život dvoch mužov, ktorí ale nezomreli nadarmo, pretože prameň, ktorý tak s láskou zveľaďovali a o ktorý sa starali zmenil život mnohým ľuďom a tí im za to boli až do svojej smrti vďační.

Ale čo sa dialo potom? Nuž, hrozné časy to pre dedinu boli. Pán Oravského hradu dal okolo prameňa postaviť vysoký plot a strážnici pri ňom neustále bdeli a vyberali veľké poplatky od ľudí, ktorí si z neho chceli vody nabrať alebo sa
v ňom okúpať. Keď sa ľudia z celej krajiny dopočuli o tom, ako pochodil Matej, prestávali chodiť k prameňu a jeho vodou sa liečiť. Preto pán musel zvýšiť poplatky za vodu a žiadny dedinčania si už nemohli dovoliť k prameňu chodiť.
A pán? Ten si hovel na Oravskom hrade a stále viac peniažkov sa mu do truhlíc zhŕňalo. Každé ráno počítal dukáty v truhliciach
a keď čo i len jeden pribudol, tešil sa ako malé dieťa keď mu dáte jeho obľúbenú hračku. Z Matejovej kliatby si nič nerobil. Veď
koľkí ho už preklínali a nič sa nesplnilo. Jedného dňa sa pán vybral k prameňu, poprechádzať sa a čerstvého vzduchu sa nadýchať. Chodil po lúkach, na prameň sa díval a pozoroval, ako hŕstka ľudí platí za zázračnú vodu. Oči mu išli z jamôk vyskočiť keď
zlaté dukáty videl. Od radosti sa mu až tancovať chcelo, ale jeho radosť mu niečo náhle prekazilo. Bol to slepý žobrák, ktorý kedysi dávno k prameňu chodieval a rád si z neho vodu naberal. Ale čo to? Ako si tak ide, zrazu ho plot zastaví. Vydal sa teda okolo neho a hľadal nejaký vchod, aby sa mohol k prameňu dostať. Ale v tom ho dvaja chlapi ako hora zdrapili a od plota odtiahli.
„Zaplať keď sa chceš v prameni kúpať.“ Kričali.
Ale žobrák nemal peňazí aby mohol zaplatiť a tak len povedal: „Prečo ste okolo vody postavili plot? Kde je Matej? Doveďte
ma za ním a on ma určite k prameňu pustí.“
„Matej tu nie je!“ ozval sa jeden zo strážnikov. „Už prameň vlastní urodzený pán z Oravského hradu.“
„Naozaj? A kde je?“
„Za tebou ty tĺk!“ zvolal pán. „Čo robíš pri mojom prameni, ty slepec? Ty nevieš, že za vodu mi musíš zaplatiť? Inak ťa k
prameňu nepustím.“
„Urodzený pán, ja peniaze nemám, takže vám zaplatiť nemôžem. A vôbec. Za túto vodu by nikto nemal platiť. Pavol a jeho
syn Matej každého zadarmo pustili k vode. Prečo vy za ňu peniaze pýtate?“ opýtal sa žobrák.
„Oni boli hlúpi keď kadejakej chamradi dávali zadarmo takú vodu! Ale teraz tu nie sú, som tu ja a ja ti prikazujem, aby si
za vodu zaplatil lebo sa k nej nedostaneš.“
„Voda je pre všetkých,“ povedal žobrák, „Nemusím vám za ňu platiť.“
Tu zrazu do pána hrozný hnev vstúpil. „Nemusíš? Nemusíš?“ zvolal. „Takže ani ja teraz nemusím ušetriť tvoj život ty slepý
trhan.“
Povedal, a v záchvate šialenstva opäť vytasil svoj meč a prebodol ním aj slepého žobráka. Aj ten spadol do prachu Zeme,
ale on už nežil. Hneď bol mŕtvy.
Pán zvolal: „Odneste ho! Nechcem ho tu už vidieť!“
V tej chvíli sa však stalo niečo zvláštne. Pán hrozným hlasom vykríkol: „Prameň je môj! Voda je moja! Všetko je tu moje,
moje, moje!“ a rozbehol sa k lesu.
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Od šialenstva sa váľal po Zemi, trhal si odev, udieral si päsťami do hlavy. Po celý čas kričal: „Prameň je môj! Prameň je môj!“
Vstal, a znova sa hodil o zem, ale nespadol. Ostal stáť na mieste. Zhrozil sa. Nemohol sa pohnúť, nohy mu vrástli do Zeme, telo
mu zdrevenelo, vlasy sa mu zmenili na konáre a na nich vyrástlo lístie. Chcel vykríknuť, ale hlas sa mu zasekol v hrdle. Premenil sa
na buk. Bolo to presne na tom mieste, na ktorom pred rokom zabil Mateja. Ten buk tam stojí dodnes a jeho koruna sa smerom k
prameňu vytáča, lebo pán chcel prameň vlastniť, ale mohol sa naň len pozerať, pretože prameň nikdy nebol majetkom človeka.
Od tých čias už prameň nikdy nikto neohradil. Neskôr v našej dedine vyrástli kúpele, ktoré navštevovalo mnoho slávnych ľudí.
Za vodu sa síce už platilo, ale aj tak si ju každý dovoliť mohol a prameň aj naďalej pomáhal všetkým ľuďom. Toto miesto ľudia
dodnes volajú Slaná voda. Bohužiaľ, dnes sa už tento liečivý prameň nevyužíva, ale ľudia nezabudli na jeho liečivé účinky. Aj keď
dnes už zázračná voda nemá svoju slávu, jej príbeh pre ľudí zanechal obrovský odkaz a to taký, že na svete je veľké množstvo
bohatstva, ktoré majú využívať všetci ľudia a že peniaze nedokážu nahradiť skutočné hodnoty v živote človeka ako sú zdravie,
šťastie, láska. Toto je najväčšie bohatstvo, ktoré každý človek nosí vo svojom srdci a peniaze ho nikdy nenahradia. A tento
príbeh nás to má naučiť. Prameň liečivej vody sa stále nachádza na tom istom mieste. Ak mi neveríte, choďte do Oravskej Polhory a presvedčte sa sami. Možno práve medzi vami bude človek, ktorý prinavráti prameňu na Slanej vode jeho minulú slávu.

autor: Maximilián Kutliak
Ilustrácia: Silvia Fidriková
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Modlitba
		
		
		

Pane, je jedno či je noc alebo deň,
či je jar alebo jeseň,
či je leto alebo zima,
TY stojíš stále pri nás.
Je jedno či mám v očiach slzy strach,
či sa mám chuť rehotať a smiať,
či sa ti chcem za niečo poďakovať,
či sa chcem s tebou len tak zhovárať.
Niekedy sa pýtam, prečo je to zlo na tomto svete.
Potom pochopím, že všetko sa pre niečo deje.
Prečo plameň v našich srdciach pomaly zhasína,
Lebo niečo sa končí a niečo sa začína.
Prečo umierajú mladí ľudia, malé deti?
Na túto otázku hľadáme odpoveď všetci.
Prečo sa jeden kúpe v peniazoch a druhý žobre?
Spravodlivosť miesto nemá a ja viem, že to nie je dobré.
Ja viem, že všetko riadiš celý svet máš pevne v rukách,
kráčame s Tebou po uliciach, kopcoch aj lúkach.
Ja viem, že môžem nájsť v Tebe oporu,
niekedy takú veľkú,
čo nenájdem v žiadnom človeku.
Z každej chyby obviňujú druhého, Teba, len nie seba
niekedy sa treba pozrieť do zrkadla na seba.
Ďakujem Ti za každý úsmev na ulici.
Vtedy viem, že veľa ľudí Tvoju lásku cíti.
Ďakujem za rodinu, sestry, kamarátov, suseda aj brata.
Viem, že keď mám týchto ľudí pri sebe, žiadna strata ma nečaká.
Ďakujem za každú sekundu strávenú s nimi,
tu nie sú dôležité sľuby, slová ale činy.
Ďakujem za anjela, ktorý vždy pri mne stojí,
podáva pomocnú ruku, zlo okolo mňa ničí.
Ďakujem za rozum, čo nosím v mojej pomotanej hlave.
Robím veci, ktorým verím a za názorom si stojím.
Ďakujem za zdravé telo, zdravého ducha,
rozum riadi všetky svaly, ruka noha ma poslúcha.
Ďakujem za každú príležitosť pomôcť iným.
Dúfam, že týmto si schody do neba vydlaždím.
Ďakujem za každú slzy, ktorá vyšla z mojich očí,
lebo bolesť ma naučí,
že život sa len okolo dobra netočí.
Ďakujem za každú vec, ktorá robí tento svet lepším.
Ako povedal Ježiš: ?:“Amen“ a týmto aj končím.
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Otče náš – Otče môj
Hej TY, ktorý sedíš na nebesiach,
voláme ťa Otče náš.
Tvoje meno chváliť chcem ,
nadarmo ho nepoviem.
Kráľovstvo nám priveď sem,
z hora, z neba k nám na Zem.
Vôľa Tvoja nech vedie ,
celé moje myslenie.
Dnes chcem prijať víno, chlieb,
v duši zavládne mi mier.
Zlo ma vedie na zlé cesty,
odpusť Pane, veď sme hriešni.
Podám ruku, zmierim sa,
len tak chyba napraví sa.
Diabol ma stále pokušuje,
Pane, nauč ma povedať NIE.
Zlé myšlienky vymaž z hlavy
a nechaj tam len tieto riadky
Amen.

Autor: Silvia Vargončíková
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TÝŽDEŇ
V pondelok naša cesta začína,
ranná rozcvička už skončila.
Hrdina Kubo povedal,
že na Babiu horu každý by ísť mal.

V štvrtok „kráľovská“ stopovačka bola,
že to bude len prechádzka, pravda veru nebola.
Joj, ale nás zadky boleli, keď balóny prasknúť nechceli,
tak naše nervy sa toho ujali.

Siska nám sestrou bola, najmä, keď sa o dobošku podelila.
V utorok sa športovcom každý stal,
a Božie milosrdenstvo veru každý potreboval.
Keď na piškôrkach handru na čiare zanechal,
ale aj tak si každý svoju prácu vykonal.

Ani Kubo suchý neostal,
keď od svojich kolegov sabotáž dostal.
A v piatok plakať budeme,
keď našich skvelých animátorov opustíme.

Keď zistili sme, že Sisa niekde v lese trčí,
mysleli sme si, že sme o ňu nadobro prišli.
V stredu animátora zničiť sme chceli,
a českého domorodca sme vymysleli.
Lenže Kubo tou svojou píšťalkou zapískal,:
„Žiadny domorodec nebude!“ povedal.
Koniny sme si s radosťou zahrali,
a lodnú skrutku sme nepotrebovali.

Hoci sa animátori v noci radovať budú,
že si na nás už hlasy ničiť nebudú.
Všetky slová sme použili,
a takto sme posledný táborový večer ukončili.
Oranžová skupinka vás miluje,
ale odkazuje, že zvuk píšťalky im chýbať nebude.
báseň z farského tábora 2018

Vaše otázky - naše odpovede

Prečo po umučení Pána Ježiša a vyliatí jeho krvi sa nevrátil raj na zem
tak, ako to bolo za čias Adama a Evy
pred spáchaním prvého hriechu.
Obnovený stav človeka po Ježišovom
zmŕtvychvstaní bol: Opäť môžeme získať posväcujúcu milosť – pri krste- a obnovovať ju sv. spoveďou. Môžeme byť
v Ježišovej prítomnosti úplne výnimočným spôsobom a to prijímaním Eucharistie. Nič z toho ľudia pred Ježišovým
obetovaním sa nemali. Dostali sme
ich opäť po Ježišovom zmŕtvychvstaní.
Adam a Eva v Raji mali okrem posvä-
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cujúcej milosti a prežívania Božej prítomnosti ešte mimoprirodzené dary
(nesmrteľnosť...). Tieto dary sa týkajú
tela a preto sme ich nedostali hneď, ale
obnovené budú spolu s naším telom.
Vždy, keď prednášame Verím v Boha,
vyznávame, že veríme VO VZKRIESENIE
TELA A ŽIVOT VEČNÝ – toto je učenie
Cirkvi. V Skutkoch apoštolov anjeli,
keď Ježiš vystúpil do neba, povedia:
„Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte
do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás
vzatý do neba, príde tak, ako ste ho
videli do neba odchádzať.“ (Sk 1, 11)
Keď sa teda Ježiš vráti na tento svet,
dostaneme oslávené telo a budeme
v takom stave, ako boli Adam a Eva
v Raji. Budeme môcť vidieť Boha na
vlastné oči a prebývať s ním v sláve až
naveky. Opäť budeme žiť bez hriechu.
Je to niečo, na čo sa môžeme tešiť.
Ak sa pýtate, prečo telá ľudí neboli
vzkriesené HNEĎ, odpoveď je zložitejšia.
Môžeme to prirovnať k človeku, ktorý
trpí chorobou. Keď mu dáte lieky – tiež
to trvá nejaký čas, kým sa telo uzdraví a
dostane do pôvodného stavu. Tak aj Ježiš bol liekom pre tento svet – no chce

to ešte čas, aby sa ľudstvo „vyliečilo.“
Tým, že máme tento čas – každý človek má možnosť mať účasť na Ježišovom utrpení a smrti. Zároveň – je
aj otázka spravodlivosti, aby každý
človek mal možnosť spoznať hriech,
ako o tom rozhodli Adam a Eva v Raji.
Keď budú teda vzkriesené naše telá,
žiaden človek nebude môcť povedať,
že nepozná hriech a jeho následky.
V Skutkoch apoštolov sa píše: „...
lebo všetci, čo mali polia, alebo domy,
predávali ich, a čo utŕžili prinášali... a rozdeľovalo sa každému podľa
toho, kto ako potreboval.“ (Sk 4, 35)
Dnes akoby ľudia mysleli skôr na
seba a nie to deliť sa ešte s druhým.
Nie je to tak, že si vyberáme, čo nám
pasuje z Božieho slova? Veď takto
žili apoštoli. Či je iná doba? Vďaka.
Je pravda, že je iná doba a sú aj iné
podmienky, ako boli za čias prvotnej
Cirkvi. Vtedy sa na Bohoslužbu schádzali v domoch – dnes je kresťanov
tak veľa, že by dom na sv. omšu nestačil – máme chrámy a napríklad

Komunita
tu v Polhore môžete vidieť, že v nedeľu sa náš chrám naplní. Kapacita
jedného domu by na toto nestačila.
Preto bolo potrebné i upraviť formu tejto služby podelenia sa a lásky.
Aj dnes kresťania prispievajú do spoločného a to práve skrze zvonček. To
nie je novodobý výmysel – ale snaha
o zachovanie ducha dobročinnosti a
lásky, ako to robili prví kresťania. Keď
dnes veriaci prispievajú do zvončeka
– dávajú tým do „spoločného“ a tie
prostriedky sa využívajú, aby sme sa
mohli stretávať v chráme a aby všetko
mohlo fungovať – nakupujú sa z toho
veci potrebné na liturgiu (hostie, víno,
olej do sviečok...), platí sa energia atď.
Taktiež, ako prví kresťania rozdeľovali a dávali chudobným, robí sa to
aj dnes – práve cez rôzne zbierky, či
charitu. Vždy, keď podporíte niektorú zbierku, konáte vlastne to, o čom
čítate v Skutkoch apoštolov. Je to organizovanejšie, ako to bolo vtedy, ale
pri takom množstve ľudí to inak nejde.
Osobne môžem s hrdosťou povedať,
že v Polhore sa ľudia pomôcť snažia a
vedia vždy, keď sa taká zbierka koná.
Samozrejme zvonček i zbierky sú dobrovoľné – je to dar z lásky. Keď niekto
dáva dar, nemôžem mu určovať, koľko má dať, alebo ako prispieť. Niekto
dá možno len ako tá chudobná vdova
dve drobné mince z lásky, niekto „predá všetko, čo má“, iný zas nie – to je na
svedomí každého človeka a každému
to Pán započíta. Ja môžem povedať
iba veľké PÁN BOH ZAPLAŤ za každý – i
ten najmenší dar – na pomoc druhým.
Samozrejme, ak vás tieto texty pobádajú k väčšej štedrosti a ohľaduplnosti voči
druhým, je to len a len veľké plus. Isto si
berte dobrý príklad a zachovávajte ho.
Učili nás, že dobrý kresťan má byť
aj dobrý občan, ako zdôrazňoval aj
sv. Don Bosco. Pýtam sa: nesvedčí to, že v našej obci bolo naposledy voliť len 31% občanov o tom, že
ľudia strácajú zodpovednosť, záujem o spoločné dobro dediny, farnosti, príp. že si závidíme? Čo by
sme s tým mohli robiť? Ďakujem.
Voľby sú právom človeka uplatniť svoju slobodnú vôľu. Ak sa kres-

ťan vzdá tejto voľby, mal by sa tým
aj vzdať práva kritizovať, ak sa mu
nepáči, čo zvolení zástupcovia štátu
robia, pretože pri voľbách mohol rozhodnúť o tom, kto bude viesť krajinu.
Cirkev vždy vyzývala ľudí k aktivite a aby
volili najlepšie podľa svojho svedomia.
Prečo však bola nízka účasť ľudí vo
voľbách si netrúfam hodnotiť. Nie
som politický analytik – ani som nerobil prieskum a nezisťoval, aké mal kto
dôvody ísť, či neísť. To je na svedomí
každého človeka a ja nechcem súdiť.
Čo ale môžem povedať, tak v posledných rokoch vidím, že toto je problémom
nielen Oravskej Polhory, ale celého Slovenska. Zvlášť badať to bolo pri referen-

sakristii, ale takto by to bolo možno viac prístupné všetkým záujemcom. Pán Boh zaplať za odpoveď.

de, ktoré organizovala Aliancia za rodinu: otázky toho referenda boli hlavne
morálne, až potom politické a aj tak sa
nenašlo dosť ľudí, aby toto referendum
bolo platné. Ak sa to nepodarilo tam,
čo môžeme čakať potom pri voľbách?
Nech už sú teda dôvody akékoľvek,
pre mňa je to obrazom a výzvou: Obrazom toho, že naša krajina, naša obec
potrebuje veľa modlitby a Božej milosti. A výzvou – modliť sa za spoluobčanov a taktiež za predstaviteľov štátu a
obce, aby boli vedení Duchom Svätým.
To môžeme urobiť všetci – modliť sa za nich v rodinách, spoločenstvách. Tí, ktorí sú vo vedúcich funkciách, veľmi potrebujú
Božiu pomoc, aby ľudí viedli spravodlivo a správne. Buďme im takto oporou.

Chcela by som vedieť, či by sa dalo
pre starších ľudí, ktorí nemajú doma
internet, vytlačiť nedeľné oznamy
rozpisu svätých omší na nasledujúci
týždeň a položiť ich na stolík vzadu v
kostole tak, aby tieto vytlačené oznamy boli k dispozícii týmto starším ľuďom po nedeľnej svätej omši tak, aby
si ich mohli vziať k sebe domov? Ďakujem za odpoveď a za porozumenie.

Pochválený buď Ježiš Kristus! Bola
by možnosť, prosím Vás, aspoň 2x
do roka po nejakej svätej omši dať
posvätiť predmety, ako napr. krížiky, knižky, ružence a pod.? Veľmi
by som to uvítala, aj keď si myslím,
že by nebol problém kedykoľvek v

Naveky, amen. Áno, možnosť by bola.
Chceli by sme s niečím takým začať od
budúceho roku. Ešte vyberáme vhodný termín, kedy by to bývalo – zrejme
niekedy po období, keď je najviac pútí,
lebo väčšinou tam človek získa mnoho
náboženských predmetov a tiež, aby
aj liturgicky k tomu pasoval, aby to
nebolo niečo násilné. Začneme raz do
roka a ak by bol veľký záujem, potom
v budúcnosti to môžeme dať aj dva
krát – ale to uvidíme podľa situácie.
Zároveň vás chcem povzbudiť – nemusíte sa báť prísť
do sakristie dať
si posvätiť predmety. Nemusíte
čakať celý rok.
Pomôžeme vždy
a nikoho, kto si
chcel dať niečo
posvätiť,
sme
neodohnali. Tak
smelo príďte.

Nuž, pokúsime sa. Pravda je, že technicky je to náročnejšie – lebo dať vytlačiť také veľké množstvo oznamov každý
týždeň by len tak na farskej tlačiarni
nebolo možné. Môžeme skúsiť spoluprácu s profesionálnou tlačiarňou – čo
zas bude náročnejšie časovo – preto by
som poprosil o trpezlivosť v tejto veci.
Nepôjde to všetko naraz. Zatiaľ sme sa
dohodli, že to vyskúšame urobiť takouto formou počas Vianočných sviatkov –
keďže tam je najviac zmien i v časoch sv.
omší a aj oznamov je viac a počkáme, aké
budú ohlasy. Potom uvidíme ako ďalej.
Vladimír Malec, kaplán

33

Recepty

ZAPEČENÝ STARŠÍ CHLEBÍK – POCHÚŤKA
Suroviny:
starší chlieb
4 vajíčka
1 polievková lyžica masla alebo bravčovej masti
trošku mlieka
1 cibuľa
kuracia pečienka alebo klobáska
petržlená vňať, trošku vegety, majoránky, čierne korenie, cesnak

Postup:
Starší chlebík nakrájame na kocky, trošku pokropíme mliekom a premiešame varechou (s mliekom to nepreháňame,
aby z toho nebola kaša). Na cibuľke popražíme kuraciu pečienku alebo klobásku. Tú potom primiešame k chlebíku.
Podľa chutí pridáme petržlenovú vňať, vegetu, majoránku, čierne korenie.
Žĺtky si vymiešame do peny s 1 lyžicou masla alebo masti + štipku soli. Z bielkov si urobíme sneh. Vymiešané žĺtky pridáme k chlebovej mase a nakoniec zľahka primiešame sneh z bielok. Vylejeme na vymastený a strúhankou vysypaný
plech, potrieme roztlačeným cesnakom, ktorý si zmiešame s trochou prevarenej vody. Zapekáme na 180 stupňov, kým
chlebík nechytí zvrchu do chrumkavá.

Dobrú chuť!
recept od bývalej kolegyne, zosnulej Heleny Jankuliakovej
Mgr. Eva Murínová

TRADIČNÝ TMAVÝ KOLÁČ
Suroviny:
1 šálka teplej vody
2 šálky práškového cukru
4 polievkové lyžice kakaa
250 g palmarin (hera)
4 vajcia
1 a ½ šálky polohrubej múky
1 vanilka
1 prášok do pečiva
2 lyžice rumu
kokos, orechy na posypanie

Postup:
Do menšieho hrnca si dáme na pec pomaly roztopiť palmarin, k nemu pridáme cukor, vodu, kakao, krátko spolu povaríme (3 minúty). Z tejto hmoty si odlejeme 1 šálku bokom, pridáme do nej 2 lyžice rumu a necháme stáť (to bude
neskôr slúžiť ako poleva na hotový koláč). Zvyšnú časť, ktorá zostala v hrnci, necháme vychladnúť. Do vychladnutého
postupne pridáme žĺtky (prípadne celé vajcia), múku, vanilku, prášok do pečiva a sneh z bielok. Spolu dobre premiešame a vylejeme na vymastený a múkou vysypaný plech. Dáme piecť do vyhriatej rúry na 170 stupňov, približne 25
minút. Keď je koláč upečený a teplý, polejeme ho rumovou polevou zo šálky, posypeme posekanými orechami alebo
strúhaným kokosom.
recept od farníčky Terky

Dobrú chuť!
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Rodinné hry na dlhé zimné večery
ČO SA ZMENILO?
Všetci hráči si dobre prezrú miestnosť a idú za dvere,
okrem vedúceho hry. Ten zostane v miestnosti a niečo v
nej zmení – prehodí hodiny, otočí šálku, vymení stoličku,
kreslo a podobne. Keď je vedúci hráč hotový, vpustí dovnútra miestnosti ostatných hráčov a tí na povel začínajú
hľadať zmeny. Kto nájde ako prvý nejakú zmenu v miestnosti, stáva sa vedúcim a v ďalšom kole robí zmeny on.

ABECEDA
Pripravte si z papiera alebo z výkresu kartičky. Napíšte na
každú z kariet nejaké písmeno a karty zamiešajte. Jeden
z hráčov bude viesť hru. Vyberie jednu kartu, ukáže ostatným hráčom a povie napríklad - pohorie. Kto prvý z hráčov vykríkne názov nejakého pohoria začínajúceho týmto
písmenom, získa túto kartu ako trofej. Potom vedúci hráč
ukáže inú kartu a povie napríklad - rieka. Námety treba
striedať a hrať pokiaľ nebudú rozdané všetky karty. Ak náhodou vykríknu dvaja hráči naraz, nedostane kartičku ani
jeden z nich a vedúci hráč si ju dá späť do balíčka. Kto bude
mať na konci najviac kartičiek s písmenami, zvíťazí.

SKLADANIE SLOV Z KOCIEK
Potrebujete 6 detských drevených kociek. Na drevené
kocky si nalepíte lepiacou páskou rôzne písmenka abecedy - zo všetkých strán kocky. Každý hráč hodí naraz šiestimi
kockami a snaží sa z písmen, ktoré hodil, zložiť čo najviac
slov za určitý čas (môžete použiť presýpacie hodiny). Na
začiatku sa dohodnite, aké slová sa uznajú, napr. iba podstatné mená. Za každé použité písmeno v slove má hráč
bod. Napríklad: hráč hodí v kockách D - I - N - L - E – V, zloží
za určitý čas slová lev, div, Nil; má 9 bodov.
Ak kocky nemáte, môžete si urobiť aj kartičky z výkresu a
na ne napísať rôzne písmená abecedy. Hráč si potom karty
vylosuje a z nich skladá slová.
Pripravila: Mgr. Eva Murínová
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