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Editoriál

Milí Rodáci!
Drahí rodáci, milí čitatelia,
riadky tohto úvodníka vznikajú na prelome mesiacov október a
november. Sú to dni z viacerých hľadísk výnimočné – mimoriadne
krásnymi slnečnými dňami sa lúči babie leto a odovzdáva svoju
vládu pochmúrnejšej jeseni. Končiaci sa október bol Mimoriadnym misijným mesiacom. Pápež František nás vyzýval, aby sme
svedčili o evanjeliu v prostredí, kde žijeme a pracujeme. Zároveň
nám pripomínal, aby sme konkrétnou pomocou a modlitbou
podporovali misionárov. Verím, že tieto výzvy sme podľa svojich
možností naplnili. Svedčila o tom finančná podpora africkej krajiny Rwanda a určite aj mnohé modlitby. Veľa modlitieb, tichých
spomienok, zapálených sviečok na cintorínoch sprevádzalo aj prvé
novembrové dni, ktoré patria spomienke na všetkých svätých a
našich blízkych zosnulých.
Keď držíte v rukách toto číslo časopisu, prežívame radosť z narodenia Krista. Pri čítaní článkov,
ktoré vás chcú v týchto sviatočných dňoch povzbudiť a inšpirovať príkladmi viacerých svätých poučiť, si uvedomme, že toto číslo je výnimočné aj tým, že sa ním dovŕšila päťročná existencia nášho
farského časopisu Srdce.
Jeho prvé číslo v decembri 2015 sprevádzalo presvedčenie pána farára, že nebude zároveň
posledným. Som rád, že jeho očakávanie, ako aj očakávanie všetkých jeho tvorcov, najmä pána
kaplána Lukáša Stolárika, pána kaplána Vladimíra Maleca sa naplnilo. Veľkú zásluhu na tom má
celá redakčná rada, všetci prispievatelia, ale aj vy,drahí čitatelia. Bez vašej priazne by časopis do
našich rodín neprichádzal.
Všetkým čitateľom v mene redakcie a podporovateľov prajem pri čítaní duchovné obohatenie a
spríjemnenie vianočných sviatkov.
Milan Štraus
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Kronika
Krsty
Eliška Zboroňová 		
Matúš Pisarčík 		
Ema Mlynarčíková
Jakub Vrubel
Markus Harbut
Dušan Kvasničák
Nela Gracíková
Adam Bodorík
Martina Budzeľová
Branislav Čučka
Teo Kurčina
Agáta Glovaťáková
Amélia Vargončíková
Oliver Konečný
Daniela Rusnáková
Lukáš Plevjak
Anna Murínová
Júlia Iglarčíková
Viktória Borovková
Erik Pindiak
Emma Žitňáková
Matěj Rusnák
Tereza Rusnáková
Natálie Baranyaiová
Zuzana Plevjaková
Daniel Farkaš
Bianca Ellie Farkaš
Anna Brišáková
Juraj Žitňák
Margaréta Vorčáková
Eliška Bandiková
Michal Djubek
Stanislav Jagelka
Marek Hrubják
Nela Špigurová
Oliver Hvolka
Jakub Bandík
Matúš Kubulják
Patrícia Kapitulčínová
Tomáš Vorčák
Lia Zoššáková
Adam Hrubják
Zdenka Klinovská
Dávid Adamčík
Šimon Zboroň
Dávid Staňo
Oliver Fidrik
Štefan Cubinek

6. januára 2019
6. januára 2019
6. januára 2019
13. januára 2019
19. januára 2019
19. januára 2019
20. januára 2019
2. februára 2019
3. februára 2019
10. februára 2019
3. marca 2019
3. marca 2019
17. marca 2019
17. marca 2019
24. marca 2019
24. marca 2019
7. apríla 2019
28. apríla 2019
28. apríla 2019
28. apríla 2019
28. apríla 2019
4. mája 2019
4. mája 2019
4. mája 2019
12. mája 2019
17. mája 2019
17. mája 2019
19. mája 2019
25. mája 2019
25. mája 2019
2. júna 2019
9. júna 2019
9.júna2019
16. júna 2019
7. júla 2019
14. júla 2019
21. júla 2019
28. júla 2019
28. júla 2019
28. júla 2019
3. augusta 2019
4. augusta 2019
11. augusta 2019
11. augusta 2019
18. augusta 2019
18. augusta 2019
25. augusta 2019
1. septembra 2019

Tereza Tomková
Nela Vorčáková
Alžbeta Kutláková
Roman Rusnák
Marek Garaj
Lea Tarčáková
Filip Skočík
Adam Vorčák
Nela Tatiková
Matej Strýček
Samurel Konupka
Dávid Padušňák
Diana Huráková
Chiara Záhumenská
Silvia Zoššáková
Noemi Skurčáková
Alžbeta Hampelová
Benjamín Glovaťák
Dávid Šurinčík
Jakub Vargončík
Ján Kocúr
Lenka Kocúrová
Adam Bandík
Karolína Košútová
Dávid Strýček
Lukas Balko
Viktória Vrúblová
Štefan Grebáč

1. septembra 2019
8. septembra 2019
8. septembra 2019
8. septembra 2019
8. septembra 2019
21. septembra 2019
22. septembra 2019
22. septembra 2019
29. septembra 2019
6. októbra 2019
12. októbra 2019
13. októbra 2019
13. októbra 2019
20. októbra 2019
20. októbra 2019
20. októbra 2019
3. novembra 2019
3. novembra 2019
3. novembra 2019
3. novembra 2019
3. novembra 2019
3. novembra 2019
10. novembra 2019
10. novembra 2019
17. novembra 2019
17. novembra 2019
1. decembra 2019
15.decembra.2019

Pohreby
Štefan Hucel
Marián Žitňák
Ružena Klinovská
Anna Metesová
Anton Tarčák
Štefan Borovka
Jana Herudová
Žofia Kutliaková
Mária Parigalová
Anna Hrubjaková
Mária Revajová
Anna Štrausová
Vladimír Matušňák
Jozef Marlenga
Vendelín Klušák
František Hrubjak
Anna Sučáková

Sobášna príprava:

7.1.2019
21.1.2019
21.1.2019
18.2.2019
5.3.2019
8.3.2019
2.5.2019
22.5.2019
16.6.2019
24.6.2019
8.7.2019
13.7.2019
16.7.2019
10.8.2019
21.10.2019
12.11.2019
27.11.2019

Sobáše
Jakub Farkaš

Zuzana Marlengová
27. apríla 2019
Ľubomír Smolár
Darina Pientáková
27. apríla 2019
Igor Jakubička
Jana Štefaňáková
4. mája 2019
Marek Poláčik
Adriana Vargončíková
4. mája 2019
Jakub Zboroň
Michaela Belkoťáková
11. mája 2019
Andrej Vargončík
Eva Žitňáková
18. mája 2019
Tomáš Odrobiňák
Simona Hábeková
1. júna 2019
Benedikt Boboň
Helena Vargončíková
1. júna 2019
Ľuboš Belkoťák
Lucia Vorčáková
8. júna 2019
Milan Joňák
Kamila Miklušáková
15. júna 2019
Adrián Pavelek
Eliška Banašová
22. júna 2019
Stanislav Jagelka
Veronika Ľudmová
29. júna 2019
Dušan Miklušák
Veronika Vargončíková
29. júna 2019
Tomáš Kvašňovský
Magdaléna Tyrolová
5. júla 2019
Martin Žofaj
Zdenka Revajová
13. júla 2019
Anton Tarčák
Petra Kateřina Miklíková
10.augusta 2019
František Grebáč
Monika Lukáčová
29. augusta 2019
Juraj Ľudma
Martina Fidriková
7. septembra 2019
Peter Bernaťák
Beáta Kovalíková
28. septembra 2019
Adrián Durčák
Adriána Bajčičáková
19. októbra 2019
Juraj Smitka
Katarína Fidriková
19. októbra 2019
Jozef Bachan
Jana Hrubjaková
26. oktobra 2019
Tomáš Ferianc
Barbora Tropeková
16. novembra 2019
Adam Chyla
Jana Zoššáková
23. novembra 2019

„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 2020 budú kurzy v nasledovných termínoch:

11.1.2020

21.3.2020

13.6.2020

19.9.2020

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
Sviatosť krstu vysluhujeme v našej farnosti každú nedeľu po sv. omši,
prvú nedeľu vo sv. omši
(o 10:00).
Predkrstná príprava
bude každú prvú sobotu
o 9:00 na fare.

19. januára 2019

V našej farnosti prebiehal Lektorský kurz v Kolibe Poľana. O 8:00 hod.
začal registráciou, po prednáškach
tam bol i spoločný obed. Popoludní
pokračoval zaujímavými prednáškami. Zakončilo sa podvečer sv. omšou.
Prednášatelia boli: Mons. prof. ThDr.
ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD., generálny vikár; ThDr. Radomír Bodziony, PhD
a PhDr. Gabriela Šarníková, Ph.D. Zúčastnili sa lektori z Oravskej Polhory,
Rabče, Sihelného a Námestova.

18. – 25. januára 2019

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

25.– 27. januára 2019; 29. – 31.
marca 2019; 28. - 30. júna 2019;
27 – 29. september 2019

V tieto víkendy sa počas tohto roka
konalo Trojdnie modlitieb matiek.
V rámci programu bola aj adorácia,
príp. krížová cesta cez pôst.

27. januára 2019

Posledná januárová nedeľa sa slávi a
pripomína ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je to príležitosť
pre všetkých katolíkov na Slovensku
reflektovať úlohu a poslanie jedinej
katolíckej vysokej školy a spojiť sa v
modlitbe za všetkých jej študentov,
pedagógov a ďalších zamestnancov.

3. februára 2019

Naším veriacim bolo pri sv. omšiach
udelené Svätoblažejské požehnanie.

Víkendové kurzy v Ústí nad Priehradou
Miesto: Oravské centrum mládeže,
Ústie nad Priehradou (Nové Ústie)
Forma: víkendový kurz
Viac informácií nájdete na stránke
www.domanzelstva.sk

4. februára 2019 + 24. júna 2019
+ 14. októbra 2019

Od 8:00 hod. do 10:00 hod. v kultúrnom dome v Oravskej Polhore bolo
možné darovať krv v rámci akcie Valentínska kvapka krvi. Krv bolo možné
darovať i 24.6.2019 a 14.10.2019.

11. februára 2019

Slávili sme 27. svetový deň chorých.
Pri tejto príležitosti pri sv. omši o
16:50 hod. bolo udelené požehnanie
chorým.

11. - 17. februára 2019

Sa na Slovensku už po deviaty krát
uskutočnil Národný týždeň manželstva (NTM), ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu
manželstva. Motto tohoročného NTM
sa nieslo v duchu myšlienky: „Hráme
spolu.“
V rámci tohto týždňa sa Sv. omša za
účasti deti (12.2.2019) zakončí adoráciou, kde sa deti modlili za svojich
rodičov.
13.2.2019 sa pri sv. omši udeľovalo
požehnanie rodín.
14.2.2019 adorácia pred sv. omšou
bola moderovaná so zamysleniami za
manželstvá a po sv. omši bol Biblický
večer pre manželov.

Termíny kurzov
7. - 9. február 2020
17. - 19. apríl 2020
15. - 17. máj 2020
5. - 7. jún 2020
25. - 27. september 2020

2. marca 2019

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.

3. marca 2019

O 13:30 hod. v kultúrnom domu sa
uskutočnil farský karneval s názvom
Popoludnie so svätými. Bola to akcia
pre deti a rodiny, ktorá nás zblížila
práve s našími nebeskými patrómi.

5. marca 2019

Konali sa púte do Vyšnej Šebastovej (
ružencová záhrada ) a Smižian.
Od 15.00 hod. do sv. omše bola vyložená Sv. Oltárna k zmiernej poklone
za naše hriechy a za požehnané prežitie pôstnej doby.

10. marca 2019

Do našej farnosti zavítali Sestry Služobníčky Panny Márie Nepoškvrnene
počatej. Aktíne za zapojili do liturgie a
po sv. omšiach o 8:00 hod. a o 10:00
hod. mali prezentáciu o svojom pôsobení. Popoludní pripravili bohatý
duchovný program (od 14:00 hod. –
Krížová cesta, pobožnosť, prezentácia
o misiách a na fare program pre deti
a mládež).

19. marca 2019

Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny
Márie, sme spoločne oslávili a modlitbami sa spojili pri kaplnke sv. Jozefa
o 15:30 hod., kde sa konala sv. omša.

25. marca 2019

Veriaci z našej farnosti sa nosením
bielej stužky zapojili do akcie: Deň
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počatého dieťaťa, ktorou si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k
životu už od počatia.

26. marca 2019 + 9. apríla 2019

O 14:30 hod. sa konala na fare duchovná obnova pre prvoprijímajúce
deti 26.3.2019 pre deti z hornej školy a 9.4.2019 pre deti z dolnej školy.
Stretnutia sa zakončili sa sv. omšou za
účasti detí.

12. apríla 2019

Po mládežníckej sv. omši sa konala
v kostole pôstna Taizé adorácia. Je to
ekumenická pobožnosť sprevádzaná
krásnymi spevmi, pôstne ladenými,
ktoré si pripravil náš mládežnícky spevokol.

14. apríla 2019

Pri sv. omšiach bolo požehnanie ratolestí.
Zároveň bol 34. medzinárodný deň
mládeže.

18. – 21. apríla 2019

Veľkonočné Trojdnie sme liturgicky
slávili veľmi nábožne. V piatok sme
sa spoločne modlili krížovú cestu, do
ktorej sa zapojili jednotlivé stavy. Zakončili sme spoločnou modlitbou vešpier na Veľkonočnú nedeľu o 20:00
hod.

23. apríla 2019

V utorok sa do Banskej Štiavnice na
krížovú cestu. Odchádzalo sa bude
o 6:00 hod. a sv. omša sme slávili
na Starých Horách. Potom sme mali
možnosť prežiť čas v modlitbe pri tejto veľkej Krížovej ceste.

28. apríla 2019

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

1.mája 2019

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

4. mája 2019

Naši veriaci sa zúčastnili i púte do
Krakova s Rádiom Lumen.

4. - 5. mája 2019

V našej farnosti úspešne prebehla
slávnosť prvého svätého prijímania.
56 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.

8. mája 2019

Naši pútnici navštívili Turzovku.

6. – 12. mája 2019

Bol týždeň za duchovné povolania.
Úmysly v jednotlivé dni:
pondelok:
Za rodiny
utorok:
Za mládež hľadajúcu
alebo rozhodujúcu sa pre svoje povolanie v Cirkvi
streda:
Za zasvätené ženy
štvrtok:
Za zasvätených mužov
piatok:
Za misionárov
sobota:
Za slobodných - osoby uskutočňujúce svoje povolanie ako
laici v Cirkvi
V tento deň o 20:00 hod. sme sa v
kostole modlili ruženec a adorácia za
duchovné povolania!!!
nedeľa:
Za kňazov a miništrantov

13. mája 2019

Začala rekonštrukcia nášho farského
kostola BSJ.

27. mája 2019

Keďže v tomto týždni boli (pondelok,
utorok, stredu) prosebné dni (nazývané aj krížové), ktorých obsahom
sú modlitby za úrodu. V pondelok o
18:00 hod. bola v našej farnosti procesia ku krížu pri kaplnke, kde sa predniesli prosebné modlitby.
V pondelok (3. júna 2019) o 18:00
hod. procesia k poliam na vyprosenie
dobrej úrody.

6. – 7. júna 2019

Naši pútnici navštívili Lichňu.
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8. júna 2019

V kaplnke BSJ sme slávili Turíčnu vigíliu. Slávnostná sv. omša začala o 20:00
hod. V rámci modlitieb sme ukončili Deviatnik k Duchu Svätému a mali
sme možnosť počuť čítania v rôznych
jazykoch.

20. júna 2019

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

22. júna 2019

Miništranti a predmodlievačky
navštívili Energylandiu, kde ich čakal
deň plný zábavy.

28. júna 2019

Pri sv. omši o 8:00 hod. slávnostným
TE DEUM sme poďakovali za uplynulý školský rok. Po sv. omši bola krátka
adorácia spojená s odprosujúcou pobožnosťou.
Odpustovú slávnosť o 17:00 hod.
celebroval vdp. Blažej Dibdiak, farár v
Rabčiciach. Na slávnosť sme sa pripravovali počas predošlých dní novénou
k Božskému srdcu Ježišovmu.
Tento deň bol aj Svetovým dňom
modlitieb za posväcovanie kňazov.

29. júna 2019

Je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla.
Pri sv. omši o 10:00 hod. boli požehnané náboženské predmety, ktoré si
naši veriaci doniesli z rôznych pútí.

6. – 7. júla 2019

Počas víkendu sa konala tradičná
celoslovenská púť na Levočskej hore.
Pútnici z Oravskej polhory, nesmeli
chýbať.

14. – 19. júla 2019

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
SUPERHRDINOVIA. Spoznávali sme,
ako Ježiš zachránil svet.
13.8.2019 po celodennej adorácii
a sv. omši sa na „letisku“ stretli „táborníci“. Spolu zaspomínali na krásne
chvíle v tábore a pozreli fotografie z
tábora.

27. júla 2019

V sobotu v našej farnosti prebiehala Štafetová adorácia rodín za rodiny.
Adorovať mohli prísť: 1) Ako rodina;
2) Jeden zástupca rodiny; 3) Zástupca
zo širšej rodiny.

sme krásne prostredie v ktorom žijeme ešte viac skrášlili svojim životom
podľa Evanjelia.

15. augusta 2019

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie si Polhorci mohli priniesť kytičku
kvetov a bylín, ktoré boli požehnané.

17. a 18. augusta 2019

Púť do Bobrova na Zelnu tradične nesmela chýbať ani tento rok.

22. augusta 2019

Mariánsku úctu sme prehĺbili pobožnosťou k Panne Márií Kráľovnej.

8. septembra 2019

O 11:00 hod. slávnostnú svätá omša
pri strelnici celebroval bude vdp. Ľudovít Spuchlák.

15. septembra 2018

O 16: :00 hod. vyrazili pútnici z Polhory do Krivej k bl. Zdenke.

5. augusta 2019

„Bodka za prázdninami“ – popoludním pre deti a mládež plnom zábavy,
sme sa v nedeľu 1. septembra 2019
rozlúčili s prázdninami. Program začal
o 13.00 hod. na ihrisku nad farou.

Tento termín je spojený s tradičnou
národnou púťou v Šaštíne.
Aj v Polhore sa sv. omša po 8:00 hod.
zakončila adoráciou.

30. júla 2019

Podnikli sme púť do Mariazellu.

sme otvorili nový školský rok. Žiaci
a učitelia zo škôl v Oravskej Polhore
mali slávnostnú sv. omšu spojenú s
Veni Sancte v pondelok (2.9.2018) o
8.00 hod.
Sv. omšu o 10.00 hod. skrášlil spevom
zmiešaný spevácky zbor ILAVČAN.

24. augusta 2019

23. ročník výstupu na Babiu horu
bol požehnaný pekným počasím. Sv.
omšu celebroval dp. Tomáš Tarčák.

29. augusta 2019

Pri príležitosti 15. výročia posviacky
nášho chrámu, sme prišli poďakovať
a osláviť Boha, poďakovať mu za náš
chrám, vyjadriť vďaku tým, ktorí tento
chrám stavali i tým, ktorí ho udržujú.

1. – 2. septembra 2019

V nedeľu deti, študenti a pedagógov
na spoločné Veni Sancte – prosbu k
Duchu Svätému – o 10.00 hod., čím

22. septembra 2019

V Bratislave sa uskutočnil POCHOD
ZA ŽIVOT. Aj naši farníci sa ho zúčastnili. V sobotu (21.9.2019) sme sa na
to pripravili adoráciou za život.

6. októbra 2019

Našu farnosť navštívil dominikán Antonín Husovský. O 9:20 hod. sa ruženčiarky z našej farnosti spojili spoločnou modlitbou sv. ruženca a o 10:00
hod. sv. omšou.

12. októbra 2019

Bola duchovná obnova pre miništrantov, ktorú viedol dp. Peter Matis. Mladší miništranti mali stretnutie

8. augusta 2019

Vo štvrtok sme v Oravskej Polhore
mali milú návštevu. Oravskú Polhoru,
v sprievode nášho rodáka Mons. Antona Tyrola, navštívil J.Em. Jozef kardinál Tomko. Okrem iných miest navštívil aj náš kostol, ktorý sa mu veľmi
páčil, zaujala ho socha sv. Jána Pavla
II. Je pre nás príjemné vedieť, že otcovi kardinálovi sa v Oravskej Polhore
a na Orave páčilo. Povzbudil nás, aby
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Aktuality
od 13:30 hod. do korunky, ktorú sa
spoločne pomodlili v kostole. Starším
sa začalo stretnutie Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a zakončilo sa slávnostnou modlitbou vešpier v kostole
o 18:00 hod.

deti z DOLNEJ ŠKOLY malú duchovnú obnovu. Zakončila sa sv. omšou o
16:50 hod.

13. októbra 2019

V našej farnosti sme mali celodennú
poklonu. Sviatosť bola vyložená po sv.
omši o 10.00 hod. Ukončenie poklony spojené s modlitbou sv. ruženca o
16:30 hod.

18. októbra 2019

Sa Slovensko opäť zapojilo do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa
modlí ruženec. Aj deti z našich škôl
sa stretli k spoločnej modlitbe. Deti z
dolnej školy dopoludnia a deti z hornej školy popoludní.

18. - 19. októbra 2019

Duchovná obnova pre birmovancov,
ktorú viedol don Jozef Luscoň začala
v piatok po mládežníckej sv. omši a v
sobotu pokračovali stretnutím v čase
15:00 – 17:00 hod.

22. októbra 2019

O 14.00 hod. pri svätej omši pre seniorov bola udelená sviatosť pomazania chorých.

25. októbra 2019

O 14:30 hod. mali prvoprijímajúce

15. novembra 2019

Začali sme s deviatnikom k bl. Anne
Kolesárovej ako prípravu na prijatie
jej relikvií v našej farnosti. V rámci
prípravy bola v sobotu (16.11.2019)
po rannej sv. omši v kostole krížová
cesta s bl. Annou Kolesárovou a prípava sa zakončila adoráciou v sobotu
(23.11.2019).

24. novembra 2019

26. októbra 2019

O 20:00 hod. bola v kostole adorácia
spojená s modlitbou misijného ruženca (modlí sa v rôznych jazykoch).

27. októbra 2019

Sv. omša o 10:00 hod. bola v priamom prenose do TV LUX. Celebroval
ju Mons. Anton Tyrol.

1. – 2. novembra 2019

V piatok (1.11.2018) o 14.00 hod.
na cintoríne bola pobožnosť za duše
v očistci.
V sobotu (2.11.2018) po sv. omši o
8:00 hod. bola v kostole pobožnosť za
nenarodené deti. Tiež sme sa mohli
zapojiť do kampane: Sviečka za nenarodené detí.

Pri sv. omši o 10:00 hod. dostala naša
farnosť relikviu bl. Anny Kolesárovej.
O 15:00 hod. bola sv. omša, pri ktorej
sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
p. farára Vetríka, ktorý je tu pochovaný. Sv. omšu bude celebroval Mons.
Anton Tyrol, generálny vikár.

25. novembra 2019

Začali sme sa modliť deviatnik k Panne Márií Zázračnej medaily, keďže
v našej farnosti viacero rodín preberá Kaplnky Panny Márie. Pri tej príležitosti vo štvrtok (28.11.2019) sme sa
modlili ruženec „rodín za rodiny“ a v
sobotu (30.11.2019) bola v kostole
adorácia k Panne Márií - Hviezde novej evanjelizácie.

10. – 17. novembra 2019

Vladimír Malec

Opäť sme sa zapojili do 13. ročníka
zbierky Boj proti hladu, ktorý organizuje Vincentínska rodina na Slovensku.

29. apríl - Svätá Katarína Sienská, panna
Narodila sa 25. marca 1347 v talianskej Siene ako posledná z dvadsiatich piatich detí, z dvojčiat. Jej sestra
Jana zomrela hneď po narodení. Od
detstva všetkých obšťastňovala svojimi detskými úsmevmi, veselosťou,
šantením, takže namiesto Katarína
ju volali Eufrozina, čo znamená potešenie. Jej rozumnosť už v útlom veku
dávala tušiť veľké veci. Veľmi skoro
začala chápať duchovné veci a zaujímala sa o životy svätých. V šiestich
rokoch malo na ňu veľký vplyv videnie Ježiša Krista, ktorý sa jej zjavil nad
kostolom sv. Dominika. Toto videnie
chápala ako povolanie k bezvýhrad-

8

nému nasledovaniu Krista. V stredoveku sa dievčatá, vzhľadom na rýchlejšie dospievanie vydávali skôr, už v
dvanástich rokoch. Matka vyzývala aj
Katarínu, aby sa krajšie obliekala, viac
starala o zovňajšok, aby jej krása ešte
viac padla mládencom do oka. Matka
ju chcela čo najskôr vydať, ale Katarína odmietala akéhokoľvek ženícha.
Napokon si odstrihla vlasy a rodičom
povedala, že je naveky zasnúbená s
Kristom. Rodičia videli jej neústupnosť, najmä otec, ktorému sa raz vraj
zjavila holubica sediaca na hlave jeho
dcéry, keď sa modlila. rozhodli sa preto, že ju nebudú nútiť do manželstva.

Tak Katarína vydobyla prvé víťazstvo a
mohla sa slobodne venovať duchovnému životu, rozjímaniu o Bohu, pritom verne slúžiac rodičom. V sedemnástich rokoch, v roku 1364 dosiahla
svoje túžby, stala sa členkou tretieho
rádu sv. Dominika. Boli to vo svete žijúci laici, muži, ženy, ktorí neboli viazaní žiť rehoľným životom v kláštore,
ale mali odbavovať určité modlitby,
obliekali si čiernobiele rúcho, bez špeciálne predpísaného strihu. Po prijatí
rádového rúcha začala svoj Bohu oddaný život, očisťovaním duše a kajúcnosťou.

Aktuality
Program dňa mala rozdelený medzi
kostol sv. Dominika, svoj rodný dom
a nemocnicu, kde sa venovala ošetrovaniu ľudí postihnutých najodpornejšími chorobami. Doma veselo a
s úsmevom vykonávala svoje práce:
varila, piekla chlieb, prala, starala sa
o kostolnú bielizeň. Nezaobišla sa bez
duševných bojov, dorážali na ňu zmyselné myšlienky a predstavy. V čase,
keď jej srdce pokúšali nespokojné a
nečisté myšlienky, pri modlitbe zvolala: „Kde si bol, Ježiš, keď pokušiteľ
na mňa dorážal a lomcoval mojim
srdcom?“ A zdalo sa jej, že akoby Pán
odpovedal: „Uprostred tvojho srdca.“
„Ako to,“ pýtala sa, „ako si mohol byť
uprostred škaredých predstáv?“
Odpoveď znela: „Videl som tvoj boj.
Kde niet súhlasu, niet hriechu.“
Výnimočné milosti ju posilňovali v
rýchlom napredovaní. Videnia a extázy na jednej strane vyvolali jej veľkú
popularitu, na druhej strane však závisť a rozpory aj v rehoľných kruhoch.
Katarínu to však nepokorilo. Modlitba, pokánie, služba chorým i naďalej
napĺňali jej mladý život. Jej apoštolát
rástol. Vo veku 20 rokov bola veľkou
mystičkou. Dňa 1. apríla 1735 dostala
stigmy, ktoré skrývala. Z jej meditácií a
duchovných zážitkov sa zrodilo zaangažovanie vo veci Cirkvi a sveta.
Obdobie, v ktorom Katarína žila,
bolo plné ťažkostí, ktorými najviac trpela Cirkev – pokorenie pápežského
stolca politickými záujmami francúzskeho kráľa Filipa Krásneho, zvláštne
udalosti pontifikátu francúzskeho pápeža Klementa V.. Pri jeho korunovácii v Lyone sa zrútil múr a usmrtil
niekoľkých účastníkov slávnosti, pápežská tiara sa ocitla v prachu. V deň
odchodu pápeža do Avignonu zasiahol pápežský kostol – Lateránsku baziliku požiar. Ani po smrti telo pápeža
Klementa nenašlo pokoj. Katafalk sa
vznietil od sviečky a mŕtve telo pápeža poznačil oheň. V Avignone sídlilo
sedem pápežov (1309 – 1377). Avignonské zajatie – tak sa nazýva pobyt
pápežov vo Francúzsku, patrí k najnižším stupňom, na ktorých sa ocitla
pápežská autorita. V súvislosti s tým
sa uvoľnili mravy a disciplína kňazstva
aj ľudu.

Katarína bola Božím poslom, aby
urovnala tieto nešťastné pomery v
Cirkvi. Najprv svojimi listami, prvý
bol z roku 1372. Na samého pápeža
Gregora XI. sa obrátila listom v roku
1375. O rok neskôr sa vydala na cestu do Avignonu, aby sa na audiencii u
pápeža prihovárala za reformu Cirkvi
a prosila ho, aby sa vrátil do Ríma,
pretože tam je jeho miesto. Pápež
Gregor XI. po zvolení za pápeža v roku
1370 tajne urobil pred Bohom sľub,
že sa vráti do Ríma. Nik o sľube okrem
neho a všemohúceho Boha nevedel.
Na audiencii Katarína osvietená Bohom uprene a prísne pozrela na pápeža a povedala: „Kto to má lepšie vedieť, ako Vaša svätosť, keď ste už pred
dlhším časom dali sľub, že sa do Ríma
vrátite.“

Pápež ostal ohromený. Mal pred
sebou jasné svedectvo, že sa mu prihovára Boh, keďže o jeho sľube nikto
nevedel. Viac neváhal. 16. septembra
1376 pápež Gregor XI. opustil Avignon. 17. januára 1377 jasal celý Rím.
Pápež sa vrátil do svojho domova.
Katarína tak dosiahla veľký úspech.
Medzitým sa vrátila do rodnej Sieny,
nezúčastnila sa ani slávnostného privítania pápeža v Ríme, bola vo svojej

samote, po ktorej tak túžila. Pokoj
však ešte nenašla. Pápež Urban VI.,
ktorý bol právoplatne zvolený po smrti Gregora XI, sa ujal vedenia Cirkvi
s prepiatou tvrdosťou. Chcel urobiť
určité reformy na pápežskom dvore
a u kardinálov, čo vyvolávalo nevôľu
a mnohí francúzski kardináli odišli do
Avignonu a vyhlásili, že voľba pápeža
Urbana VI. nebola platná. 20. septembra 1378 bol zvolený protipápež
Róbert zo Ženevy. Keď však Klement
VII. videl, že Rím do svojej moci nedostane, odišiel do Avignonu.
Katarína prišla do Ríma, ale jej zásah u pápeža a kardinálov nepriniesol zmenu. Až na sneme v Kostnici v
roku 1417. Tu sa podarilo rozhodnúť
o odstúpení troch úradujúcich pápežov: Gregora XII., Benedikta XIII. a
Jána XXIII. (pápež rímsky, avignonský,
pisanský).
Katarína v roku 1380 napísala svoje
posledné listy pápežovi Urbanovi VI.
a svojmu spovedníkovi Rajmundovi.
Chodievala do chrámu sv. Petra, aby
sa modlila za sužovanú Cirkev. Mala
33 rokov ako jej božský snúbenec, keď
vyčerpaná prijala sviatosti chorých aj
požehnanie svojej plačúcej matky a
so slovami : Pane, do Tvojich rúk porúčam svoju dušu, skonala v nedeľu
29.apríla 1380 v Ríme.
Za svätú ju vyhlásil pápež Pius II. 29.
júna 1461. Katarína bola geniálna
žena, povedal jej spovedník blahoslavený Rajmund. Jej spisy Dialóg s Bohom, Modlitby 26 a Listy boli určené
rozličným osobám. Najmä Dialóg zaraďuje Katarínu medzi najkrajšie kvety
mystiky neskorého stredoveku. Diela
sú písané v taliančine, i keď úradnou
rečou bola latinčina. Dielo vzniklo v
extázach, pisári zapisovali, čo Katarína
v extáze hovorila. Je to teda dielo skôr
Božie ako Katarínino.
Pápež Pavol VI. ju vyhlásil za učiteľku Cirkvi, Pius IX. jej udelil titul spolupatrónka Ríma, Pius XII. v roku 1939
ju spolu so sv. Františkom Assiským
vyhlásil za hlavnú patrónku Talianska.
Podľa Životy víťazov spracoval Milan Štraus
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Aktuality

16. máj - Svätý Ján Nepomucký

Ján sa narodil v Pomuku, terajšom
mestečku Nepomuky pri Plzni okolo
roku 1340 - 1350. Mal by sa teda volať Pomucký. Priezvisko Nepomucký
vzniklo chybným čítaním latinského
de Pomuk, z čoho vzniklo nePomuk Nepomucký.
Písomné materiály nám neudávajú
presný dátum narodenia ani správy o
detstve.
Prvé vzdelanie pravdepodobne získal v škole cisteriánskeho kláštora
neďaleko rodiska. Po čase ho rodičia
poslali do slávnych latinských škôl v
Žatci. Neskúr sa dostal na univerzitu
do Prahy, ktorú práve vtedy založil Karol IV.
V roku 1370 už v Prahe zastával úrad
cisárskeho verejného notára. V roku
1382 odišiel študovať kanoické právo
do Padovy. Tam ho zvolili za rektora
právnickej fakulty pre cudzích študentov. Pobyt v Padove ukončil doktorátom cirkevného práva a vrátil sa do
Prahy. V roku 1389 ho vymenovali za
generálneho vikára arcibiskupstva.
Po smrti Karola IV. moc Cirkvi klesla,
tým zavládol aj na kráľovskom dvore
iný duch. Kráľ Václav popustil uzdu
svojim nezriadeným chúťkam. Divé a
celé týždne trvajúce poľovačky, nočné potulky po krčmách mali prednosť
pred vladárskymi povinnosťami a starosťami. Kráľ začal upadať do prudkej až nepríčetnej zlosti a zúrivosti. K
tomu sa pripojilo pitie, ktoré zlo dovŕšilo.
Dejepisec Palacký v Dejinách českého národa poznamenáva, že okolo
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kráľa sa začala prejavovať zrejmá bezohľadnosť voči kňazom a duchovnému stavu vôbec. Kráľovský hnev a výbuchy zlosti sa zvýšili po voľbe opáta
Olena, čo bolo proti vôli kráľa.
Poslal preto posla za arcibiskupom,
aby spolu rokovali o zmierení. Rokovanie sa konalo 19.- 20.3. medzi úradníkmi oboch strán.
20. marca sa arcibiskup s početným
sprievodom úradníkov a sluhov vybral ku kráľovi, aby bola podpísaná už
pripravená dohoda o zmierení. Kráľa
prítomnosť duchovných rozhnevala,
dohodu roztrhal a všetkých členov
sprievodu dal zatknúť a mučiť. Keď
prisahali, že budú svedčiť o čomkoľvek, čo sa kráľovi zapáči, pustil ich
na slobodu. Iba Ján, na ktorého kráľ
zanevrel aj z iných príčin, prežil veľa
mučenia. Kráľ ho dal poviazať s rukami vzadu, nohami k hlave na spôsob
kolesa a vhodiť z pražského mosta do
Vltavy. Jeho telo bolo vo vode od 20.
marca do 17. apríla 1393, kedy ho našli rybári. Pochovaný je v Chráme sv.
Víta na Pražskom hrade. Na mramorovej náhrobnej doske je vytesaný kríž s
nápisom Joannes de Pomuk.
Rozšírené je však aj presvedčenie, že
Ján zomrel ako mučeník spovedného
tajomstva. Z dejín vieme, že kráľ Václav bol dvakrát ženatý. Prvou manželkou bola Jana, bavorská princezná.
Tá náhle zomrela v noci pred Novým
rokom 1386, údajne ju zahrdúsil pes,
pretože kráľ vo svojich komnatách
choval veľa poľovných psov. Václav

sa druhýkrát oženil so Žofiou, dcérou bavorského vojvodu. Bola to žena
pobožná, svojmu manželovi oddaná
a verná. Václav si však počas svojho
vdovstva zvykol na rôzne neresti. O
jeho nočných potulkách a nevere sa v
Prahe všeobecne hovorilo, preto medzi manželmi dochádzalo k nedorozumeniam. Zbožná kráľovná si vyvolila
za spovedníka Jána z Nepomuku. Kráľ
si zaumienil, že sa musí od neho dozvedieť o jej domnelej manželskej nevere. Je známe, že kráľ Václav zakázal
hovoriť o udalostiach z 20. marca. Až
o pol storočia prichádza do rúk písomný zápis, že Ján Nepomucký zomrel
pre spovedné tajomstvo. Potvrdila to
aj sama Prozreteľnosť zázrakom s jeho
jazykom. Keď 15. apríla 1719 podľa podrobných predpisov pápežskej
kongregácie šli otvoriť hrob, zistili, že
nebol odo dňa pohrebu otvorený, ani
kameň na hrobe nebol pohnutý. Po
otvorení hrobu oficiálna komisia zistila, že z tela zostali už len kosti. Keď
však vybrali lebku, vypadla z nej hlina
a v nej ľudský jazyk. Po očistení jazyka
dosvedčili, že je to naozaj ľudský orgán. Relikvia putovala z rúk do rúk odborníkov. Lekári zistili, že bez zázraku
si jazyk nemohol prirodzene zachovať
za 300 rokov podstatu, neporušenosť
a farbu. To potvrdili i výpovede ostatných lekárov, ktorí boli vypočúvaní
oddelene. Táto relikvia sa teraz uchováva v relikviári v klenotnici Chrámu
sv. Víta v Prahe. Na základe tohto i
iných zázrakov pápež Inocent XIII. vyhlásil 31. mája 1721 Jána Nepomuckého za blahoslaveného a 19. marca
1729 ho kanonizoval Benedikt XIII.
Miesto na Karlovom moste, odkiaľ bol
Ján zhodený do Vltavy, je označené
zlatým krížikom. Sochu sv. Jána Nepomuckého vidieť pri mostoch cez rieky, potoky tak v Čechách, na Morave
ako i na Slovensku. Jeho socha bola
aj v rabčanskom kostole. V roku 1941
však bola vymenená za oltár Panny
Márie Lurdskej. Dôvodom boli zrejme
historické udalosti tej doby – zo Slovenského štátu sa museli vysťahovať
všetci Česi a pravdepodobne z tohto
dôvodu sa rozhodlo aj o odstránení

Aktuality
sochy českého svätca, ktorá tu bola
od roku 1771. Nový oltár Panny Márie
Lurdskej staval Štefan Bohuš z Uhorskej Vsi. V oltári sú relikvie sv. Andreja,

Svorada a Benedikta.
Český národ si sv. Jána Nepomuckého uctieva ako národného patróna. V
celom kresťanskom svete sa pamiatka

tohto mučeníka slávi 16. mája.
Podľa Životy víťazov spracoval Milan Štraus

22. august-Panna Mária Kráľovná

Pri príležitosti stého výročia vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí
Panny Márie v jubilejnom roku 1954
pápež Pius XII. 1. novembra korunoval
rímsky milostivý obraz v chráme Santa Maria Maggiore zvaný Sallus Populi
Romani (Spása rímskeho ľudu) a ustanovil nový liturgický sviatok Matky Božej ako „Kráľovnej neba a zeme,“ ktorý
sa od roku 1956 mal sláviť 31. mája. V
ten deň sa v niektorých biskupstvách
slávil sviatok „Márie Kráľovnej všetkých svätých.“
Panna Mária je kráľovnou. Porodila
Kráľa všetkých kráľov. Kráľovskú dôstojnosť jej získali božské materstvo, jej
materinská láska k Pánu Ježišovi a jej
podiel na vykúpení ľudstva.
Panna Mária je kráľovnou. Bola totiž
počatá bez dedičného hriechu, kraľovala nad sebou, nikdy nebola v područí hriechu. Diadém najvyššej svätosti,
dostupný človeku, zdobil jej čelo.
Panna Mária je kráľovnou. To, čo
povedal sv. Ján apoštol na ostrove
Patmos, platí o Božej Matke: ,,Potom

sa ukázalo na nebi veľké znamenie –
Žena odetá slnkom, pod jej nohami
mesiac a na hlave veniec z dvanástich
hviezd.“ Preslávila sa všetkými čnosťami, preto sa stala Kráľovnou všetkých
svätých.
Je Kráľovnou anjelov, čistotou a slávou. Je Kráľovnou prorokov, bola naplnená Duchom Svätým a konala väčšie
divy ako proroci. Je Kráľovnou apoštolov, poskytovala im pomoc a útechu.
Ako Kráľovná mučeníkov a vyznávačov pretrpela väčšie muky ako svätí
mučeníci. Je Kráľovnou panien, bola
prvou pannou v Novom zákone, ktorá sa zasvätila Bohu a je tiež vzorom a
ochranou panien.
V očistci je Kráľovnou duší, preukazuje im materinskú lásku, súcit a
kráľovsky štedrú starostlivosť. Je aj
Kráľovnou nás, katolíkov. Ako Kráľovnú si ju ctia všetky katolícke národy.
Preto Cirkev v obnovenom kalendári
zaviedla po sviatku Nanebovzatia Panny Márie nový sviatok – Panny Márie
Kráľovnej.

My, úbohí hriešnici pevne veríme, že
na nás nezabúda a má milosrdenstvo
s nami.
Ó najsvätejšia Panna, obráť k nám zo
svojho nebeského trónu svoje milosrdné oči a maj s nami zmilovanie.
Podľa Životy víťazov spracoval
Milan Štraus

15. september-Mária Sedembolestná Panna

Poznáme sedem veľkých bolestí
Panny Márie: proroctvo Simeona v
chráme, útek do Egypta, strata dvanásťročného Ježiša v Jeruzaleme,
stretnutie s Ježišom na krížovej ceste,
ukrižovanie a smrť Ježiša, sňatie z kríža a Ježišov pohreb.
Keď sa kráľ Herodes od mudrcov z
Východu dozvedel, že sa narodil židovský kráľ, rozhodol sa zavraždiť všetkých od dvoch rokov nižšie v Betle-

heme a okolí v presvedčení, že medzi
nimi bude aj novonarodený kráľ. Jozef
poslúchol upozornenie anjela, ktorý
sa mu zjavil a vyzval ho, aby zobral
dieťa i jeho matku a ušiel do Egypta.
Podľa ústneho podania sa uchýlili do
Heliopolisu na brehu Stredozemného
mora. Bola tam veľká židovská kolónia
so synagógami, školami a všetkým,
čo Izraelitom pripomínalo ich vlasť. V
Egypte vtedy žilo asi milión Židov. Po
návrate z Egypta sa svätá rodina usadila v Nazarete.
Keď mal Ježiš 12 rokov, jeho rodičia,
ktorí každoročne putovali na veľkonočné sviatky do Jeruzalema, ho vzali
so sebou. Po dni cesty, po návrate domov zbadali, že nemajú Ježiša. Hľadali
ho na druhý deň, no našli ho až na tretí deň v chráme.

Štvrtá a piata bolesť Panny Márie
bola pri mučení Ježiša. Bolo to za jeho
života. Šiesta a siedma bolesť boli až
po jeho smrti.
Úcta a láska k Sedembolestnej bola u
veriacich ľudí všade, ale najmä u nás
na Slovensku, vždy zrelá a srdečná.
Úcta k Sedembolestnej Božej Matke
dostala aj cirkevné schválenie. Prvé
stopy sviatku Sedembolestnej nachádzame v 15. storočí na sneme v Kolíne nad Rýnom, ale až v roku 1727 ho
pápež Benedikt XIII. ustanovil pre celú
Cirkev. Pápež Pius XII. vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku
Slovenska. Úcta k Sedembolestnej sa
na Slovensku naďalej prehlbovala, až
pápež Pavol VI. v roku 1964 povýšil
mariánsku svätyňu v Šaštíne na hodnosť Bazilika Minor so všetkými
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Aktuality
výsadami, ktoré patria k tomuto vyznačeniu a v roku 1966 vyhlásil Sedembolestnú za hlavnú patrónku Slovenska.t
Najväčšie púte v Šaštíne bývajú na
turíčne sviatky a na sviatok Sedembolestnej, 15. septembra. Keďže Sedembolestná Panna Mária je našou
hlavnou patrónkou, radi sa k nej modlievame a spievame: Ó, Mária bolestivá, naša ochrana...
Aj tohtoročný 15. september bol
dôkazom našej úcty a vďaky Panne
Márii. Celoslovenských osláv sviatku
Sedembolestnej sa zúčastnilo niekoľko tisíc veriacich z celého Slovenska.

Za účasti skoro 150 duchovných slávnostnú svätú omšu celebroval Mons.
Stanislav Zvolenský, metropolita.
Kazateľom bol Mons. Vladimír Fekete, rodák z Chorvátskeho Grobu, prvý
biskup Azerbajdžanu od 11. 2. 2018.
Jeho sídlom je Baku, kde stojí jediný
katolícky kostol a pôsobí tu slovenská
saleziánska misia. Kazateľ vyzval prítomných veriacich na účasť na Pochode za život 22. septembra v Bratislave.
Vysvetlil význam tejto akcie, ktorej organizátorom je aj Konferencia biskupov Slovenska.
Podľa Každý deň so svätými spracoval
Milan Štraus

Ružencová Panna Mária
Svätý Dominik, ktorý zomrel v roku
1221, založil nielen slávny rád kazateľov, čiže dominikánov, ale podľa pokynov Panny Márie zostavil a uviedol do
užívania v Cirkvi modlitbu sv. ruženca
v dnešnej podobe.
Pobožnosť svätého ruženca poznajú všetci katolíci. Ruženec pozostáva
hlavne z dvoch modlitieb: Otče náš a
Zdravas Mária. Prvú nám dal Pán Ježiš: „Vy sa budete modliť takto: Otče
náš, ktorý si na nebesiach.“ Druhú
modlitbu nám dal anjel a svätá Alžbeta: „Zdravas, milosti plná, Pán s Tebou.“
Cirkev pridala: „Svätá Mária, Matka
Božia, pros za nás hriešnych.“
Tak vznikla modlitba Zdravas Mária.
Tieto dve modlitby sú krátke, ľahké,
môže sa ich naučiť každý, dokonca už
trojročné dieťa. Spojivom medzi jednotlivými modlitbami je zvláštna myšlienka vzťahujúca sa na život, utrpenie, oslávenie nášho Pána Ježiša Krista
a jeho Matky. Tieto myšlienky nazývame tajomstvom. My starší, si pamätáme, že tajomstiev bolo pätnásť. Podľa
toho sme ruženec rozdeľovali na radostný, bolestný a slávnostný. Zmena, takmer revolučná, prišla v októbri
2002, keď sv. Otec Ján Pavol II. vydal
Apoštolský list o ruženci Rosarium Virginis Mariae a zaviedol nové tajomstvá svetla. V niektorých ružencových
bratstvách sa niektorí členovia živého
ruženca dokonca odmietali tieto nové
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tajomstvá modliť: „Pápež zmenil ruženec, čo s nami teraz bude?“
Prečo je pápežov dokument Rosarium Virginis Mariae pre nás, členov
ružencových bratstiev, dôležitý?
Keď Ján Pavol II. na začiatku roka
2001 vydal list Novo millennio ineunte (Na začiatku nového tisícročia),
vytýčil ním cestu pre Cirkev na najbližšie roky: „duc in altum“ (zatiahni
na hlbinu). Pápež v liste upozorňuje
na zaujímavú skutočnosť. Čím viac
výdobytkov techniky je okolo nás,
tým viac sme nespokojní, nenaplnení
a vnútorne rozbití. Musíme prehĺbiť
náš duchovný život. Ruženec je na
to vynikajúci a istý prostriedok, ktorý
treba znovu objaviť. Listom o ruženci
nás Ján Pavol II. pozýva, povzbudzuje
a dáva dôkladnú inštrukciu o tom, ako
sa modliť a ako chápať modlitbu ruženca.
1. Ruženec je modlitba kristocentrická.
Pápežovo vyjadrenie neznamená,
že teraz Božiu matku presúvame na
okraj, nezmenšuje jej úlohu, len poukazuje spolu s pápežom Pavlom VI.,
že ruženec je modlitbou kristocentrickou, teda takou, ktorej stredobodom
je Ježiš Kristus. Modlíme sa nie k Márii, ale spolu s Máriou k Ježišovi.
2. Ruženec je modlitba kontemplatívna.
Ján Pavol II. ďalej cituje pápeža Pavla
VI.: „Ak chýba kontemplácia, modlit-

ba sa podobá telu bez duše a je nebezpečie, že sa stane bezmyšlienkovitým opakovaním formúl. Zmyslom
ruženca je zhrnutie evanjelia. Pretože
kontemplovať Ježišovu tvár a vytvárať s ním živý vzťah môžeme hlavne
modlitbou. Kontemplovanie je teda
zahľadenie sa na Krista.
Pápež na konci listu o ruženci podáva veľmi presný návod ako sa užitočne modliť ruženec. Je to modlitba pútnika vyslovovaná prakticky neustále:
pri práci, pri chôdzi, pri odpočinku...
Ide o to, aby sa dych modliaceho spojil s Božím Duchom.
Aj pravoslávni veriaci mnohokrát
opakujú slová: „Pane, Ježišu Kriste,
syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.“

Aktuality
Moslimovia majú povrázok s 99 uzlíkmi, pri preberaní ktorých vyslovujú
99 mien Alaha. Ide im o to, aby meno
Božie mali vždy na perách. Sv. Otec
pripomína, že sa treba zahľadieť na
tajomstvá, na jednotlivé udalosti Kristovho života, aby sa aj naše životy čo
najviac pripodobňovali k Ježišovmu.
To je dôvod, prečo Ján Pavol II. zaviedol ďalších päť veľmi dôležitých
tajomstiev svetla.
Modlitba ruženca nás má teda viesť

k častejšiemu čítaniu Sv. písma.
Sviatok Ružencovej Panny Márie nám
v našej farnosti pripomenul v nedeľu
5. októbra dominikán páter Husovský, ktorý sa spolu s veriacimi modlil
pred svätou omšou radostný ruženec.
Potom nasledovala svätá omša, ktorú
celebroval otec dominikán a vo svätej
omši posvätil procesnú zástavu ružencového bratstva. Vo svojom príhovore
zdôraznil význam modlitby posvätného ruženca počas celého roka, ale

osobitne v mesiaci október, ktorý je
mariánskym mesiacom a tento rok aj
Mimoriadnym misijným mesiacom.
Obetujme preto modlitbu ruženca
za všetkých misionárov a misionárky, za evanjelizačné podujatia Cirkvi.
Modlitba je predsa prvým a najúčinnejším misionárskym dielom, ktoré
môže a má robiť každý kresťan.
Milan Štraus podľa Svätý ruženec 2007

Obnova interiéru nášho kostola.
Touto krátkou spomienkou na obnovu interiéru nášho kostola chcem
vyjadriť na úvod vďaku Pánu Bohu za
pomoc, ochranu a požehnanie pri realizovaných prácach.

Organizáciu a postup prác obnovy
interiéru kostola dohodli na stretnutí
členovia hospodárskej rady farnosti
na jeseň 2018. Výsledkom bolo určenie predbežného termínu začatia prác
rekonštrukcie kostola, objednanie firiem elektrikárov a maliarov na daný
termín, zakúpenie výhrevných telies
kúrenia a nových svetiel na osvetlenie
kostola. Dlhoočakávaná rekonštrukcia
sa začala počas druhého májového
týždňa, kedy miništranti pod vedením
pána kostolníka preniesli zastavenia
krížovej cesty, stoličky a menšie zariadenie kostola do prístavby farskej
budovy. Nasledujúcu sobotu dokončili prípravné práce chlapi odnesením
sôch svätého Jozefa, svätej Terezky,
Panny Márie kríža od bohostánku,
a zakrytím sochy Božského Srdca a
okien krycími fóliami a plachtami,
ženy vypomohli odstránením brečtana zo steny kostola a odnesením
zeminy. V pondelok 13. 5. 2019 sa
začala realizovať prvá fáza obnovy

kostola zakrytím lavíc veľkoplošnými
plachtami a následnou realizáciou novej elektroinštalácie kostola. Sekacie
práce a inštalácia nových elektrovodičov trvala približne 10 dní. Obrovskou
pomocou bolo lokalizovanie pôvodných podzemných elektrokanálov a
ich následné využitie na nové rozvody elektroinštalácie. Pomocnú ruku
pri obnove podal aj Obecný úrad, o.
i. zapožičaním elektrickej výsuvnej
plošiny, aj svojimi zamestnancami,
ktorí realizovali očistenie steny presbytéria a bočnej steny Božieho hrobu
pomocou nezištne zapožičaného vysokotlakového čističa. Na prácach s
omietkami sa zúčastnilo viacero dobrovoľníkov aj stavebné firmy z Oravskej Polhory. Výmenu poškodenej
dlažby a vstupných schodov kostola
realizovali firmy z Oravskej Polhory.
Ďalšia fáza obnovy interiéru kostola
začala vystavaním lešenia firmou z
Mútneho a vymaľovanie realizovala
firma zo Zubrohlavy. Obnovu sochy
Božského Srdca a Panny Márie realizovali reštaurátori z Dolného Kubína.
Ostatné sochy a krížovú cestu očistili
členovia bohuznámej rodiny farnosti
a tiež prestavbu bočného bohostánku. Osvetlenie kostola realizovala
autorizovaná firma zo Žiliny, elektroinštalačné práce zrealizovala firma zo
Sihelného. Pri osadení káblov do lavíc
podali pomocnú ruku polhorskí stolári. Inštaláciu obrazovej techniky zrealizovali mladí elektrotechnici farnosti.
Počas celej realizácie i po dokončení
hlavných prác vypomáhalo pri čistení kostola veľa usilovných žien, ktoré
svojím aktívnym prístupom urýchlili

dokončenie obnovy kostola. Počas
celej doby rekonštrukčných prác sme
slávili nedeľné sväté omše vo vonkajšom výklenku priečelia kostola a Pán
Boh nás celú dobu požehnával pekným počasím. A tak sme už slávnosť
Božieho Tela mohli sláviť v obnovenom kostole a ďakovať Pánu Bohu
za pomoc, ochranu a požehnanie pri
všetkých vykonaných prácach. Záverečnú fázu opráv zrealizovali dobrovoľníci na jeseň inštaláciou vykurovacích telies do lavíc a ich pripojením na
elektrické rozvody. Dokončenie elektroinštalácie a zapojenie elektrického
kúrenia realizovala spomínaná firma
elektrikárov zo Sihelného.
Na záver by som sa chcel poďakovať
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k realizácii obnovy interiéru
nášho kostola, či už osobnou pomocou, dobrou radou, modlitbou alebo
finančným príspevkom.

Nech dobrotivý Boh odmení všetkých, ktorí sa pričinili o skrášlenie
Božieho stánku. Dúfam, že takto náš
vynovený chrám vzbudí ešte väčší záujem o duchovné aktivity vo farnosti a
praktickú pomoc v starostlivosti o náš
chrám aj do budúcnosti.
Jozef Rusnák
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Rozhovor

Rozhovor s Vdp. Jozefom Hurákom

1. Povedzte nám niečo o Vašej minulosti, aké bolo vaše detstvo ? Čo
Vás priviedlo k rozhodnutiu stať sa
kňazom? Ako sa k tomu postavila
Vaša rodina?
Narodil som sa v roku 1982 v Trstenej. V tom čase sme bývali v Námestove. Keď moji rodičia dostali do nájmu
byt od vtedajšieho poľnohospodárskeho družstva, kde obaja pracovali,
presťahovali sme sa do Oravskej Polhory. Tu som začal chodiť do neďalekej materskej škôlky a neskôr aj do
základnej školy. Boli to spokojné roky
v kruhu úplnej rodiny a kamarátov.
Ako väčšina chlapcov po prvom svätom prijímaní som začal miništrovať a
takto sa vzbudil aj môj záujem o život
v kostole a vo farnosti. Spomínam si,
že ako malí miništranti sme chodili
do kostola aj hodinu pred sv. omšou,
aby sa nám ušla miništrantská košieľka. V tom čase bolo viac miništrantov
ako miništrantského oblečenia. Bola
to skúsenosť s jednoduchou formou „hierarchie“, kde nám starší miništranti vysvetľovali, čo máme robiť
a boli sme celí natešení, keď sa nám
pri sv. omši ušla nejaká služba. Bola to
pre nás aj určitá výchova k zodpovednosti, keď sme sa snažili dodržiavať
určité pravidlá, medzi ktoré patrila aj
pravidelná dochádzka na sv. omšu v
určené dni, keď sme mali službu.
Nedá mi nespomenúť ešte jednu
udalosť z tohto obdobia. Niekedy ku
koncu štúdia na základnej škole ma
zobrali starší miništranti na chatu na
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Slanej vode. Tu sa stretávali s kňazom,
saleziánom Jozefom Sobotom, ktorého mnohí poznajú pod menom „Krstný“ alebo Don Sobota. Tu sme spolu
s ním viedli rozhovory o živote, ale aj
o viere, tu bol priestor na modlitbu a
zmysluplne strávený čas v kruhu známych a priateľov. Tento výnimočný
človek ovplyvnil životy mnohých mladých ľudí na Hornej Orave, čo v podstate robí dodnes. Moji rodičia tieto
aktivity podporovali. Pre mňa i mojich
súrodencov boli určitou samozrejmosťou a niečím prirodzeným.
Po základnej škole som študoval na
Gymnáziu A. Bernoláka v Námestove,
kde som začal viac rozmýšľať o svojej
budúcnosti a povolaní. Už od svojho
detstva som sa zaujímal o všetko, čo
súvisí s technikou a technológiami a
týmto smerom som orientoval aj svoje záujmy na strednej škole. Okrem
slovenského jazyka, ktorý bol povinný
predmet, som si zvolil ako maturitné
predmety matematiku, fyziku a informatiku. Aj v tomto období som často
chodil do kostola miništrovať, neskôr
som prebral zodpovednosť za všetkých miništrantov v úlohe hlavného
miništranta a stal som sa mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania. Bolo
pre mňa povzbudením prinášať túto
sviatosť chorým. V tom období som
ešte nemal 18 rokov ani vodičský pre-

ukaz, takže to bola prechádzka, niekedy aj naprieč celou dedinou. Veľmi
dôležité bolo pre mňa spoločenstvo
mladých. Stretávali sme sa v spevokole alebo každú sobotu večer v kostole
pri modlitbe sv. ruženca.
Pod vplyvom spomínaných skutočností som sa postupne začal pohrávať
s myšlienkou študovať teológiu a stať
sa kňazom. A tak som si povedal, že
to skúsim. Podal som si prihlášku do
seminára v Spišskej Kapitule. Keď som
to spomenul doma, všetci boli trochu
prekvapení. Mysleli si, že pôjdem študovať na technickú vysokú školu, ale
napriek tomu som z ich strany nepocítil žiadny negatívny postoj. No prihláška ešte nič nerieši. Stále sa vynára
otázka, či je to tá správna životná cesta. Odpoveď prichádza v momentoch,
keď si človek uvedomuje svoje limity,
nehodnosť a prekážky, ktoré ho na
tejto ceste stretnú. Do dnešného dňa
som úprimne vďačný rodičom, že pochopili a podporili toto moje rozhodnutie (aj keď sa otec mojej vysviacky
nedožil) a všetkým ľuďom, ktorí mi
pomohli prekonať prekážky na tejto
ceste ku kňazstvu. Aj to je pre mňa určitým znamením Božieho pôsobenia v
mojom živote.

Rozhovor
2. Kde všade ste pôsobili?
V roku 2005 som bol vysvätený na
diakona a po ukončení teologického
štúdia v roku 2006 som prijal kňazskú
vysviacku. Mojím svätiteľom bol už
dnes zosnulý otec biskup Mons. František Tondra. Mojím prvým pôsobiskom bola farnosť Ľubica pri Kežmarku. Tam som strávil prvé tri roky mojej
kňazskej služby ako kaplán. Boli to
pekné roky, na ktoré rád spomínam.
Ešte dodnes som s niektorými farníkmi v kontakte. Koncom roka 2008
som popri farnosti začal pracovať na
cirkevnom súde ako notár. Preto moje
druhé pôsobisko bolo opäť v blízkosti
Spišskej Kapituly. V roku 2009 ma otec
biskup poslal za kaplána do Odorína,
kde som strávil iba jeden rok a v roku
2010 som odišiel za správcu farnosti
Kaumberg v Dolnom Rakúsku, kde pôsobím dodnes.
3. Prečo ste sa rozhodli ísť na misiu
do Rakúska? Bolo to rozhodnutie o.
biskupa alebo ste ho o to sám požiadali ?
Farnosť Kaumberg patrí do opátstva Lilienfeld a s týmto opátstvom
má naša diecéza historické spojenie.
Ladislav Pyrker bol od roku 1812 opátom v Lilienfelde a neskôr v rokoch
1818 – 1821 biskupom na Spiši. Za
toto krátke obdobie, aj keď neovládal
miestny jazyk, absolvoval vo farnostiach viacero biskupských vizitácií a
založil prvý učiteľský ústav na Sloven-

sku a v podstate v celom vtedajšom
Uhorsku. Pri jednej príležitosti bol
opát Matthäus Nimmervol na Spiši a
požiadal otca biskupa Františka Tondru o kňazskú výpomoc vo farnostiach v jeho opátstve.
Ako to už býva, nič v živote nie je náhoda. Prvý kňaz z našej diecézy, ktorý začal túto misiu, bol Dr. Slavomír
Dlugoš, mimochodom aj prvý kaplán
v Oravskej Polhore. Vo farnosti Kaumberg pôsobil od roku 2004. V advente v roku 2005 pozval seminársku
Scholu Cantorum (spevácky zbor) do
Kaumbergu, a tak som sa tam ocitol
prvýkrát, už ako diakon. Neskôr som
ho ešte párkrát súkromne navštívil. V
roku 2009 Slavomír nastúpil na doktorandské štúdium na Viedenskej
univerzite. Už nebolo preňho možné

venovať sa farnosti aj štúdiu zároveň.
Jedného dňa mi zavolal a spýtal sa
ma, či by som aj ja nechcel pastoračne pôsobiť v Rakúsku, možno aj namiesto neho v Kaumbergu.
Samozrejme bez schválenia otca biskupa by to nešlo. Túto myšlienku sme
mu predložili a otec biskup rozhodol,
že ma uvoľní od 1. júla 2010. A tak
som sa stal správcom farnosti Kaumberg.
4. Aké boli Vaše začiatky v Rakúsku?
Ako ste si zvykli na ich kultúru?
Začiatky sú vždy ťažké, to platí asi pre
všetky oblasti života. Prvé, s čím sa
človek v cudzom prostredí musí popasovať, je jazyková bariéra. Samozrejme, určité základy som mal zo základnej a strednej školy. Dosť mi pomohol
mesačný intenzívny jazykový kurz na
univerzite v Heidelbergu v lete 2009.
Následne, už počas môjho pobytu
v Rakúsku, som absolvoval niekoľko
jazykových kurzov na Viedenskej univerzite. Ale realita je trochu náročnejšia. Kto na dedine hovorí zrozumiteľne a spisovne? A tak som bol nútený
učiť sa súčasne so spisovným jazykom
aj nárečie. To sa dalo iba tak, že som
chodil medzi ľudí, snažil som sa ich
počúvať a porozumieť im.
Každý národ má svoje zvyky a kultúru. S Rakúskom máme veľa spoločného, boli sme kedysi v spoločnej monarchii, v Rakúsko-Uhorsku. Kultúrny
a spoločenský život v Rakúsku je na
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Rozhovor

vysokej úrovni, hlavne vo veľkých
mestách, ako je napr. aj Viedeň. Samozrejme, skutočnosť, že v Rakúsku
nebol komunizmus, sa odzrkadľuje
v mnohých oblastiach. V otvorenej
pluralitnej spoločnosti je dôležité mať
svoj názor, stáť si za ním a na druhej
strane je dôležitá otvorenosť k názorom iných a k ich životnému postoju.
Jasné, že to bolo pre mňa spočiatku
niečo nové, no pozoroval som, všímal
som si, čo je v tejto spoločnosti iné
ako u nás na Slovensku, možno lepšie
a naopak som si uvedomil, že aj my,
Slováci, máme čo ponúknuť iným.
5. Hovorí sa, že v Rakúsku ľudia
nemajú až takú vieru. Je to pravda?
Ako to vnímate ?
Je ťažké odpovedať na tieto otázky,
lebo si to vyžaduje hlbšie zamyslenie.
Je pravda, že v Rakúsku počet praktizujúcich veriacich klesá. Hlavne mladá a stredná generácia chýba. Keď
je človeku dobre, nezamýšľa sa nad
zmyslom svojej existencie, je to ľudské. Zrazu sa ocitne v komplikovanej
životnej situácii, príde choroba alebo iný ťažký údel. Začína siahať po
všetkých prostriedkoch, ktoré by mu
mohli pomôcť a možno aj vtedy príde otázka, kde je Boh, existuje vôbec,
môže mi pomôcť?
Čo sa týka viery, dosť veľkú úlohu zohráva prostredie, v ktorom sme sa narodili, vyrastali a žijeme. Ak sa niekto
narodí do čisto katolíckeho prostre-
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dia, kde nie je konfrontovaný s iným
vierovyznaním a spôsobom života,
robí a žije to, čo vidí vo svojom okolí.
Ak celá rodina alebo dedina chodí v
nedeľu do kostola, je pravdepodobné,
že to bude robiť aj on, niekedy aj bez
toho, aby si uvedomoval dôvod, prečo
to robí. Na druhej strane si položme
otázku, koľkí Slováci pracujúci v zahraničí praktizujú svoju vieru pravidelne,
tak ako na Slovensku? Chápem, je to
ťažšie v cudzom prostredí hľadať, kde
je kostol a kedy je sv. omša. Ale aj o
tom je viera. Praktizovať vieru všade
tam, kde som. Viera by nemala byť
niečo, čo musím, ale čo chcem. Viera
je dar a dar sa neodovzdáva násilím.
Ak sa vo svojom živote rozhodnem
veriť Bohu a žiť podľa určitých princípov, tak je jedno, kde žijem. Veriť
neznamená byť len zapísaný v nejakej
matrike. Ako píše sv. Jakub vo svojom
liste: „Tak aj viera: ak nemá skutky, je
sama v sebe mŕtva.“
6. Už dávnejšie ste odišli z rodnej dediny. Keď sa po dlhšom čase
vraciate domov, vnímate nejakú
zmenu? (myslíme to tak, či vnímate
zmenu na Slovákoch- v ich zmýšľaní
a pod.) Čo by ste odkázali Vašim rodákom ?
Samozrejme. Všetko sa mení. Ani
ja nie som ten istý človek, ako pred
dvadsiatimi rokmi. Otázka je, aká je to
zmena. K lepšiemu?
Tohto roku si pripomíname 30. vý-

ročie Nežnej revolúcie. Slováci sa
stali slobodným národom. Podobne
ako Rakúšania, už aj my na Slovensku
žijeme v slobodnej a pluralitnej spoločnosti. Mali by sme si to uvedomiť.
Mnoho ľudí, veľa názorov. Ale samotná sloboda ešte nič nerieši. Sloboda
neznamená, že si môžem robiť, čo
chcem. Vybrať si z mnohých možností
tú správnu je náročná stránka slobody. Podobne to vyjadruje aj myšlienka Jeana Jacquesa Rousseaua: „Moja
sloboda sa končí tam, kde sa začína
sloboda druhého.“
Podľa môjho názoru je potrebné v
mnohých oblastiach k tejto slobode
ešte dozrieť. Naučiť sa zobrať veci do
vlastných rúk, byť aktívni v osobnom i
spoločenskom živote. Nemôžeme donekonečna čakať, že to za nás vyrieši
niekto iný. Na druhej strane by sme
mali byť otvorení pre potreby ľudí
okolo nás a v solidarite akceptovať iný
názor. Aj keď vidíme okolo seba ešte
veľa korupcie, mnoho problémov z
minulosti, závisti a nenávisti, nemalo
by nás to uvádzať do beznádeje. Každý z nás musí začať sám od seba. Boh
a viera nám dávajú nádej, že náš život
má zmysel a smeruje k lepšiemu.
Všetkých ľudí v Oravskej Polhore zo
srdca pozdravujem a prajem požehnané vianočné sviatky.
Dávid Kocúr

Poďakovanie!
Veriaci z Oravskej Polhory, ktorí putovali do Mariazellu, sa chcú poďakovať a vysloviť úprimne Pán Boh zaplať, nášmu rodákovi kňazovi Jozefovi
Hurákovi, že nám zabezpečil slúženie
sv. Omše v tejto mariánske svätyni,
najznámejšej v Rakúsku.
Do Mariazellu putoval s nami aj pán
kaplán Malec, ktorý nám slúžil sv.
Omšu, a vyprosil nám milosti, ktoré
tak veľmi potrebujeme pre naše rodiny. Aj keď cesta bola ďaleká s modlitbou Ruženca nám ubehla veľmi rýchlo.

Liturgické okienko

Svätá omša

Vysvetlenie symbolov a úkonov pri liturgií
V prvých storočiach kresťania stáli
okolo oltára, boli nazývaní „circumstantes“ – okolostojaci. Modlili sa s
kňazom a to, čo kňaz hovoril, potvrdzovali svojim Amen. V predkoncilovom čase sa postupne dospelo k značnej pasivite veriacich. Za zástupcov
farskej obce pri bohoslužbe boli považovaní miništranti, ktorí sa zúčastňovali liturgických modlitieb spolu s
kňazom. Pokoncilová obnova umožňuje čo najaktívnejšiu účasť veriacich
na bohoslužbe. Zástupcovia veriacich
sa môžu na bohoslužbe podieľať ako
lektori čítaním epištoly, prednášaním
prosieb, prinášaním obetných darov a
spevom. Aj pri príprave na bohoslužbu je priestor pre veriacich, najmä pri
výzdobe kostola, príprave liturgického
rúcha, a pod. Osobitnú pozornosť si
zasluhuje nedeľná svätá omša, na ktorej účasť je pre nás povinnosťou. My
veriaci ideme do kostola v nedeľu nie
pre povinnosť, ale preto, že kostol je
pre nás miesto, kde sa stretávame s
Bohom a On sa nám dáva. Stretávame sa s ostatnými veriacimi, ďakujeme Bohu a upevňujeme sa vo viere,
nádeji a láske, učíme sa zvládnuť svoj
život podľa večných hodnôt. Preto sa
nepýtame či do kostola ísť musíme,
ale sme radi, že ísť môžeme. Hovorí
sa, že liturgia stavia most medzi Bohom a človekom.
Úvod do nového misála poukazuje

hoslužba nemysliteľná. Spev vytvára
zo svätej omše symfóniu v pôvodnom
zmysle slova, t.j. súlad a zjednotenie
myslí a sŕdc. Starostlivosť o organ,
kostolný zbor – zborový i ľudový, povznáša liturgiu. Hudba dokáže dopovedať to, čo je slovami nevysloviteľné.
Cantara amanti est – kto miluje, ten
spieva. Preto spievajme pri bohoslužbe všetci.
na liturgické postoje a úkony, ktoré
majú zachovávať všetci, pretože sú
znamením jednoty celého zhromaždenia. Kde sa niečo robí spoločne,
vždy treba rešpektovať pravidlá. Kde
si každý robí čo chce, tam vzniká chaos. Spoločnej modlitbe svedčí harmónia. Spoločné konanie je výrazom
jednoty a pomáha vytvoriť z masy ľudí
spoločenstvo – komunitu. Kňaz i všetci zúčastnení máme pri slávení liturgie odzrkadľovať podobu osláveného
Krista. Nech je na nás tento radostný
život poznať.
Liturgické symboly
Symbol vyvoláva emócie, hovorí. Vyslovuje to, čo nie je vyjadriteľné slovom, definíciou. Preto je potrebné pri
slávení liturgie dbať na jasnosť, zrozumiteľnosť symbolov a liturgického
diania. Ústredným symbolom omšovej liturgie je chlieb a víno. Hneď pri
vstupe do kostola je nádoba s vodou.
Ide o nepatrné množstvo vody, ale s
veľkým tajomstvom v jednej kvapôčke. Prameňom tejto vody je Ježišov
prebodnutý bok. Potom je tu živý plamienok sviece, výrečný symbol, ktorý pripomína Pánove slová: „Ja som
svetlo sveta.“
Kadidlo, aj keď sa používa menej,
má pripomínať ono „hore srdcia.“ Keď
sa kadidlo používa, má hojne dymiť a
krásne voňať.
Kto sa naučí vnímať reč liturgických
symbolov, ten prežíva bohoslužbu ako
veľký zážitok.
Významnou zjednocujúcou zložkou
najmä nedeľnej bohoslužby má liturgický spev. Bez neho je radostná bo-

Prehľad svätej omše
Stále musíme mať na vedomí, že svätá omša je tajomstvom, ktoré nie je
možné ľudským slovom plne vyjadriť.
Aby sme sa k nemu čo najviac priblížili, je treba mať jasno aspoň v tom, čo
je vrcholom bohoslužby a ako nasledujú jednotlivé časti:
Vstup a úkon kajúcnosti – čo čakám
od svätej omše
Bohoslužba slova – riešenie problémov človeka
Kanón – meditácia, ďakovanie, radosť
Hostina – zjednotenie
Záver – misia, poslanie
Dajme si odpoveď aj na zásadnú otázku – v čom je vrchol bohoslužby. Tie sú vlastne dva:
1. Bohoslužba slova, keď chceme
počuť Krista.
2. Obetná hostina, keď chceme prijať Krista.
Úkon kajúcnosti
Všetci si potrebujeme spytovať svedomie, skloniť sa pred Bohom a prosiť
o odpustenie. Úkon.
Po cinknutí zvončeka zaznie organ,
povstaneme, aby sme vítali kňaza s
asistenciou, ktorí prichádzajú k oltáru.
Kňaz pred oltárom pokľakne, potom
okiadza oltár, čím nám pripomína, že
ako obláčiky dymu sa má vznášať k
nebu naša modlitba.
K slovám kňaza V mene Otca i Syna
i Ducha Svätého sa pripájame svojim
Amen. Bohoslužba začína opätovaním kňazovho biblického pozdravenia
Pán s Vami.
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Kyrie, Glória, Orácia – tak sa v liturgickej latinčine nazývali tri modlitby,
ktoré nasledujú po úkone kajúcnosti.
Je to vlastne príprava na nasledujúcu
bohoslužbu slova. Kyrie je už rozbeh
ku Glória, oslave Kráľa. Glória je jeden
z mála hymnov, ktoré si Cirkev uchránila po dve tisícročia. Glória – Sláva
Bohu na výsostiach – to je prvá veta v
noci narodenia Vykupiteľa. Glória má
v sebe obsiahnuté všetky zložky kresťanskej modlitby – chválu, pokoru,
prosbu. Glória je vstupná modlitba,
vrcholí ňou prípravná časť omše.
Modlime sa – je výzva pre nás všetkých, aby sme predložili Bohu svoje
prosby. Táto modlitba je zaujímavá aj
postojom kňaza. Kňaz drží ruky rozpäté dlaňami hore. Orácia má tri časti:
Bože, ktorý si - spomienka na spasiteľné konanie v minulosti.
Daj, prosíme - prosba v prítomnosti.
Potom nasleduje prosba pre budúcnosť. Kňaz sa modlí za nás všetkých.
Odpovedáme jedným, hlasitým a
zreteľným Amen.

Bohoslužba slova
Písmo sväté sa musí čítať ináč ako
všetko ostatné čítanie. Preto lektorov
i miništrantov treba na to pripraviť.
Striedanie hlasov, osôb chráni od jednotvárnosti, ktorá utlmuje pozornosť.
Prvé čítanie je stať zo Starého zákona.
Žalm po čítaní je hlas môjho srdca,
ktoré odpovedá Bohu na jeho volanie.
Druhé čítanie. Po skončení odpovieme Bohu vďaka.
Nasleduje alelujový žalm, pri ktorom stojíme.
Omšové čítanie vrcholí evanjeliom.
Čo teraz budeme počuť, je niečo, čo
má zmeniť náš život k lepšiemu.
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Kázeň - je vysvetlenie posvätného čítania. Úloha kazateľa je náročná. Má
pred sebou rozmanité poslucháčstvo.
Pri liturgii ide o dve veci: o oslavu
Boha a spásu duše človeka.
Krédo
Po vypočutí Božieho slova vyvrcholí
bohoslužba slova spoločným vyznaním viery. Kým Otčenáš a všetky liturgické modlitby sú v množnom čísle,
Krédo je v jednotnom čísle: ja verím.
Modlitbu Kréda máme v dvoch podobách, kratšie - rímske a dlhšie - nicejsko-carihradské. Je dovolené užívať
obe formy.
Modlitby veriacich - prosby
V omši je miesto, v ktorom každý z
nás predstupuje pred Boha ako prosebník. Niektoré spoločné prosby sú
pripravené v rámci diecézy, prípadne
ich pripraví kňaz.
Príprava darov
Prípravou darov začína druhá časť
omše - bohoslužba obety. Obetné
dary prinesú na oltár zástupcovia
farnosti, čo vyjadruje, že sú to dary
všetkých. Obetný stôl je prázdny,
pripravený prijať vzácne omšové
dary chleba a vína, kalich a paténu.
Nasledujú kňazské modlitby - z Tvojich milostí máme tento chlieb. Potom
vidíme, ako kňaz vlieva do vína kvapku vody. Znamená to Božskú i ľudskú
prirodzenosť a modlí sa: Obetujeme ti
toto víno.
Pri sviatočných príležitostiach sledujeme okiadzanie oltára i obetných
darov.
Umývanie rúk kňaza je kajúcne gesto, je to výrečná kázeň sebe i veriacim. Je to posledný kajúci úkon pred
vstupom do veľsvätyne Eucharistie.
Prípravu obetných darov uzatvára
modlitba nad darmi.
Pokračuje eucharistickou modlitbou. Kňaz nás ňou burcuje k pozornému sledovaniu zvolaním: Pán s vami,
hore srdcia. Začína prefácia, cez ňu
vstupujeme do samého vnútra Eucharistie, do večeradla, na Golgotu.
Prefáciu spieva kňaz sám a na konci

sa k nemu pridá ľud a všetci spolu i
s anjelmi v nebi spievame: svätý, svätý,svätý. Nech to znie ako nadšený
potlesk, ktorým sa víta vzácny hosť.
Modlitbou omšového pravidla kanónu sa dostávame k hlavnej časti svätej
omše, k premeneniu. Po premenení
chleba a vína ukáže kňaz premenené dary, telo a krv, aby sa im veriaci
poklonili. Prvé slova, ktoré kňaz po
premenení zvolá, sú: „Hľa tajomstvo
viery“.
Odpoveď veriacich je akýmsi skráteným krédom: „Tvoju smrť zvestujeme,
tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame.“
Počas svätej omše veriaci mnohokrát
prejavujú svoj súhlas slovom Amen.
Najdôležitejšie Amen je po slovách
kňaza, keď pozdvihne ešte raz telo a
krv Kristovo a modlí sa: Skrze Krista,
s ním a v ňom je všetka Otcova sláva.
Toto Amen by mali vysloviť všetci a
nahlas.
Sväté prijímanie - obetná hostina
Bezprostrednou prípravou na sväté
prijímanie je modlitba Pána, Otčenáš,
ktorá pokračuje kňazskou prosbou o
pokoj a zvolaním ľudu: „Lebo tvoje
je kráľovstvo a moc i sláva naveky.“
Po spoločnej príprave na stretnutie s
Ježišom nasleduje príprava osobná.
Teraz máme v sebe vzbudiť vieru,
nádej a lásku. Cirkev nám tu vkladá

Liturgické okienko
do úst modlitby krátke, ale krásne.
Baránok Boží - sú to výrečné a zrozumiteľné modlitby pre dospelých
i deti, pre prostých i učených. Ponúka sa nám ešte jedna prekrás-

na modlitba: Pane, nie som hodný.
Nasleduje posledná skúška viery vo
svätej omši - odpoveď na „Telo Kristovo.“
Každý svojím Amen dosvedčí, že
tomu verí.
Záverečné obrady majú upevniť
a zvýrazniť všetko, čo v nás počas
celej bohoslužby vzniklo. Zmyslom
modlitby po prijímaní je, že chlieb sa
pretvoril v Kristovo telo, víno v krv.
Aj my sa máme stále viac pretvárať
na Kristovu podobu.
Požehnaním a prepustením Iďte
v mene Božom chce kňaz povedať,

že máme všade roznášať boží pokoj. Býva zvykom spievať ešte jednu pieseň. Mala by to byť pieseň
ďakovná, aby vyjadrovala radosť,
chválu a ochotu ísť podľa počutého.
Účasť na omši zjednocuje našu vôľu
s vôľou Božou. Celá omša je vlastne prípravou na všedný život vonku, prípravou na život vôbec. Koniec
omše je vlastne začiatkom toho, čo
nasleduje, toho kam ideme. „Iďte
v mene Božom“ znamená ísť s Božou silou, niesť Božiu slobodu ďalej.
Milan Štraus

SLOVÁ O KŇAZSKOM POŽEHNANÍ

ktoré Sv. Otec PIUS XII. povedal istému kňazovi
Keby si kňazi boli vedomí, aká moc je skrytá v
ich požehnaní, viac by žehnali. Milý synu, hovorím Ti, ak sa k požehnaniu pozdvihne čo len
jediná kňazská ruka, i keď žehná iba do vzduchu na diaľku, že touto silou sa diabli rútia do
priepasti. Áno, syn môj, keď takto niekoľkokrát
udeľuješ požehnanie proti zlým duchom, o koľko ich je potom menej v ovzduší. Ver mi, už som
toto kňazom zdôrazňoval viackrát, že kňazi musia viac žehnať, aby ľudstvo bolo oslobodené od
diabla.
Ver mi, že keby mi Boh doprial na tejto zemi
už len jediný deň života, nechal by som kňazov
aby žehnali, aby im ruky klesali, ochrnuli, a tak
zachraňovali svet z moci diabla.
Preto, syn môj, žehnaj, ako často len môžeš.
Pravé tak, ako nemôžem vystihnúť veľkosť Nepoškvrnenej, tak nemôžem vylíčiť vplyv kňaz-

ského požehnania. Keby bolo vo vzduchu
kňazovo požehnanie, nepadalo by na ľudí,
na budovy, na mestá toľko bômb. Nepriatelia by potom zablúdili, nepoznali by cestu zlí duchovia by museli mestá opustiť. Keby
nad mestom bdelo kňazovo požehnanie, buďte
uistení, že tam nenájde miesto žiaden zlý duch.
Kňazstvo si neuvedomuje, akej moci je nositeľom.
- Preto Ťa, syn môj, prosím, vykonávaj túto silu
a moc! Posielaj požehnanie medzi zlých duchov,
aby sa rozpŕchli, aby sa zrútili do priepasti. Nehovorím to iba Tebe, ale odnes to posolstvo o
moci a sile kňazského požehnania všade tam,
kde žije kňaz podľa SRDCA JEŽIŠOVHO!!!
PROTI MOCI - násiliu - a tam, kde hrozí skaza - NECH NÁJDE CESTU POŽEHNANIE KŇAZA!!!
Za poskytnutie článku ďakujeme
p. Jane Cvoligovej
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Téma: Dobrovoľníctvo
Dobrovoľníctvo
t

„BUĎTE SI ISTÍ, BOH VÁS NEZABUDNE ODMENIŤ ZA VŠETKO, ČO STE SPRAVILI”. Pápež František

V termíne od 16. do 22. septembra 2019 sa na celom
Slovensku konal Týždeň dobrovoľníctva 2019.

mňa veľkým povzbudením stretávať ľudí, ktorí s pokorou prijímajú svoje choroby a trápenia. Vidím a cítim, že
chorí majú veľkú radosť z toho, že môžu prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Som za to Bohu vďačný.“
Paulínka Jaššáková (študentka VŠ - misijná dobrovoľníčka v Kazachstane - 8 mesiacov):
„K dobrovoľníctvu ma motivovali svätci, zo všetkých
najviac Matka Tereza. Modlila som sa práve k nej a predkladala jej svoj sen. Tiež ma motivovali skutky mojich
blízkych. Hľadala som, rozlišovala Božiu vôľu, dala som
Bohu svoje ÁNO a vzdala sa všetkého, čo som si vysnívala ja. Misiou som si uvedomila, že „nič nepotrebujem,
pretože všetko mám.“ Keď sa rozhodneme slúžiť a sme
odhodlaní dať všetko, dostaneme omnoho viac. Či chcete
alebo nie, takéto niečo vás zmení, zmení vás to zvnútra.“

Čo je dobrovoľníctvo?
Je to neplatená aktivita (dobrovoľník za ňu nedostáva finančnú odmenu). Dobrovoľníci nie sú osamelí ľudia, ktorí
nevedia čo s voľným časom. Sú to manželia, manželky,
slobodní laici, ktorí chodia do práce, do školy, starajú sa o
svoje rodiny, plnia si svoje povinnosti, no okrem toho cítia
potrebu robiť niečo aj pre spoločné dobro. Štúdie zistili,
že keď prestaneš premýšľať o svojich vlastných problémoch a sústredíš sa na niekoho iného ako na seba, tvoja
hladina stresu sa začne znižovať, tvoj imunitný systém sa
posilní a celkový pocit spokojnosti so životom sa zvýši.
Svedectvá dobrovoľníkov z našej farnosti
Oslovila som niektorých dobrovoľníkov z našej farnosti a položila im
otázku: „Prečo si sa rozhodol/la slúžiť
iným? Čo ti to dáva?“.
A tu sú ich odpovede:
Matúš Kornhauser (študent SŠ - mimoriadny vysluhovateľ svätého prijímania):
„Som miništrant a sväté prijímanie
rozdávam už štvrtý rok. Snažím sa chodievať na svätú omšu aj počas týždňa,
aby som pomohol s rozdávaním svätého prijímania pri svätej omši. Ku chorým chodievam v nedele, vo sviatky a
niekedy aj cez týždeň, keď o to požiadajú. Duchovne ma to napĺňa. Je pre
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Tatiana a Jozef Gužíkovci (manželia a rodičia troch detí
- dobrovoľní darcovia krvi): „Myšlienka pomôcť v nás
driemala už dlhšie, no akosi nám chýbalo odhodlanie.
Keď sme počuli oznam o odbere krvi Červeného kríža v
našej farnosti, cítili sme, že je to pozvanie aj pre nás. Po
odbere nás naplnil dobrý pocit z toho, že stačí tak málo
a naša krv môže niekomu pomôcť a možno aj zachrániť
život. Povedali sme si, že pokiaľ nám to zdravie dovolí,
budeme chodiť na odber vždy, keď budeme môcť. Človek
urobí vo svojom živote aj veľa chýb a zlých rozhodnutí,
ale môžeme ich vynahrádzať dobrými.“

Téma: Dobrovoľníctvo
Michal Skurcoňák (študent SŠ miništrant):
„Rozhodol som sa miništrovať
preto, lebo miništroval aj môj spolužiak a mne sa to páčilo, chcel
som to skúsiť aj ja. Mal som z toho
vždy dobrý pocit zvlášť, keď som
chodil miništrovať na ranné sväté
omše do susednej farnosti Rabča,
kde chýbali miništranti. Cítil som
sa veľmi potrebný pre pána farára.“
Anna Chromčáková (slobodná - misijná dobrovoľníčka na Sibíri - 1 rok a 8 mesiacov): „Dobrovoľníctvo ma naučilo vďačnosti za všetko, čo sa
už berie ako samozrejmé, naučila som sa ďakovať za všetko skryté aj za malé nenápadné služby.“
Jozef Vargončík (dôchodca - lektor, člen redakčnej
rady farského časopisu): „Od malička som bol vychovaný, že ľudia si majú pomáhať. Vždy som cítil pritom
Božiu pomoc. Vyrastal som v chudobnejších časoch ako
teraz. Videl som to na rodičoch, keď šli niekomu pomôcť nezištne, videl som v ich očiach šťastie a radosť.
Otec nikdy nepovedal nikomu „nemám čas alebo nemôžem.“ Nezištná pomoc ma vnútorne uzdravuje. Ešte
aj teraz by som niečo robil pre iných, ale nemôžem.“
Ivka a Ján Murínovci (manželia a rodičia dvoch detí členovia tímu prípravy snúbencov na manželstvo, lektori): „Boh nám popri sviatosti manželstva, výchove detí a
množstve iných aktivít zveril aj starostlivosť o snúbencov.
Sme odchovanci saleziánov, kde sme v mladosti dostali
a stále dostávame mnohé dobrá, ktoré sa snažíme odovzdávať ďalej. Vnímame to ako dar, nie ako záťaž. Veríme,
že robíme krok k večnému životu. Dáva nám to hlboké
priateľstvá, vzájomné obohatenie, prebdené noci na kurzoch v družných debatách a povzbudenie, že mladí chcú
žiť sviatostné manželstvo, i keď nie vždy vidia dobrý príklad vo svojich rodinách.“
Vierka Juritková (slobodná - lektorka, misijná dobrovoľníčka v Peru - 1 rok a 6 mesiacov): „Myšlienka ísť
na misie, pomáhať chudobným, hlavne deťom, skrsla vo
mne počas jedných duchovných cvičení. Nakoniec som
vycestovala. Misia bola úžasná skúsenosť. Spoznala som
novú krajinu a mnoho nových ľudí. Zmenil sa môj postoj k
materiálnym veciam. Videla som a zistila ako málo stačí,
aby sme boli šťastní a vlastne, čím viac vecí máme, tým
viac sme spútaní.“
Ján Marlenga (slobodný - dlhoročný člen dobrovoľného hasičského zboru OP): „Dobrovoľným hasičom
som sa stal, lebo som sa chcel v prvom rade zapájať a
potom obetovať pre spoločné dobro iných, chrániť ľudí a
pomáhať im. Mám z toho dobrý pocit, že zachovávame

dedičstvo otcov a našich predkov, ktorí založili hasičský zbor v roku
1926. Teší ma, že aj ja
som
pokračovateľom
tohto dobrého diela a
že zanecháme odkaz
ďalším
generáciám.“
Ida Špigurová (vydatá, matka piatich detí
- animátorka pre birmovancov, lektorka):
„Pred niekoľkými rokmi
ma pán kaplán Taraj, ktorý pôsobil v našej farnosti oslovil, či by som prijala službu animátorky pre birmovancov.
Súhlasila som aj keď som netušila do čoho idem. Po 15
rokoch na materskej dovolenke to bola zmena a aj „zaberák“. Vytvorili sme si však medzi sebou priateľský vzťah.
Napĺňa ma to, lebo mladí ľudia majú veľa otázok a môžeme spoločnými silami spoznávať Boha. Učím sa aj ja od
mladých najmä trpezlivosti a dochvíľnosti. Robím to rada
aj keď to stojí môj čas.“

Monika a Marián Glovaťákovci (manželia a rodičia
troch detí – lektori): „Sami sme radi, keď nám niekto pomôže, ocení nás, uzná našu prácu a nič za to neprosí.
Vnímam, že je aj mojou úlohou ukázať ľuďom, že robiť
veci nezištne sa oplatí. Dáva mi to pocit užitočnosti. Keď
sa mi chce niekto odvďačiť, mám zvyk povedať: „Pošli to
ďalej. Urobíš dobrý skutok a krok do neba.“ A naozaj to
funguje.“
Eva Murínová (slobodná - misijná dobrovoľníčka na
Sibíri - 2 roky, lektorka, členka redakčnej rady farského
časopisu): „Túžbu pomáhať, mi dal určite Boh. V mladosti
ma povzbudil príklad mamy, ktorá bola ochotná pomôcť
druhým a aj ľudia, ktorí pomohli nám. Čo ma fascinuje
je, že práve nezištná pomoc iným odkryla dary a talenty,
ktoré do mňa vložil Boh, o ktorých som ani netušila. Vnímam, že cez pomoc iným sa ma Boh dotýka, uzdravuje,
prekvapuje. Ďakujem za tento poklad.“
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Téma: Dobrovoľníctvo
Chceš byť dobrovoľníkom a nevieš, kde začať?
Pápež František odkazuje dobrovoľníkom: „Zakaždým, keď odkladáme niečo, čo sa nám páči, kvôli dobru druhých a osobitne tých najkrehkejších, Pán nám to
stonásobne vynahrádza. Zakúsite, ako vám Pán dá do
lona «mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú»
(Lk 6,38).“
Tvoj dôvod pre dobrovoľníctvo by mal začať tam, kde
leží tvoja vášeň – či už je tvoja záľuba k zvieratám, k
vzdelaniu, životnému prostrediu, zdraviu, k chudobným,
ku chorým alebo k deťom. Ako dobrovoľník môžeš pomáhať krátkodobo alebo dlhodobo, jednorazovo alebo

opakovane, ako mladý alebo starší, dôchodca,
nezamestnaný. Poobzeraj sa okolo seba, neboj sa opýtať
či niekde nepotrebujú pomoc dobrovoľníka – možno v
dome dôchodcov, možno vo farnosti, možno aj Tvoj sused. Tvoja služba bude stáť za to. Viac dostaneš, ako dáš!
ĎAKUJEM DOBROVOĽNÍKOM ZA ICH SVEDECTVÁ
AJ VŠETKÝM ĎALŠÍM FARNÍKOM, KTORÍ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM ŠÍRIA NÁDEJ A LÁSKU DOMA AJ VO
SVETE.
Mgr. Eva Murínová

Mladý, moderný.... svätý?
Božia služobníčka Santa Scorese

Santa Scorese sa narodila 6. februára 1968 v Bari, v Taliansku. Bola normálnym dievčaťom, plným života. Túžila
po plnosti života. Jej otec bol policajtom a mama bola ženou v domácnosti - starala sa o Santu aj o jej staršiu sestru. Jej rodičia mali hlbokú a živú vieru, ktorej učili aj ich
deti. Keď mala Santa 16 rokov vstúpila do tretieho rádu
Misionárok Nepoškvrnenej Pátra Kolbeho. Po strednej
škole začala štúdium na pedagogickej vysokej škole. Robila
dobrovoľníčku aj v Červenom kríži. Pomáhala jednej mladej rodine v ťažkostiach. Zapájala sa aj do farských akcií.
Spievala v zbore, bola katechétkou. Patrila aj do hnutia
Fokoláre. Často chodila na duchovné obnovy do Bologne,
kde bol inštitút Misionárok Nepoškvrnenej. Podľa jej denníka vieme, že sa často pýtala sama seba, ktorým smerom
má ísť. Raz túžila po manželstve a raz po rehoľnom živote.
Jedno vedela ale na isto a to, že chce milovať každého, ale
predovšetkým Ježiša.
Začiatkom roka 1988 sa jej život začal komplikovať. Keď
čítala čítanie v katedrále v Bari všimol si ju jeden mladý
psychopat. Chorobne sa do nej zaľúbil a začal ju prenasledovať, telefonovať jej a písať listy. „Budeš moja alebo
ničia,“ vyhrážal sa jej. Písal jej, že musí prestať chodiť do
kostola a začať s ním vzťah. Santa bola nútená chodiť všade v sprievode aspoň jednej osoby.

„Santa si bola nebezpečenstva vedomá a pripravovala
sa na najhoršie,“ spomína si don Tino, jej spovedník. Niekoľko dní predtým ako zomrela mu povedala: „Ak sa s tým
nedá nič robiť, chcem povedať svoje áno Bohu. Radšej
zomriem…“
15. marca 1991 sa večer vracala zo stretnutia mladých z
farnosti. Mladý psychopat na ňu čakal pred dverami do jej
domu. Chcel ju znásilniť, ale Santa sa bránila. Mladík ju dobodal 14 ranami. Potom splašene utiekol. Po pár hodinách
na to zomrela ako 23-ročná. Jej posledné slová boli slová
odpustenia pre jej vraha.
Pre jej príkladný život a hrdinskosť s akou dokázala prežívať čistotu, ju Katolícka cirkev vyhlásila v roku 1999 za
Božiu služobníčku.
Magda Jaššáková

Ruženec na oslavu oltárnej Sviatosti
Preddesiatky:
1. Ježiš, ktorého v Najsvätejšej sviatosti VERÍME
2. Ježiš, ktorého v Najsvätejšej sviatosti DÚFAME
3. Ježiš, ktorého v Najsvätejšej sviatosti MILUJEME
Tajomstvá:

1. Ježiš, ktorý v Najsvätejšiu sviatosť USTANOVIL
2. Ježiš, ktorý je v Najsvätejšej sviatosti ako Boh a človek
skutočne PRÍTOMNÝ
3. Ježiš, ktorý sa nám v Najsvätejšej sviatosti za pokrm DÁVA
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4. Ježiš, ktorý sa v Najsvätejšej sviatosti za nás
OBETUJE
5. Ježiš, ktorý je v Najsvätejšej sviatosti pokrmom
na cestu DO VEČNOSTI
Záver
L.: Pochválená a zvelebená buď bez prestania
V.: Najsvätejšia sviatosť oltárna
Alebo: Ježiš, ktorý je v Najsvätejšej sviatosti potravou do
večnosti putujúcim

Téma: Dobrovoľníctvo

Naše najmenšie skryté poklady vo farnosti – naše deti
Detský kútik Polhorček a jeho aktivity

viac strach ako robí zábavu a to nielen
deťom, ale aj dospelým. A aj tento na
prvý pohľad neškodný vizuálny strach
môže dieťa poznačiť na celý život.
Deti v detskom kútiku vynechali tieto maškarády a namiesto toho
spoznávali svätcov. Navštívili farský
kostol, kde mali možnosť dozvedieť
sa základné informácie o relikviách
a následne putovali po stopách Jána
Pavla II. a to absolvovaním prednášky
s názvom „O živote Karolka,“ ktorú si
pre deti pripravil pán kaplán Vladimír
Malec. Deti mali tiež možnosť osobne
si uctiť aj jeho relikviu. Okrem toho
nezabudli ani na blízkych zosnulých
a spomienky na nich či na dôležitosť
modlitby za duše v očistci. (viď. foto
pri soche)
„Deti sú budúcnosť, ktorá je už prítomná medzi nami; je veľmi potrebné, aby mohli zakúšať, čo je to pravý
pokoj, aby boli schopné tvoriť mierovú budúcnosť.“ Ján Pavol II.
Touto cestou by sme vám, milí čitatelia, chceli v našej obci predstaviť
Detský kútik Polhorček, ktorý ponúka
rodičom pravidelnú aj nepravidelnú
starostlivosť o ich deti vo veku od 3
do 9 rokov a to každý pracovný deň.
Svoje aktivity zameriava aj na deti z
ostatných vekových skupín, ktoré rovnako môžu využívať priestory tohto
detského centra v jednorazových vopred plánovaných aktivitách. Starostlivosť o deti v kútiku je BEZPLATNÁ,
takže je dostupná naozaj každému,
kto si o ňu požiada. Toto detské centrum sa nachádza vo viacúčelovej
budove telovýchovnej jednoty na
poschodí vedľa futbalového ihriska.
Cieľom tohto zariadenia je pomôcť
rodičom pri zosúladení ich rodičovských povinností s pracovnými alebo
inými dôležitými povinnosťami.
Starostlivosť v detskom kútiku, popri
detských hrách, je založená aj na výchovno-vzdelávacom procese. Teda
deti sa počas pobytu v centre nielen
zahrajú, ale aj mnohému naučia. Každý týždeň je venovaný vopred zvole-

nej téme, ktorá je primeraná a atraktívna pre deti v danom veku. Deti v
detskom kútiku sú vedené v katolíckom duchu, čomu nasvedčujú aj aktivity orientované na kresťanské témy.
Veľmi zaujímavou volenou témou
bol týždeň svätých a zosnulých. Hlavnou iniciatívou nás vychovávateliek
bolo zabrániť šíreniu tradícií Halloweenu a zasa naopak, ukázať deťom krásu kresťanských sviatkov.
Nebezpečenstvo duchovného posolstva Halloweenu spočíva v tom,
že je to sviatok čarodejníkov, bosoriek a zlých duchov. Zároveň sa
podprahovo oslavuje okultizmus a
satanizmus, dokonca v niektorých
regiónoch sa v tieto noci vykonávali aj rituálne vraždy. Toto duchovné
posolstvo Halloweenu sa môže prenášať aj do duchovného sveta detí a
to prostredníctvom vonkajších prejavov - výzdoba obydlí, halloweenské
plesy, masky znázorňujúce hororové
scény, zombie, diablov alebo čertov,
ktoré sú dnes tak veľmi populárne, ba
dokonca až módne či trendy. Je známe, že dokonca sa konajú aj festivaly,
ktorých súčasťou sú škaredé masky
zobrazujúce diablov, ktoré sú na prvý
pohľad síce zábavné, ale ich prepracované vizuálne spracovanie naháňa

Ďalšou zaujímavou aktivitou bol
lampášový sprievod detí na sv.
Martina, na ktorý si deti vlastnoručne vyrobili svoje vlastné lampášiky.
Na svätej omši si vypočuli príbeh o
sv. Martinovi, ktorý veľmi upútal ich
pozornosť, hlavne svojou štedrosťou
a po sv. omši nasledoval spomínaný
lampášový sprievod. V budúcnosti
pozornosť budeme smerovať aj na
ďalších svätcov, ktorých je po celý rok
naozaj požehnane.
Téma Vianoc je ďalšia téma, na ktorú
sa deti veľmi tešia, avšak treba dávať
do popredia ten podstatný zmysel
Vianoc a to je radosť z narodenia Je-
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Relikvia

žiška ako najväčšieho daru pre človeka, a tiež všeobecne z darovania seba
samých. Doba, v ktorej dnešné deti
vyrastajú je veľmi premnožená hojnosťou a množstvom materiálnych
a hmotných darov a veci, ktoré deti
majú dennodenne k dispozícií. Po-

pritom sa často zabúda na duchovný
svet dieťaťa, prejavy vďačnosti alebo
čo znamená láska k blížnemu.
Preto aj Detský kútik Polhorček
pozýva všetky deti spolu s rodičmi
zapájať sa do aktivít a to predovšetkým do tých našich duchovných. Položte si otázku: „Rozprávate sa doma
s deťmi o duchovných témach?“
„Nie vždy je na to čas,“ je odpoveď,
ktorú zvyčajne počujeme od rodiča,
ktorý často nestíha, a preto nevedomky zanedbáva duchovnú výchovu
dieťaťa.
Dajte tak priestor vaším deťom spoznať naše kresťanské hodnoty a témy
u nás v Detskom kútiku Polhorček a
to hravým a motivačným spôsobom.

Ako sa hovorí: „Nie každý má dnes
doma babičku, ktorá to ťahá vo viere
aj za mamičku.
„Kráčajte vždy vo svetle a v sile
vzkrieseného Krista. Buďte silní v
nádeji a v láske k Bohu a blížnemu.
Zachovajte si svoje vzácne slovenské
tradície a svoje dedičstvo viery.“ hovorí Ján Pavol II. v jednom zo svojich
príhovorov, počas návštevy na Slovensku.
A my dopĺňame: ...„aj pre naše deti.“
Rodičom ďakujeme za prejavenú dôveru a deťom za neskrývaný záujem o
kresťanské hodnoty,
vychovávateľky Nikolka Huceľová a Bibiana
Revajová.

Relikvia z farnosti
Svätí košickí mučeníci-Melichar Grodziecki, Štefan Pongrácz, Marek Križin
Melichar Grodziecki sa narodil v Poľskom Tešíne v roku 1582. Po skončení strednej školy u jezuitov vo Viedni
vstúpil do tohto spoločenstva. Vykonával učiteľskú prax v jezuitskom kolégiu v Brne a potom v Klodzku. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1614. Bol
menovaný za kazateľa v Prahe, potom
bol vojenským kňazom v Košiciach.
Štefan Pongrácz pochádzal zo Sedmohradska, dnešného Rumunska, narodil sa v roku 1583.
Študoval na jezuitskom kolégiu v
Kluži, v Rumunsku. Napriek nevôli
rodičov bol v roku 1615 vysvätený za
kňaza. Pôsobil v Humennom, od roku
1618 v Košiciach a okolí.
Marek Križin sa narodil v roku 1588
v mestečku Križenci v Chorvátsku.
Pretože bol veľmi nadaný, poslali ho
študovať na jezuitské gymnázium do
Viedne, ktoré ukončil v roku 1607. V
ďalšom štúdiu pokračoval na jezuitskej univerzite v Grazi, trojročné štúdium filozofie ukončil v roku 1610.
Po ukončení teológie v Ríme obhájil
doktorát a v roku 1615 bol vysvätený
za kňaza. Neskôr bol menovaný za komárňanského arcidiakona a správcu
bývalého benediktínskeho kláštora v
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Krásne nad Hornádom, ktorý bol majetkom trnavského kňazského seminára.
Marek sa osobitne venoval duchovnej službe, preto žiadal o uvoľnenie zo
správcovstva kláštora. V Košiciach sa
stretol s misionárom Štefanom Pongráczom. Spolu s ním odišiel v roku
1619 do Humenného, kde sa zúčastnil na duchovných cvičeniach. Vtedy
sotva tušil, že sa nimi pripravuje na
najťažšiu úlohu svojho života, na mučeníctvo.
Neskôr pre nepriaznivú spoločenskú
situáciu sa zdržiaval v Košiciach spolu
s Pongraczom a Grodzieckim. Trojica
kňazov bývala v dome kráľovského

miestodržiteľa Andreja Dóciho, kde
mali zriadenú aj kaplnku.
Utrpenie kňazov sa začalo 3. alebo 4. 9. 1629, keď Betlenovo vojsko
pod vedením Juraja Rákociho obsadilo Košice. V Uhorsku nastal vojenský,
politický a náboženský rozvrat, šíril sa
protestantizmus v Maďarsku a kalvinizmus v Sedmohradsku. Slovensko v
tej dobe patrilo pod Uhorsko.
Veliteľ dal kňazov izolovať vyčerpaných hladom a smädom a nútili ich
zriecť sa katolíckej viery. Kňazi však
rozhodne odmietali zradiť vieru a
katolícku Cirkev.
Jeden druhému sa vyspovedali, hlas-

Relikvia
ne sa modlili a pripravovali na posledné chvíle života. Tie prišli krátko po
polnoci zo 6 na 7. septembra 1619.
Do ich izby vtrhla skupina ozbrojencov s kalvínskym kazateľom a nastalo hrozné mučenie. Podľa výpovede
svedkov Pongrácz, ktorého mučili
zvlášť ukrutne, dvakrát mu sekerou
zaťali do hlavy, žil ešte dvadsať hodín
a z posledných síl sa modlil. Všetky tri
zakrvavené telá hodili do odpadovej
žumpy. Košický senát ich dal tajne pochovať na neznámom mieste, avšak
po polroku na žiadosť Kataríny Šebastovej, palatínovej manželky, ich preniesli do Nižnej Šebastovej, potom do
Hertníka. V roku 1635 ich preniesli do
Trnavy, do kostola Uršulínok, časť do
jezuitského kostola. V roku 1919 pri
príležitosti 300. výročia ich smrti boli
ich telesné pozostatky
7. septembra slávnostne prenesené
do Dómu sv. Alžbety v Košiciach. V
roku 1923 im tu postavili oltár.
Pápež Pius X. ich 15. januára 1905
vyhlásil za blahoslavených. Za svätých ich 2. júla 1995 vyhlásil sv. Otec
Ján Pavol II. počas svojej návštevy Košíc.

Ani jeden z mučeníkov sa nenarodil
na Slovensku, ale mučeníckou smrťou
sa tu narodili pre nebo. Sú pre nás
Božím darom a v tomto zmysle sú aj
našimi svätcami.
Liturgický sviatok slávime na výročný
deň ich smrti, teda 7. septembra.
Rok 2019 je rokom 400. výročia ich
smrti. Pri tejto príležitosti sa 7. septembra v Dóme sv. Alžbety konala svätá omša za účasti mnohých veriacich
zhromaždených i okolo Dómu, pretože v chráme už nebolo miesta. Svätú
omšu celebroval košický arcibiskup
Mons. Bernard Bober za účasti mnohých kňazov i biskupov z Maďarska,
Chorvátska, Poľska a Ukrajiny. Veľkej
slávnosti sa zúčastnil i vzácny hosť,
Mons. Jozef Tomko.
Z vernosti mučeníkov Kristovi a
Cirkvi učme sa aj my pravdivo veriť,
neprestajne dúfať a verne milovať.

Podľa Každý deň so svätými, 2007 spracoval
Milan Štraus

Národný pochod za život 2019
V nedeľu 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutočnil už tretí celoslovenský Národný pochod za život nenarodených detí, ktorého hlavným iniciátorom
a organizátorom bola Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet. Tohto pochodu za život sa zúčastnilo aj niekoľko desiatok veriacich
z našej farnosti.
Náš príchod do Bratislavy sa začal
svätou omšou v Inchebe, ktorej sa zúčastnili všetci biskupi Slovenska a niekoľko tisíc ľudí. Atmosféra od začiatku
bola úžasná. Po svätej omši v Inchebe
sme sa spolu s celou tou masou ľudí
presúvali cez most SNP ponad Dunaj
a ulicami starého mesta Bratislavy na
Námestie Slobody, kde sa konal hlavný program pochodu. Ten pozostával z
vystúpení rôznych hudobných skupín
a spevákov, vystúpení moderátorov,
rozhovorov s pozvanými hosťami,
vrátane zahraničných a z ich svedectiev. Medzi nimi bola i Sue Thayer,
bývala manažérka potratovej kliniky
v USA, v súčasnosti pro-life aktivistka. Jej úlohou v tom čase bolo predá-

vať potraty. Snažila sa, aby čo najviac
žien podstúpilo potrat. Svoju prácu a
počty žien plánovala. Mala vytýčené
ciele, ktoré ako manažérka musela
dosiahnuť. Pracovala pre Spoločnosť
pre plánované rodičovstvo (IPPF). Hovorila o tom, že robila a aj videla veľa
nevysloviteľných zlých vecí.
Hovorila o svojom obrátení, o tom
ako Boha spoznala, ako sa mu cela
oddala a ako jej Boh dal silu odísť. Z
jej slov bolo cítiť obrovskú pokoru. V
tomto bola úžasná. Tiež vyzývala, aby
sme sa nevzdávali a konali. Týmto
nám všetkým priamo v teréne dala
„pocítiť“ akou hrôzou potraty sú, navyše v takom masovom meradle.
Ďalší rečníci upozornili, že až za 90%
prípadov potratov nesú zodpovednosť aj muži. A to tým, že tehotnú
partnerku alebo matku nútia k potratu, emocionálne ju vydierajú alebo
sa jej vyhrážajú, že ju opustia alebo v
iných rozhodujúcich chvíľach nepodržia.
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Pochod za život
Africká koordinátorka v boji proti potratom, obhajujúca kultúru života v
Afrike, aktivistka Obianuju Ekeocha z
Nigérie, prirovnala súčasný celosvetový boj proti potratom (=vraždám)
nenarodených detí z histórie k boju
proti otroctvu, kedy otroci tiež bojovali za svoje najobyčajnejšie a najzákladnejšie ľudské práva. Myslím,
že týmto vystihla podstatu veľmi výstižne a posunula ju k bližšie k jadru.
Viac krát bolo na pódiu spomenuté,
že život človeka začína od počatia, a
že práve na tento moment treba našu
spoločnosť čo najčastejšie upozorňovať a spomínať, pretože práve tento
prirodzený pojem, a práve tento najobyčajnejší moment v ľudskom živote,
nie je ešte pre mnohých taký prirodzený a samozrejmý. Navyše moderátori mnohokrát o počatom nenarodenom dieťati hovorili ako o dare.
Ako o dare života!
Na záver vystúpení herec Štefan
Bučko prečítal Manifest Pochodu
za život, v ktorom za všetkých účastníkov pochodu vyzýval na zastavenie
diskriminácie nenarodených detí, na
zastavenie rozdeľovania ľudí na hodných a nehodných života, na ochranu
života od počatia až po smrť. Samotný pochod začal niečo pred 15,00
hodinou, v symbolickom čase, tesne
pred hodinkou milosrdenstva. Počas

veľmi mladých ľudí, ochotných ukázať
svoj hudobný talent v prospech života. V našej časti sprievodu účastníkov
pochodu gitarou a spevom spontánne doprevádzala malá pozitívne
naladená skupinka zložená z našich
farníkov, čo bolo veľmi milé a krásne.
Pochod bol ukončený prejdením určenej trasy ulicami centrálnej Bratislavy dlhej približne 2,2 km, ktorý začínal pred Úradom vlády na Námestí
Slobody, viedol okolo Prezidentského
paláca a prezidentskej záhrady a opäť
končil na Námestí slobody. Úplne na
záver odznela slovenská hymna, čím
sa Pochod za život oficiálne skončil.
Počaté dieťa ako dar
Dar života človeka patrí medzi Božie
dary. Dar, ktorý sa nedá ničím vyvážiť ani zaplatiť. Dar, ktorý vdychuje
priamo Boh – Stvoriteľ do tela človeka. Dar, ktorým dáva samého seba.
Dar nesmrteľnosti. Dar viditeľnej a
súčasne neviditeľnej neuveriteľnej
a úžasnej pokory. A tento dar je porovnateľný iba s ďalším darom, ktorý sme od Stvoriteľa dostali – a to je
dar narodenia Ježiša Krista, ktorý ako
spoločenstvo Cirkvi, ale i veľká väčšina ľudstva, slávi na Vianoce. Aj deti,
ktoré nedostali možnosť sa narodiť
kvôli predčasnému nezmyselnému
usmrteniu formou potratu, boli tiež
takýmto darom. Avšak zdá sa, že
mnohí ľudia kvôli vlastnému pohodliu a blahobytu alebo materiálnemu
štandardu tento dar dodnes nedokážu doceniť. Tieto malé nepoškvrnené
a nevinné dary – dary zničené samým
človekom, sa najviac zo všetkých ľudí
na svete pripodobňujú Kristovi a jeho
utrpeniu na jeho poslednej krížovej
ceste do neba. Už tu na zemi si prešli
svoju vlastnú krížovú cestu aj napriek
tomu, že na sebe neniesli žiadnu vinu.
Krížová cesta nenarodených detí

pochodu na trase čakalo pochodujúcich niekoľko sprievodných aktivít.
Jednu z nich pripravila aj skupina Bubnová show Batida. Bola to skupinka
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Tieto nenarodené deti ešte pred samotným narodením „zhrešili“ už len
tým, že sa nechcene počali, čím ohrozili blahobyt svojich vlastných rodičov.
Následne boli z tohto „zločinu“ krivo
obvinené a odsúdené. Vlastní rodičia
s výraznou podporou hyperliberálnej

spoločnosti ich odmietli ako nechcené. Predtým však tieto deti nemali
možnosť ani vlastnej obhajoby ani
žiadnej inej právnej ochrany, pretože
boli prekvalifikované na „zhluk buniek.“ Zradili ich vlastní rodičia, lekári,
politici, spoločnosť. Podobne Kristus
bol najskôr zradený, za tridsať strieborných, deti kvôli blahobytu, „peniazom“ našej doby. Potom bol krivo
obvinený a odsúdený vlastným vyvoleným národom, ktorý ho odmietol.
Tiež sa stal prekážkou. Preto podobne
ako nenarodené deti bol prekvalifikovaný na buriča a zločinca. Navyše
nenarodené deti sú zrádzané aj kvôli
materiálnym a finančným nákladom,
prostriedkom a času, ktoré rodičia a
spoločnosť musia po narodení na ne
vynaložiť. Dokonca tieto deti sú zrádzané nemocnicami a lekármi, ktorí
namiesto toho, aby život nenarodeného dieťaťa chránili, sa pre tieto deti
lekári stali vrahmi a nemocnice márnicami.
Nenarodené deti počas svojho veľmi krátkeho života od počatia až
po násilnú smrť v tele matky veľmi
kruto trpeli, podobne ako Kristus
na kríži. Ich malé, nevinné a nepoškvrnené telíčka boli počas potratu za
živa roztrhané a vysávané. Jednotlivé
končatiny za živa odtrhávané od telíčka, hlavička ako posledná za živa rozdrvená, pretože po potrate (= zavraždení) ju nemožno z tela matky vybrať
alebo vysať v celku. Tieto nenarodené
deti boli za živa mučené tým najhorším možným spôsobom aký človek
môže vymyslieť. Roztrhané časti detských telíčok sa tak stali Ježišovými
ranami po klincoch, po bičovaní, po
tŕňovej korune, a tiež v Ježišovom
srdci hlbokou ranou po kopiji (=lekárskej ihlici a nástrojoch pri potrate).
A napokon po umučení sa cintorínom týchto nenarodených detí stali
smetný kôš, skládka odpadu alebo
spaľovňa odpadov, v tom lepšom
prípade krematórium, teda „cudzie
hroby,“ podobne ako Kristus po smrti sa tiež dostal do cudzieho hrobu.
Potratový priemysel
Všetci ľudia našej planéty by si mali

Pochod za život
uvedomiť, že pojmy ako potrat, interupcia alebo umelé prerušenie tehotenstva sú falošnými, nepravými,
klamlivými a zavadzajúcimi pojmami
pre úmyselnú, zámernú a plánovanú
vraždu ešte nenarodeného a žijúceho
dieťaťa v tele matky. Cieľom týchto
falošných pojmov je oklamať svedomie človeka, jeho rozlišovanie, jeho
duchovný a súčasne morálny svet.
Upokojiť ho a nahovoriť mu, že potrat
nie je vraždou, ale právom, dokonca
ľudským právom.
Avšak potrat ako taký je nielen telesnou vraždou človeka, ale i duchovnou
a morálnou vraždou s ďalekosiahlymi
následkami pre ženy - matky a ich rodiny, s následkami dokonca pre celú
spoločnosť a jej populáciu.
Žiaľ, súčasná liberálna, ultrahypermoderná, západná tzv. vyspelá a demokratická spoločnosť nepreferuje
deti alebo mnohodetné rodiny. Považujú sa za príťaž. A ako sa tejto príťaže
zbaviť? Je to jednoduché. Plánovanie
rodiny, plánovanie počtu detí prebieha usmrtením nechceného počatého
dieťaťa. Toto usmrtenie pomenované pojmami ako umelé prerušenie
tehotenstva, interupcia alebo potrat
(=vraždenie) sa prekvalifikovalo na
ľudské právo, dokonca na právo samotného dieťaťa. Vina za jeho zabitie
sa preniesla na samotné dieťa, ktoré
sa nemá ako brániť. A to všetko len
preto, lebo počaté dieťa sa stalo prekážkou pri sexuálnej rozkoši, blahobyte a štandarde.
Zo všetkého však najhoršie je to, že
toto vraždenie nevinných, bezbranných a ešte nenarodených detí dosiahlo vo svete masový, ba až priemyselný rozmer. Ba dokonca v mnohých
„vyspelých“ štátoch vznikli celé zdravotnícke priemyselné odvetvia zaoberajúce sa týmto vraždením, v ktorom
sa táto potratová politika (= vyvražďovanie) navyše plánuje. Plánuje sa
predpríprava detí na potrat nezriadenou sexuálnou gender výchovou,
plánujú sa počty potratov (=vrážd),
plánuje sa a prepočítava zisk. Začína
sa to nezriadenou sexuálnou gender
(pre)výchovou detí už od materských
škôlok a končí špeciálnymi potratový-

mi oddeleniami v nemocniciach alebo
na poliklinikách výhradne, diskrétne a
v tichosti sa špecializujúcich sa iba na
potraty (=vraždy). Ako technickým vybavením, tak i personálom na to špeciálne vyškoleným. Celý tento vraždiaci potratársky priemysel sa dostal do
takého extrému, že ešte nenarodené
dieťa sa stalo doslova tovarom na predaj, matka s prepáčením dojnou kravou na peniaze a cieľom sa stal nekontrolovateľný zisk a z toho prameniaca
moc a to aj nad politikmi. A napokon
najväčší extrém je, že celý tento cynický priemysel funguje pod rúškom
ľudských práv. Makléri potratárskych
spoločnosti naháňajúcich ženy na potrat (=vraždu) mnohokrát zneužívajú
nevedomosť žien alebo oboch rodičov. Snažia sa v nich vzbudiť falošné
práva a dojmy, aby tak v nich odstránili prekážky svedomia. Budujú v nich
falošný „dojem,“ že „dieťa“ vznikne až
po narodení, pretože je viditeľné a keďže dieťa v brušku je neviditeľné, ešte
nie je dieťaťom, a preto ešte ani nemôže mať žiadne svoje práva. V tomto už cynicky rozbehnutom bezbrehom vraždiacom priemysle sa stratila
akákoľvek rovnosť dôstojnosti a práv
medzi ľuďmi a človekom, medzi človekom a dieťaťom, za ktoré tak cynicky a zúrivo bojuje aj rodová rovnosť,
ktorej sexuálna ideológia má v tomto
priemysle najväčší podiel. Na strane
jednej rodová rovnosť zúrivo a cynic-

ky bojuje za rovnosť práv všetkých
ľudí na svete, avšak na strane druhej
nechá v mene tých istých „rovných“
práv veselo vraždiť nenarodené deti.
Akáže je to potom rovnosť, keď ešte
nenarodené deti, ich život, ich práva a
zároveň ich dôstojnosť, sa nepovažujú
za rovnocenné so životom, právami a
dôstojnosťou ich narodenej a žijúcej
matky (?!) alebo ich život, práva a
dôstojnosť nie sú rovnocenné s ostatnými narodenými obyvateľmi!?!?!?
Čo sa teda vôbec stalo s človekom
a ľudstvom, že je schopné si samo
naplánovať takéto masové, ba až
priemyselne vyvražďovanie svojho vlastného rodu, svojich vlastných generácii a nerozpoznať to?
Posledné takéto masívne, plánované
a priemyselné vyvražďovanie celých
rôznych skupín etník a národov prebiehalo len v nedávnej minulosti. Počas
nacizmu v koncentračných táboroch
alebo za komunizmu v gulagoch. Dnes
takéto masívne, ba až priemyselné
vyvražďovanie, zastrešované najmä
ideológiu gender, prebieha, čuduj sa
svete... v nemocniciach, teda v inštitúciách, ktoré by mali chrániť život???
Je zjavné, že človek a ľudstvo sa opäť
nepoučilo, a preto sa história opakuje.
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Pochod za život
Anketa medzi účastníkmi pochodu
Niektorých našich účastníkov pochodu sme sa opýtali na ich skúsenosti, zážitky alebo dojmy z Pochodu za život
alebo prečo sa zúčastnili Pochodu za život. A oni boli ochotní sa s nami o ne podeliť. Tu sú:
„Je to neuveriteľná masa ľudí. Je obrovský rozdiel zažiť
takúto masu na vlastnej koži oproti tomu ako túto udalosť
prezentujú média v televízii alebo internete. Ten rozdiel je
neporovnateľný. To nadšenie, tá radosť strháva človeka
ako jednotlivca. Je neskutočné ako Boh dokáže tak naraz
pôsobiť v toľkých ľuďoch, ako dokáže zomknúť takúto
masu na obranu pravdy, na obranu tých najmenších,
najbezbrannejších, najnevinnejších. Avšak podľa mňa
je to určitým spôsobom aj pietny akt za všetky nenarodené deti na svete, ktoré nedostali tú najobyčajnejšiu a
najprirodzenejšiu šancu narodiť sa. Ale tiež aj akt vzbury
proti klamstvám o potrate ako o ľudskom práve, ktoré
sa púšťajú do éteru alebo iným klamstvám v súvislosti s
počatím. Neustále sa stupňujúce počty potratov vo svete,
u nás našťastie klesajúce, benevolencia a ľahostajnosť
mnohých politikov, ako aj laxnosť zákonov v tejto oblasti
mnohých ľudí nenecháva na pokoji, mobilizuje ich to k
väčšej aktivite a tento pochod za život je, myslím si, súčasne aj ukážkou mobilizácie zdravého rozumu a ochoty
aj niečo obetovať za tieto nenarodené deti.“ pán Jozef

„Odhodlanie ísť na tento pochod za život, bolo veľmi
spontánne. Chceli sme spolu ako rodina zažiť naživo tú atmosféru pochodu. Tento pochod sme absolvovali po prvý
krát a myslím si, že u nás sa to stane pravidlom. Náš syn,
len 6-ročný Romanko, sledoval spolu s nami tiež tváre ľudí,
zdieľal s nimi to nadšenie a rozprával nám, ako mu bolo
tak trochu smutno, pretože jedna teta plakala. Mali sme
dobrý pocit, že aj tak malé dieťa vníma to čo sa okolo neho
deje. Starší syn Benjamín zas nevedel pochopiť, prečo ľudia
nevedia rešpektovať pravidlá. Ďakujeme za dobrú partiu
a hlavne nech Pán Boh stojí pri nás, pri našich rodinách a
bojujme za dobrú vec, kým je čas.“ rodinka Mačincových
„Prečo sa zúčastňujem pochodu za život? Určite takmer
každý zachytil počas roka informáciu o tejto akcii a bolo
na každom kresťanovi, ako chce dať najavo, že život človeka, zvlášť toho počatého je veľmi dôležitý. Nuž chcem
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sa s vami podeliť o to, čo by bolo keby bolo. Keby moja
mama, keď sa dozvedela, že v 43-och rokoch čaká 11. dieťa, a keby bola lekárovi povedala, že súhlasí s jeho rozhodnutím, že má ísť na potrat, veď ledva porodila to desiate
kliešťovým pôrodom, že má poškodenú maternicu, že sa
jej určite narodí postihnuté dieťa, veď otec má 59 a je to
pôrod po 7 rokoch (!!!), nuž keby, nuž keby... nebola by
som tu ja a naša rodina. Neboli by tu naše štyri krásne
deti a dvanásť krásnych a úžasných vnúčat a trináste, ktoré s láskou očakávame na budúci rok. Stačilo by, aby moja
mama počúvla ten naliehavý hlas lekára, ktorý hovoril,
aby myslela na seba, pretože bola vyčerpaná, unavená, v
núdzi a viem si veľmi dobre predstaviť, že určite z tohto
tehotenstva nebola nadšená. Napriek tomu počúvala hlas
svojho svedomia a môjho otca, ktorý jej na to povedal:
,,Keď sme vychovali desať, vychováme aj to jedenáste.“
Nuž, to je moja motivácia zúčastňovať sa pochodu za život. Ako poďakovanie mojim rodičom za to, že mi umožnili narodiť sa a prežiť 53 rokov krásneho života. Preto zo
srdca prajem každému počatému dieťaťu, narodiť sa.“
manželka, maminka a babička Monika

Pochod za život
Všetkým našim účastníkom Pochodu za život veľmi pekne ďakujeme za ich ochotu podeliť sa s nami o svoje osobné, ba až intímne dojmy. Ďakujeme.
redakcia časopisu Srdce, Jozef Ďubek

Rásť v manželskej láske
V manželstve je dobré starať sa o lásku, aby bola radostná, trvalá, každodenná a vzájomná.
Keď sme znechutení životom, ťažkým pracovným dňom, výchovou detí
alebo sa nám nič nedarí, dobre padne
každému z nás povzbudenie od nášho
manželského partnera „Som šťastná,
že si mojím manželom, nikoho iného
by som nechcela. Som šťastný, že si
mojou manželkou nikto iný ťa nedokáže nahradiť“ a keď sa k tomu pridá
objatie, vtedy z nešťastného človeka odpadne najväčšie sklamanie zo
seba samého. Sú to tiež slová, ktoré
nás motivujú a poháňajú ďalej konať
v úlohe manžela, manželky alebo rodiča.

Keďže nám dobre padnú tieto slová,
musíme žiť v manželstve, kde nebudem čakať na tieto povzbudenia, ale
sám ich začnem uskutočňovať, sám
budem povzbudzovateľom svojho
zroneného partnera. „Ľúbim Ťa. Vážim si Ťa. Urobila si chutný obed. Ako
útulne máme v dome a voňavo. Tak
usilovne pracuješ pre nás, zriekaš sa
svojho pohodlia a komfortu v práci.
Si šikovný, že si s mnohými vecami v
domácnosti poradíš, opravíš, urobíš.
Skvelo si zorganizoval výlet. Si úžasný, že nezabúdaš na naše výročie,
sviatky.“ A mnoho ďalších.

Boh nám prikazuje sa navzájom povzbudzovať a to každý deň. Apoštol
Pavol v liste Heb 3,13 píše: „ale deň čo
deň sa vzájomne povzbudzujte kým
trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu.“
Namietali by sme, že skôr by sme sa
mali chváliť. No rozdiel medzi chválou a povzbudením je, že chvála patrí
Bohu. Jeho nemusíme povzbudzovať
k láske k nám. Jeho máme chváliť za
dobrodenia, ktoré nám preukazuje.
Teda my nie sme hodní chvály alebo
zriedkakedy sme hodní chvály. Prečo?
Nuž jednoducho pre pýchu a sebeckosť. Naopak povzbudenie nám hojí
rany a zlomené srdcia, že nie nás a
presvedčuje nás napredovať v manželskom, rodičovskom vzťahu.
V manželstve povzbudenie vyvoláva
u partnera útechu a uistenie, že sa
nás náš partner zastáva. „Musel si sa
cítiť hrozne. Je mi ľúto, že to takto dopadlo.“ Než znehodnotenie: „A čo si
čakala. No to som si mohla myslieť,
že to takto dopadne.“
Povzbudenie hľadá, čo môžeme na
partnerovi obdivovať. „Vyzeráš skvelo, ten účes sa ti hodí. Dnes si pekná,
milá, usmievavá. Máš pekné šaty. Si
vtipný. Skvelo sa hráš s deťmi, rozumieš si s nimi.“
Určite medzi povzbudenie nepatrí
„V tých šatách si tučná. Tie nohavice
už nie sú v móde. Stále nosíš tú istú
košeľu, sveter.“

ponúkaš pomoc. Ty žiješ?“ alebo „Ty
vidíš, že sme na svete aj my?“
Povzbudenie prekvapuje. Robí z
nás kreatívnych v láske. Tajomné
rande, darček len tak, SMS.....
Povzbudenie vyjadruje záujem o aktivity partnera. Nezabudne sa spýtať,
ako dopadlo stretnutie so šéfom, s
bývalými spolužiakmi, s kamarátkou.
Ako dopadli nákupy, čo si kúpila? Ako
bolo v práci, ako sa darilo. Ako dopadol futbal, hokej, ako sa darí Saganovi
na pretekoch.
Povzbudenie vyjadruje súcit. „Vidím, že si smutná, unavená, že ťa niečo trápi. Urobím ti kávu, oddýchni si.“
Povzbudenie tiež vyjadruje, že náš
partner stojí vždy pri nás, keď to potrebujem. Je to istota, že sa môžem
na neho spoľahnúť, že mu môžem dôverovať.
„Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte, ako to aj robíte.“ (1Sol
5,11)
Monika Glovaťáková

Povzbudenie povznáša ducha, prikladá ruku k dielu, pomáha s bežnými
povinnosťami. „Miláčik chcel by som
ti pomôcť. Rád/a to urobím s Tebou.
Spolu sa na to dáme.“ Nikdy nehovor:
„Asi sa mi sníva, ty si sa objavil, ty
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Veda

Odhaľovanie pravej tváre ideológie gender - pokračovanie z minulého čísla - 3.časť.
Model rodovej rovnosti a rodové práva dieťaťa.

Celý tento skutočný a podprahový zámer a cieľ sa uskutočňuje prostredníctvom zavedenia takého
modelu rodovej rovnosti, v ktorom
sa aj dieťa, v rámci rodovej kultivovanej sexuality, stane rovnocenným
a rovnoprávnym subjektom rodovej rovnosti. To znamená, že aj dieťa
bude mať rovnaké rodové práva ako
dospelý, vrátane sexuálnych, vrátane
pohlavných, vrátane ostatných - „rodovo“ občiansko-sexuálnych práv.
Zmena pohľadu na sexualitu dieťaťa
a na jeho „sexuálne aktivity“ k tomu
výrazne napomáhajú.
Komunizmus sa snažil založiť beztriednu spoločnosť, v ktorej sa snažil
zrovnoprávniť všetky vrstvy obyvateľstva na pracovnom, sociálnom, kultúrnom, spoločenskom alebo svojím
spôsobom aj na politickom poli. Ale
gender ideológia spolu s rodovou rovnosťou, Istambulským dohovorom a
IPPF chcú ísť ešte ďalej. Chcú dosiahnuť vyšší level, vyššiu úroveň zrovnoprávnenia v spoločnosti. Chcú zrovnoprávniť všetky vrstvy obyvateľstva,
všetkých ľudí ešte aj na pohlavnom a
sexuálnom poli, až na pohlavnej a sexuálnej úrovni – vrátane detí.
V modeli rodovej rovnosti to znamená, že v spoločnosti, ktorú bude
reprezentovať rodová rovnosť spolu
s ideológiou gender, Istambulským
dohovorom a IPPF, sú si všetci sexuálne, pohlavne, rodovo, ale aj z hľadiska sexuálnej aktivity rovní. Vytvárajú jednu veľkú, sexuálne a pohlavne
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bezpohlavnú „rodinu“ premixovanú
rodmi, kde rod je „rozpoznávacím“ sexuálnym a pohlavným znakom medzi
orientáciami. V praxi to znamená, že
celú túto jednu veľkú sexuálnu „rodinu“ tvoria všetky sexuálne a pohlavné
orientácie a rody, všetky rôzne sexuálne väčšiny (heterosexuáli) a menšiny (LGBTQI), všetky rôzne sexuálne
deviácie alebo iné utajované sexuálne
skupiny, vrátane pedofílie, nekrofílie,
zoofílie, či incestu. Ale do tohto modelu rodovej rovnosti rovnako patria aj deti - ako sexuálne osobitná a
zvláštna skupina. A z týchto dôvodov
to v „rodovej“ praxi ďalej znamená, že
dieťa, v zmysle ich rodových teórii, je
sexuálne a pohlavne, už ako „rodovo“ zrelý človek, rovnocenným a rovnoprávnym subjektom voči všetkým
týmto sexuálnym skupinám, so všetkými týmito dospelými ľuďmi. A to
preto, lebo dieťa v rodovej rovnosti sa
stalo absolútne rodovo rovné. V opač-

nom prípade by totiž podľa rodových
teórii bolo dieťa rodovo (=pohlavne a
sexuálne) diskriminované. Preto dieťa v zmysle rodovej (=pohlavnej a
sexuálnej) slobody a práv musí byť
sexuálne a pohlavne rovné, vrátane
sexuálnej aktivity – aj s dospelými.
Takto totiž v rodovej rovnosti vyzerajú
všetky rodové, sexuálne a pohlavné
rodové rovnice. Každý s každým bez
rozdielu veku či „pohlavia,“ si je legálne sexuálne a pohlavne rovný. Dieťa s
dieťaťom, dieťa s dospelým, dospelý s
dospelým.
Súčasne však z tohto rodovo-sexuálne-pohlavno „právneho“ postavenia
vyplývajú pre dieťa aj jeho ďalšie...
sexuálne, pohlavné a rodovo gender
„rovné“ „univerzálne“ práva.
Prvým „rodovým“ a „univerzálnym“
detským právom, ktoré z tohto rodovo-sexuálne-pohlavného „právneho“
postavenia dieťaťa, pre ešte nenarodené dieťa vyplýva, je... „právo narodiť sa ako chcené.“
Toto „právo“ dieťaťa sa uplatňuje v
rámci „práva na plánované rodičovstvo“ alebo v rámci „práva človeka/
rodičov sa slobodne rozhodovať o
počte svojich detí.“ Tieto „práva“ pre
počaté dieťa znamenajú, že na to aby
sa dieťa vôbec narodilo, je potrebný
„súhlas“ ženy-matky alebo rodičov.
Svojvoľný (rodový a „univerzálny“) súhlas/nesúhlas dospelých bez morálneho zázemia podľa cítenia sa povýšil
na „právo“ dieťaťa. Z tohto „práva“
vyplýva ďalšie „právo“ dieťaťa - ako
jeho „základné“ a „reprodukčné“
ľudské právo – a to... „právo na potrat“ – teda oficiálne, legálne a beztrestné právo na zabitie alebo zavraždenie ešte nenarodeného dieťaťa.
V podstate pri potrate (=vražde) sa
jedná o dekriminalizovanie úmyselnej
a plánovanej vraždy premenovaním
dieťaťa na „zhluk buniek“ v počiatočných fázach tehotenstva. Dokonca v
niektorých „moderných,“ „vyspelých“
alebo „pokrokových“ krajinách je po-

Veda
volená interupcia až do pôrodu. Totiž
v rodovej rovnosti = ideológii gender
sa dieťa za človeka pokladá až od narodenia, nie od počatia. Navyše počty
a štatistiky potratov vo svete neustále
stúpajú. Pre porovnanie: Počas 2.svetovej vojny sa všeobecne usudzuje,
že zahynulo 50 až 80 miliónov ľudí.
Avšak iba v roku 2018 bolo na celom
svete vykonaných 41,9 milióna medicínskych potratov (=vrážd). To jest
na jeden deň v roku pripadalo 11480
potratov, na každých 7,5 sekundy jedno dieťa! A tento šialený trend stúpa.
Len na Slovensku od zavedenia potratov sa uskutočnilo (=zavraždilo) 1 milión 360 tisíc potratov (=vrážd). Čo k
tomu dodať??? Bez úcty k životu niet
ďalších práv. Navyše toto potratové
„právo“ dieťaťa je rozšírené ešte o
ďalšie „právo“ dieťaťa, o ďalšiu novinku – „právo dieťa utratiť“ (...ako psa)
- v prípade ak potrat... prežije!
Ďalším „rodovým“ právom dieťaťa je
- „právo dieťaťa, ktoré má prednosť
pred právom rodičov rozhodnúť, čo
je pre ich potomka najlepšie.“ O tomto „práve“ za dieťa a rodičov rozhoduje štát prostredníctvom súdov, čo je
pre ich dieťa najlepšie, samozrejme s
rodovým podmazom.
Najznámejším prípadom použitia
tohto „práva“ bol prípad 23-mesačného britského chlapčeka Alfieho Evansa. V tomto konkrétnom prípade sa
rodičia a lekári nedokázali zhodnúť na
liečbe dieťaťa. Tento maličký chlapček
trpel degeneratívnym neurologickým
ochorením, ktoré ťažko poškodilo
jeho zdravie a ktoré lekári nedokázali
presne určiť. Preto britskí sudcovia na
podnet lekárov rozhodli, že nakoľko je
nevyliečiteľne chorý a jeho ďalšia lieč-

ba by bola márna, že... musí zomrieť.
Bolo využité toto „právo.“ Totiž podľa
britských zákonov sú súdy nemocnicou a lekármi na ich návrh v takýchto
prípadoch požiadané, aby rozhodli. A
toto súdne rozhodnutie má prednosť
pred právom rodičov chrániť svoje
vlastné dieťa. A preto, koncom apríla
2018 zomrel zámerným, cieleným a
úmyselným odpojením od lekárskych
prístrojov aj napriek tomu, že iná nemocnica v inej krajine Európskej únie,
konkrétne v Taliansku, spolu s mnohými inými nápomocnými a ochotnými ľuďmi, mu boli ochotní a schopní
pomôcť predĺžiť život. Napokon, keď
scenár zomierania dieťaťa neprebiehal podľa predpovedí lekárov, súdne
rozhodnutia a britský policajti bránili
rodičom dieťaťa chlapčekovi doniesť
vodu, poskytnúť kyslíkovú masku, odniesť si ho domov. Všetkým týmto pokusom predĺžiť mu život, vrátane pokusu odviesť ho do inej nemocnice...
bolo bránené surovou silou. Sudca od
štátu s výrazným rodovým právnym
zázemím mal moc rozhodnúť odpojiť
prístroje, sudca mal moc použiť surovú silu, sudca mal moc rozhodnúť, že

“nie je v najlepšom záujme Alfieho
pokračovať v liečbe ani ho na tento účel prepravovať do zahraničia,”
a teda v rámci ďalšieho „práva“ alebo - „v spojení“ s ďalším „právom“„práva na dôstojnú (=súcitnú) smrť“
(=násilnej eutanázie = vraždy) nechal
dieťa zomrieť (=legálne zavraždiť). A
tomuto sa hovorí juvenilná justícia.
Napokon matka po jeho smrti na sociálnej sieti napísala: „Naše bábätko
dnes dostalo anjelské krídla. Sme zlomení. Ďakujeme všetkým za podporu.
Nevieme či sa napokon udusil alebo
zomrel vyhladovaním. Nech odpočíva
v pokoji.“
Tak takto nejako vyzerajú „práva“
dieťaťa v rodovej rovnosti, v rodovej
ideológii alebo v ideológii gender,
od IPPF alebo v prípade ratifikácie
Istambulského dohovoru. Namiesto
záchrany alebo pomoci nechajú dieťa
udusiť, vyhladovať alebo... ??? (= ináč
zavraždiť)
Cieľom týchto zvrátených detských
„práv“ je legalizovať, dekriminalizovať
a ospravedlniť vraždenie. Ospravedlniť vraždenie detí pred ľuďmi, Bohom, ale hlavne pred sebou samými,
pred vlastným svedomím. A súčasne
preniesť zodpovednosť a pocit viny na
samotné deti a ich „práva“ – a ich (rodovú a liberálnu) „slobodu“ a „vôľu.“
A to všetko len preto, lebo bezbranné
a nevinné dieťa sa v niektorých momentoch života stáva- prekážkou. Preto sa aj vymyslel takýto smrtiaci plán
„práv“ dieťaťa. Podobne ako v nacizme plán holokaustu Židov.
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Ďalším povinným právom dieťaťa
je - „právo na rodové a rodovo- sexuálne vzdelanie“ - cez radikálnu
sexuálnu gender (pre)výchovu detí
v školách, prostredníctvom ktorej sú
deti povinné sa sexuálne vzdelávať,
to jest- rodovo sa scitlivovať na všetky
sexuálne menšiny, a to aj prostredníctvom alebo formou telesných dotykov
na intímnych častiach tiel detí so sexuálnym podtónom. Preto ideológia
gender v rodovej spoločnosti si môže
„dovoliť“ deti sexuálne vzdelávať podľa svojich pochybných svojvoľných definícii sexu, sexuality, rodov, menšín.
Pokračujme však ďalej vo výpočte
ďalších (sexuálne) rodovo gender
„rovných“ „univerzálnych“ práv dieťaťa.

Keďže dieťa v spoločnosti s rodovou
rovnosťou sa stáva sexuálne rovnocenným a rovnoprávnym subjektom
- aj z hľadiska sexuálnej aktivity - v rodovej praxi v rámci „rovnosti“ to tiež
znamená, že toto jeho rodovo-sexuálne-pohlavno „právne“ postavenie mu
umožňuje stať sa aj - rovnocenným
a rovnoprávnym sexuálnym partnerom každého (rodovo) dospelého
človeka. Dôsledky sú jasné. Z týchto
dôvodov je možný incest – pretože
dieťa sa takto stáva rovnocenným
sexuálnym partnerom svojich rodičov alebo iných dospelých pokrvných
príbuzných. Preto je možná aj pedofília – pretože dieťa je rovnocenným
sexuálnym partnerom ktorémukoľvek
dospelému, ktorejkoľvek dospelej
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úchylnej osobe, ktorémukoľvek dospelému pedofilovi. A keďže dieťa v
rodovej spoločnosti je rovnocenným
sexuálnym partnerom komukoľvek,
je umožnené, aby 4-ročné deti - maličké dievčatká a chlapci - v rámci
sexuálneho gender vzdelávania boli,
môžu, respektíve musia byť „informované“ o rannej detskej masturbácii, (dokonca) tak ako to umožňuje
a prikazuje príručka Svetovej zdravotníckej organizácie – WHO alebo ináč
- výchovne a vzdelávacie osnovy sexuálnej rodovej rovnosti na nadnárodnej
úrovni. Znásilňovanie detí, detská
pornografia, ranná detská masturbácia, násilné ranné detské sexuálne
sebaukájanie, vnucovaná perverznosť deťom, vnucovanie sexuálnych
návykov dospelých deťom, pedofília, incest - to všetko sa v prostredí
rodovej rovnosti považuje za výchovu a vzdelávanie, dokonca za univerzálne ľudské práva. Ďalším konkrétnym dôkazom tohto je aj článok
3 písmeno f) Istambulského dohovoru, v ktorom je výslovne uvedené, že
pojem „ženy“ zahŕňa aj dievčatá vo
veku menej ako 18 rokov, = teda aj
malé dievčatká. Táto definícia „žien“
v Istambulskom dohovore sa teda
okrem veľkých dievčat a malých detí
– dievčatiek - vzťahuje aj na úplne novonarodené batoľatá s dievčenským
pohlavím. A táto definícia „žien“ v
spojení s ďalšími ostatnými pochybnými a zavádzajúcimi článkami dohovoru, hlavne v zmysle genderových a
rodových ustanovení dohovoru, ďalej
spolu s právnym vákuom o rode a rodovom vzdelávaní umožňuje v tichosti
a cielene, zámerne
a podprahovo manipulovať a svojvoľne
sexuálne znásilňovať
deti s dievčenským
pohlavím
sexuálnymi návykmi dospelých – pretože
priamočiaro a tiež
opakovane v tichosti
a cielene, zámerne a
podprahovo - sexuálne, pohlavne a rodovo zrovnoprávňuje

všetky dievčatá a dievčatká (spolu s
deťmi a batoľatami) vo veku od nula
do 18 rokov so sexuálne zrelými a
pohlavne dospelými ženami nad 18
rokov, vrátane ich sexuálnych aktivít.
Tak toto sú konkrétne kroky, ktoré
rodovej rovnosti spolu s ideológiou
gender, Istambulským dohovorom a
IPPF umožňujú „oprávnene“ aj cez
sexuálne rodovo „rovné univerzálne
práva“ dieťaťa, legalizovať v školách
vzájomné telesné dotyky u detí na
ich intímnych miestach ako vzdelávaco-výchovný prostriedok pre rodové
scitlivenie a samozrejme aj pre sexuálne a pohlavné scitlivenie voči iným
sexuálnym menšinám, vrátane pedofílie alebo iných sexuálnych úchyliek
a to všetko v tichosti a podprahovo
so sexuálnym podtónom, pričom stúpenci rodovej rovnosti budú tvrdiť, že
upriamujú pozornosť nie na sex alebo
sexualitu pohlavného styku, ale iba
na rod alebo orientáciu, pretože sa...
„nepreberajú sexuálne techniky.“
Jozef Ďubek

zdroje: nezávislý denník Nový Čas,
konzervatívny denník Postoj.sk, denník Pravda, pracovné listy a metodická príručka od IPPF, internet, video na
youtube.sk pod názvom Veľká diskusia
k referendu (k referendu o rodine 2015)
– odporúčam pozrieť v čase medzi 33 a
45 minútou, najmä v súvislosti ako sa
4-ročné deti majú „informovať“ o rannej detskej masturbácii

Veda
Gender iskrička zo sveta
Jeden príklad incestu a pedofílie z Austrálie. Okresný
sudca v Austrálii Garry Neilson verejne vyhlásil, že „moderná spoločnosť musí prestať vnímať incest a pedofíliu
ako tabu, lebo aj práva homosexuálov sú dnes uznávané
v omnoho väčšej miere ako to bolo v päťdesiatich až šesťdesiatich rokoch minulého storočia.“ Ďalej podľa Neilsona „niet nič odsúdeniahodné v intímnych vzťahoch medzi
bratom a sestrou (!!!) alebo medzi dospelým a dieťaťom
(!!!). Rovnako ťažké bolo dosiahnuť, aby spoločnosť uznala
homosexuálne vzťahy, ktoré boli v minulosti považované
za zvrátené, a teraz ich mnohí pokladajú za úplne normálne“... hovorí Neilson a ďalej vysvetľoval, že „jedným z hlavných dôvodov prečo je incest tabu, je možnosť narodenia
detí s vážnymi genetickými chybami, avšak ani to nie je
problém, pretože v dnešnej dobe existujú účinné antikoncepčné tabletky a potraty zakázané nie sú.“ Takto o tom
informoval austrálsku verejnosť austrálsky denník Fairfax
Media. Toto silné vyhlásenie urobil sudca Neilson v apríli
2014, teda nie až tak celkom dávno, keď súd pojednával o
prípade päťdesiatosem ročného Austrálčana obvineného
z opakovaného znásilňovania svojej mladšej sestry. Znásil-

ňovať ju začal, keď mala iba desať rokov. Ale keď už mala
osemnásť, násilník svoju vinu nepriznal a sudca Neilson
mu vymeral najnižší možný trest. Samozrejme, že austrálsku verejnosť a organizácie pre ochranu detských práv
toto konanie sudcu pobúrilo. Pritom ideológia gender je
v Austrálii rozbehnutá na plné obrátky a tvrdí, že „chráni“
ženy pred násilím a domácim násilím vo „všetkých“ jej formách. Navyše Istambulský dohovor, ktorý túto ideológiu
„právne“ zastrešuje, považuje za ženy aj dievčatá mladšie
ako osemnásť rokov. Teda... naozaj ich chráni? Tu priamo
v „teréne“ austrálskej krajiny si možno premietnuť, ako asi
bude ideológia gender po ratifikácii Istambulského dohovoru... „právne“ fungovať aj u nás.

sudca Garry Neilson

Nezabudnime na minulosť...

Mesiac október ako všetci vieme, sa
nesie v znamení Úcty k starším. Tak
ako po minulé roky, tak aj „po“ tento
rok bolo v tomto mesiaci stretnutie
s dôchodcami, ktoré už ako tradične
v našej dedinke, organizoval Obecný
Úrad v spolupráci s Rímskokatolíckym
farským úradom v obci. Toto stretnutie sa uskutočnilo v utorok 22. októbra 2019.
Začalo svätou omšou o 14-tej hodine v kostole Božského Srdca Ježišovho
a pokračovalo kultúrnym programom
a menším občerstvením v kultúrnom
dome obce.
Keďže aj ja chodievam na tieto
stretnutia, chcel by som vyjadriť pár
postrehov, ktoré ma zaujali.
Po príchode ku kostolu som zaparkoval svoje auto na parkovisku a od-

tiaľ moje kroky smerovali do Božieho
chrámu. Ako som tak kráčal, všimol
som si pri fare auto s nápisom - „Polícia.“
Nevedel som o čo ide, preto pri vstupe do kostola som mal zmiešané pocity. Až v kostole som pochopil o čo išlo.
Hlavný celebrant pri sv. omši vysvetlil
dôvod prítomnosti policajného auta a
celkovej návštevy príslušníkov policajného zboru.
Člen polície - v kňazskom rúchu, pri
oltári a počas kázne sa snažil vysvetľovať celkový pohľad na súčasnú dobu.
Medziiným apeloval na dôchodcov,
aby si viac všímali svojich vnukov a
doslova ich prosil: „Zoberte vnukom
mobily. Nenechávajte ich vo voľnom
čase samých s mobilmi v tom ich virtuálnom svete. Dajte im manuálnu
prácu. Nedávajte im za odmenu peniaze. Dávajte im dobrý príklad ...“
hovoril, apeloval.
Podobným smerom pokračoval príhovor aj v Kultúrnom dome od ďalších
príslušníkov od polície.
Môj dojem z tohto stretnutia zanechal vo mne hlboký vnútorný zážitok.

Chcem poukázať na to, aký je to zvrat.
V minulosti bola náboženská nesloboda, prenasledovanie kňazov či
veriacich počas totalitného režimu.
Vidieť políciu pri fare znamenalo zatýkanie, vyšetrovanie a napokon väzenie.
Chvála Pánu Bohu, že tieto časy
pominuli... alebo, že by nie až tak
celkom? Dnešná doba má moderné
metódy ako útočiť na náboženstvo
alebo na samotných veriacich. Buďme obozretní a všímaví okolo seba.
Bráňme si svoju vieru, ktorú nám
odovzdali naši rodičia. „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!“ ...často krát
mi rezonuje v mysli táto veta. Myslím
si, že nie som sám, čo zdieľa takýto
názor.
Záverom by som chcel prejaviť vďaku hlavným organizátorom týchto
stretnutí. Nech by sa zachovali aj do
budúcna.
S pozdravom vďačný dôchodca Anton Marlenga starší.
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História Licheňskej Panny Márie
Toto pútnické miesto patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam
Poľska. Sláva tohto miesta sa začala šíriť od roku 1836, kedy bol vo farskom
kostole svätej Doroty inštalovaný zázračný obraz Panny Márie. Obec leží
v strednom Poľsku, medzi hlavným
mestom Waršawou a Poznaňou, v
malebnom jazernom kraji.

Zázračný obraz Božej Matky a zjavenia v Lichni
Prvé zjavenie sa viaže k obrazu Božej Matky, pred ktorým ranený žoldnier, pôvodom kováč z Lichňa Tomáš
Klosowský, po bitke pri Lipsku v roku
1813, prosil Pannu Máriu o svoju záchranu. Povedala mu, že vyzdravie,
vráti sa domov a má vyhľadať jej obraz, na ktorom je taká ako ju vidí, s
bielou orlicou pritisnutou k hrudi. Až
v roku 1836 našiel Tomáš dlho hľadaný obrázok a pred smrťou roku 1837
ho pribil na borovicu v lese pri Grabline a tam sa modlieval. Po jeho smrti
sa k obrazu chodieval modliť pastier
Mikolaj Sikatka z Izabelina a tam sa
mu v rokoch 1850-1852 viac ráz zjavila Matka Božia. Prostredníctvom Sikatku vyzývala ľud na modlitbu, zvlášť
Ruženca, predpovedala vojny a epidémie. Prosila kňazov o slúženie svätých
omší za hriešnikov. Tým, ktorí sa budú
modliť pred jej obrazom a zmenia svoj
život sľúbila záchranu a pútnikom veľa
milostí. Púte začali roku 1852, keď v
celej Európe vypukla epidémia cholery. Davy pútnikov prichádzali modliť
sa k obrázku Matky Božej v grablinskom lese. Ešte v tom roku rozhodnutím biskupa bol obraz prenesený do
kaplnky v Lichni. Od roku 1858 až do
roku 2006 bol Zázračný obraz vystave-
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Púť do Lichne

ný vo farskom kostole svätej Doroty. V
roku 1967 bol obraz korunovaný podľa dekrétu pápeža Pavla VI.. Korunoval
ho poľský primas kardinál Wyszynski,
ktorý bol po prosbách k Matke Božej v
Lichni zázračne uzdravený z rakoviny.
Do novej baziliky bol Zázračný obraz
prenesený 2. júla 2006.
Bazilika Matky Božej Bolestnej,
Kráľovnej Poľska
Panna Mária pri zjaveniach Sikatkovi
povedala, že raz tu bude vybudovaný
spanilý chrám ku jej cti, ak ho nepostavia ľudia, tak prídu anjeli a postavia ho. Tiež povedala, že bude vybudovaný kláštor, kde jej budú slúžiť jej
synovia.
Čas na výstavbu dozrel, keď licheňská cirkev dostala do daru 92 ha
priľahlých pozemkov. Projekt chrámu
bol schválený roku 1993, pozemok
posvätený v roku 1994 a nový chrám
bol posvätený v roku 2004. Celá výstavba bola financovaná len zo zbierok a darov veriaceho ľudu a s pomocou Božou. Pápež Ján Pavol II. udelil v
roku 2005 chrámu titul Bazilika minor.
Táto bazilika je najväčšou bazilikou
v Poľsku a šiestou najväčšou na svete. Chrám má pôdorys kríža, kupola
je podľa kupoly katedrály svätého
Petra v Ríme a veža podľa veže Čenstochovského chrámu. Na budove je
365 okien, 52 dverí a do baziliky vedie 33 schodov. Do lavíc môže sadnúť
okolo 3000 osôb, stojacich môže byť
až 7000. Veža má 2 vyhliadkové terasy vo výške 98 m a 120 m, výťah ide

na 27. poschodie, schody vedú na 31.
poschodie. Následne bol za bazilikou
vybudovaný aj kláštor kňazov Mariánov. V parku blízko farského kostola
sa dvíha čudesná stavba z kameňov Golgota. Má výšku 25 m, na vrchole
kríž a sochy Panny Márie a Svätého
Jána. Tradičným miestom pre Krížovú
cestu sú cestičky v borovicovom Grablinskom lese. Má 15 zastavení, končí
Ježišovým zmŕtvychvstaním. V závere
cesty je kaplnka posledného zjavenia
Panny Márie s pamätným kameňom,
na ktorom zanechala svoje stopy.
Gniezno - Bazilika Nanebovzatia
Panny Márie
Tu sa v roku 996 udial tzv. krst Poľska.
Práve v tomto meste prijal krst vojvoda Mieszko I. (prvý vládca Poľska). V
roku 999 tu bol pochovaný sv. Vojtech
po jeho mučeníckej smrti v roku 997.
Torúň
Ako prvé sme navštívili sanktuárium
Panny Márie, hviezdy novej evanjelizácie a Jána Pavla II.. Toto sanktuárium bolo postavené v roku 2016 a
je prenádherne zdobené mozaikami.
Pokračovali sme prehliadkou centra
Torúňa - najstaršia radnica v strednej
Európe, dom Mikuláša Koperníka, katedrály sv. Jánov, sv. Jakuba, kostol nanebovzatia Panny Márie. Toto mesto
je jedno z najstarších poľských miest a
má bohatú gotickú architektúru.
Swinice Warckie a Glogowiec
Cestou domov sme sa zastavili v dedinke Swinice Warckie, kde sa sv. sestra Faustína narodila a kde bola pokrstená. A tiež sme si pozreli jej rodný
domček v Glogowci.
Ďakujeme za pekný priebeh púte.
Jaššáková Magdaléna

História
Obec sa nachádza na križovatke starých obchodných ciest. Patrí do Nitrianskeho biskupstva. Nad údolím rieky Hron, na strmom skalnatom brale
stojí monumentálny dvojvežový gotický chrám s kláštorom.
Prvú trojloďovú románsku baziliku
tu vybudovali benediktíni v roku 1075

ako druhý najstarší kláštor na Slovensku. Pochádza odtiaľ najstarší latinský
text na území Slovenska. Je známy
pod názvom Nitriansky evanjeliár.
V druhej polovici 12. storočia benediktínske opátstvo začalo stavbu mohutnej murovanej trojloďovej románskej baziliky. Tento chrám však bol
poškodený a začiatkom 14. storočia
sa začal rozpadávať.
V roku 1346 opäť začala stavba veľkolepého trojloďového gotického
chrámu s rozmerným priečelím a dvojicou veží vysokých 48 metrov. Hlavnú
loď od bočných lodí oddeľujú štyri
voľne stojace piliere.
Po dokončení stavby v 15. storočí sa
začalo vnútorné zariaďovanie chrámu. Jeho dokončeniu však zabránili

Hronský Beňadik

vnútropolitické nepokoje, počas ktorých bol chrám trikrát vypálený. Po
jeho obnove sa v roku 1483 konala
posviacka chrámu. Pri tejto príležitosti kráľ Matej Korvín daroval benediktínskemu opátstvu vzácnu relikviu,
kúsok prastarého plátna – z Veronikinej šatky a plachty, v ktorej bol Kristus
zabalený v hrobe. V roku 1489 bola
pre vzácnu relikviu postavená osobitná kaplnka na južnej strane chrámu.
V roku 1829 ostrihomský arcibiskup
kardinál Rudnay potvrdil pravosť plátna s Kristovou krvou a daroval preň
monštranciu. Neskôr chrám opäť vyhorel a jeho úpravami mu vrátili pôvodný ráz. V Tirolsku bol zhotovený
hlavný krídlový oltár Krista Kráľa, podobne aj krídlový oltár Všetkých svätých.
V roku 1929 správu chrámu prevzali
saleziáni. Prvé rehoľné sľuby tu zložil
a nejaký čas tu prežil aj blahoslavený
Titus Zeman. Jeho relikvie sú od roku
2018 uložené na oltári svätého Dona
Bosca.

Po násilnej likvidácii reholí tunajší
kláštor slúžil ako koncentračný tábor
pre sestry vykupiteľky. Obec mala
pôvodne názov Svätý Beňadik. Z ideologických dôvodov v roku 1960 bola
obec premenovaná na Hronský Beňadik.
V roku 1970 bol tunajší chrám i kláštor vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Poeticky ho nazývajú Perlou
Pohronia.
Na slávnosť Krista Kráľa, 25.novembra 2018 ho nitriansky biskup mons.
Viliam Judák vyhlásil za diecéznu svätyňu, čím sa stal popri Nitrianskej katedrále a svätyni v Skalke nad Váhom
najvýznamnejším chrámom Nitrianskeho biskupstva.
Chrám sa dostal do povedomia veriacich povýšením na Baziliku Minor
Sv. otcom Františkom. Vyhlásenie sa
uskutočnilo na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 18. júna 2019
mons. Viliamom Judákom.
Podľa Posol Božského Srdca spracoval
Milan Štraus

Milí ruženčiari!
Prihováram sa vám v tomto vianočnom období, kedy sa každý zastaví a zamyslí nad všetkým. Zamyslite sa spolu so
mnou nad ružencovým bratstvom- nad výmenou tajomstiev. Obetujem čas na hocičo zbytočné- nechcem to tu vypisovať. Ale ak nemám čas raz do mesiaca obetovať Panne Márii hodinu, potom by som mal(a) z ružencového bratstva
vystúpiť. Každý by si mal prečítať stanovy a trocha sa nimi riadiť. Povinnosť je prísť OSOBNE vymeniť tajomstvo Ruženca
a pomodliť sa spolu desiatok alebo všetkých päť desiatkov. Výnimku majú starší a chorí. Ak to niekomu nevyhovuje a
posiela iného člena rodiny vymeniť tajomstvo, nech sa zapíše do Svätého alebo Večného ruženca. Ak mu ani toto nevyhovuje, nech sedí doma a nezapisuje sa do ŽIVÉHO ruženca!!!
horliteľka RB Jaššáková Viera
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Cholerový cintorín v Oravskej Polhore

Počas 19. storočia sa Uhorskom prehnalo niekoľko epidémií cholery,
ktorá zasiahla aj našu obec. Okrem
tejto infekčnej choroby postihol
obyvateľov Polhory aj hladomor v
polovici storočia.

Za pôvodcu cholery sa považuje
Ázia, konkrétne Bengálsko a povodie rieky Gangy. Cholera sa dostala
do Uhorska z územia Galície v roku
1831. A to aj napriek opatreniam v
podobe vojenskej stráže na hraniciach Uhorska a Galície. Polhora bola
takouto hraničnou obcou. Zakazoval
sa najmä pohyb ľudí. Posledné veľké
epidémie cholery na dnešnom Slovensku boli zaznamenané v rokoch
1866 až 1873.

Polhore bol najničivejší rok 1847. V
matrike farnosti Rabča je zaznamenaných v tomto roku 151 úmrtí v
Polhore, a to vrátane správcu polhorskej lesnej správy Gašpara Kružlica. Nuž hlad nerozlišuje sociálne
postavenie. V rokoch 1846 (okolo 50
mŕtvych), 1848 (64) a 1849 (25) je
výrazne nižší počet úmrtí v Polhore.

Cholera v roku 1831
Na úrovni žúp sa prijímali proticholerové opatrenia. Jedným z takých
bolo aj nariadenie Vendelina Meška, slúžneho a sanitného komisára,
prijaté v Polhore dňa 28. júla 1831
a určené pre náš región. Podľa neho
sa na konci dediny vyčlenil dom, kde
bol špitál. Okrem toho bol prísny zákaz stretávania sa ľudí, zakazovali sa
trhy, náboženské púte i bohoslužby.
Kontroloval sa aj pohyb vecí, ba i korešpondencie. Veci sa čistili formou
vydymenia.
Podľa schematizmu Spišskej diecézy
bol počet obyvateľov Polhory stabilný v rokoch 1829 až 1832. Matriky
farnosti Rabča uvádzajú približne
140 úmrtí v roku 1831 pre celú farnosť, čo je mierny medziročný nárast. Keďže nie sú uvedené príčiny
úmrtí, tak nie je možné učiť počet
úmrtí na choleru.
Z tohto obdobia sa zachovali v Polhore dva kríže. Jedným z nich je kríž
richtára Jána Taľagu z roku 1835 a
druhým je kríž postavený Jozefom
Štefaňakom v roku 1836.
Hladové roky v Polhore
Neúroda rokov 1845-1847 bola príčinou hladomoru, ktorý bol sprevádzaný infekčnými chorobami. V
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Cholera v Polhore v 1866-1873
Počas neskorého leta 1873 preniká
na Oravu pandémia cholery. Úrady
sa snažili zabrániť jej šíreniu opatreniami ako zákaz zhromaždení, kontrola pohybu osôb i vecí. Bola prísna
osobná hygiena, požívali sa ľahké a
tepelne upravené jedlá či prevarená
pitná voda. Odporúčalo sa často vetrať a vydymiť dom.
Príznakmi cholery boli veľmi rýchla
dehydratácia, výrazná strata váhy,
scvrkávanie pokožky, chrapľavý hlas,
vpadnuté oči, kŕče a nehmatateľný
tep. Pre pacienta boli kritické prvé
dva dni.
V nakazenom dome bola zriadená
karanténa, zakazovalo sa jeho opustenie. K pacientom nemohol ani
kňaz iba lekár. U pacienta sa vyvolávalo potenie, a to formou horúcich
obkladov, kúpeľa, naparovania či
viacerými vrstvami zimného oblečenia.

Už v roku v roku 1869 umiera na
choleru Jozef Kutliak, otec Urbanovho Jaška. Prvou obeťou cholery
v roku 1873 bola Žofia Hajdučáková
(30 r), ktorá umrela 4. septembra a
je pochovaná v Rabči. Ďalšie obete
sú pochované v masovom hrobe v
Polhore, pochovávalo sa okamžite,
buď v deň smrti alebo deň nasledujúci. Cholerové masové cintoríny
boli zvolené ešte pred prepuknutím
epidémie, v Polhore bol určený na
Kalužovom grúni.
Cholera najvýraznejšie postihla rodinu Pavla Terličáka, ktorému už
počas hladomoru v roku 1848 umierajú prvá manželka Mária a syn Pavol. V 1873 mu umreli dve dcéry,
manželka i on sám. Najskôr umrela
16-ročná dcéra Anna (16. 9.), po
nej samotný 47-ročný Pavol (18. 9.),
jeho manželka Anna rodená Ricáková (20. 9.) a napokon 14-ročná dcéra
Katarína (22. 9.). Choleru prežili štyri
detí (Ján, Jozef, Mária, Helena). Syn
Ján Terličák mal s druhou manželkou
Helenou Luscoňovou viacero detí,
vrátane Kataríny, ktorá sa vydala za
Štefana Rusnáka.
Ďalšími obeťami cholery 1873 boli
20-ročný Jozef Vojtas, syn Jána a
35-ročný Ján Herud, manžel Marie
Korczony. Spoločným znakom všetkých obetí cholery z roku 1873 je
skutočnosť, že nimi obývané rodinné domy sa nachádzali v širšom okolí
Šoltýskeho potoka.
Po úmrtí sa zničili či očistili všetky
pacientom používané veci i dom.
Pohreby vykonávali hrobári, bez obradov, zvonov, smútočných sprievodov a zvyčajne v noci. Masové hroby
boli zasypané haseným vápnom, hlinou a zapečatené na 50 rokov.
Záverom by sme chceli poďakovať
tým obyvateľom, ktorí priložili svoju
ruku k zachovaniu a údržbe všetkých
troch krížov v našej obci. Bez týchto
krížov by boli totiž udalosti 19. storočia v Oravskej Polhore naveky zabudnuté.
Tomáš Vorčák, Anton Kutliak

Vianoce

Biblické okienko
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.
Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch
Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho živo-ta. Čím som si zaslúžila, že matka môjho
Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach,
radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá
uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Lk 1, 39 – 45)
Skúsme si túto pasáž predstaviť ako
manuál. Keď máme nejaký prístroj,
či spotrebič, zvlášť, keď ho človek
ide použiť prvýkrát v živote, pozrie si
návod na použitie. Prečo? Aby niečo
nepokazil, aby vedel ako tu fonguje a spoznal všetky funkcie prístroja.
Skúsme hľadieť na nasledujúcu pasáž
z evanjelia ako na návod, ktorý nám
ukáže, ako prežiť Vianoce, na čo sa sústrediť a z čoho si vziať príklad.
Pozrime na Pannu Máriu – keď sa
od anjela dozvie o Alžbete, ide ža ňou,
aby jej pomohla. Je príkladom nezištnej ochoty. Nepozerá na to, že sama
je v požehnanom stave, že sa musí
šetriť, že bude matkou Mesiáša, ale
predvádza, čo znamená toto poslanie.
Ako Ježiš vo večeradle umyl učeníkom
nohy, tak už sama Mária išla pomôcť
a poslúžiť Alžbete. Hoci je Matkou
Kráľa, nazýva sa služobnicou Pána. A
dokazuje to i svojimi skutkami.
Následne si môžeme všimnúť
stretnutie týchto dvoch žien: je plné
radosti, lásky a modlitby:
a) Alžbetiná radosť, že Mária je
Matkou jej Pána – nezávidí jej, nie je

namrzená, že ona sa nestala matkou
Mesiáša, neposudzuje Máriu, či je
dosť dobrá na túto úlohu, ale raduje
sa s ňou a z nej.
b) Láska – ktorú predstavuje Duch
Svätý. Naplnil Alžbetu i dieťa, ktoré
sa v nej zachvelo. Láska spája. Ukazuje, že Ján už v lone matky je schopný
prijať Ducha Svätého a spoznať svojho Pána – že je ľudskou bytosťou, nie
iba nejakým plodom. Môže milovať a
byť milovaný. Zároveň Alžbeta sa vďaka nemu stáva prorokyňou. S Láskou
oslovuje Máriu a vytvára sa medzi
nimi hlbší vzťah.

Podobne Alžbeta uznáva, že Mária
je blahoslavená – ale nie za to, že je
Matkou jej Pána, ale za to, že UVERILA. Aj tu vidíme, ako pôsobí Boží Duch
a že si neprotirečí.

c) Modlitba – Alžbeta nazýva Máriu požehnaná a Mária vzápätí začne
chváliť Pána hymnom Magnificat. Boh
tieto ženy priviedol k sebe a Bohu za
to patrí chvála i vďaka.

Zvlášť v tomto čase nech nám je blízke toto evanjelium, aby sme aj my vo
svojich domovoch vedeli s radosťou
prijať toto dieťa, ako Alžbeta, aby
sme vedeli ochotne pomôcť, ako
Mária a prežili tento čas naplnení duchom lásky ako Ján Krstiteľ.

Nakoniec Alžbeta nazýva Máriu blahoslavenou – ale všimnime si ako. Aj
Ježiš odpovedá žene, ktorá jeho matku veľmi vychvaľuje: „Skôr sú blahoslevení tí, čo počúvajú Bo-žie slovo a
zachovávajú ho.“ (porov. Lk 11, 28)

Nech je teda ich príklad tým správnym manuálom pre nás a tento čas
bude i naším požehnaním.
Vladimír Malec

NOVY KOLOC NA VIĽIJO:„Chytre Rumôve panosky“

CO ČI TŘA:
-2 kg dutych cokoladovych panockuv. (Nojľepši by
byly ty vieľkie Mikulaše, co še džečiskom davajo)
-2 -5 liter rumu. (Aľe nevadži ky bedže i kapke vjincij... ĽEPI BEDŽE CHUČIČ)
Postupujes, jaku či teroz napisom:
Vežňes cokoladovegu panoska a vodřezos mu glove.
(AĽEBO LEP), Doľejes do tyj džury rum a mozes to
zaroz i ješ. Jacy byš ik ňimiol zezryč viencij jako 5-6
naroz, zeby še či ta cokulada ňeusadžila v črevak. Tyn
rum je zaš tak dobře ňepřepoľi...

A potym ze s piecynim na Viľijo je kupe roboty... To
jacy baby tak gvařo vo tym piecyňiu, jako by to byla
atomovo fyzyka, aľebo co inego...
P.S: LACŇYJSO MOZNOŠČ:
PANOSEK Z COKOLADY AŇI ŇEMUŠI BYČ... Usanujes
bydži džečiskom na drugy rok... Bo ňigdy ňevjis, cy
ňepřidže jesce vjinkso bjida...
zdroj: Internet
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Vaše otázky - naše odpovede

V 1 Kor 15,56 sa píše: „Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon.“
Stále mi vŕta hlavou akou silou hriechu môže byť zákon, keď sila zákona
by mala byť alebo spočívať v ochraňovaní slabších, v prípade Božieho
zákona v ochrane pred páchaním
hriechu, v ochrane pred tými, ktorí
sa snažia obchádzať prirodzené pravidlá v spoločnosti, v ochrane pred
tými, ktorí sa na úkor slabších, alebo
poctivých, snažia priživiť, oklamať
ich, podviesť, okradnúť, atď. Teda
zákon by mal byť symbolom poriadku, spravodlivosti, ochrany hmotných i duchovných hodnôť a nie
„silou hriechu“. Alebo má táto veta
v kontexte s úryvkom alebo inými
časťami Sv. písma ešte iný význam?
Tu môže byť viacero odpovedí. Sám
sv. Pavol hovoril o dvoch zákonoch:
„Teraz teda už niet odsúdenia pre
tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona
hriechu a smrti.“ (Rim 8, 1)
Čiže prvá odpoveď je, že silou hriechu je ZÁKON SMRTI, od ktorého nás
oslobodí práve Božia milosť- Kristus,
ktorý víťazí a vzkriesi nás.
Druhá odpoveď: Môže sa myslieť
postoj k zákonu. Ak nie je zákon zvnútornený, a človek ho zachováva iba
preto, lebo musí, skôr či neskôr začne hľadať spôsob ako ho obísť a potom hreší. Opäť sv. Pavol píše (Rim 7,
7 – 13): „Čo teda povieme? Je zákon
hriechom? Vonkoncom nie! Ale hriech
som poznal iba skrze zákon; veď by
som nevedel o žiadostivosti, keby zákon nehovoril: „Nepožiadaš!“
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Ale hriech, keď sa mu naskytla príležitosť, skrze prikázanie vzbudil
vo mne všetku žiadostivosť; lebo bez
zákona bol hriech mŕtvy. Ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil a ja som zomrel;
i ukázalo sa, že to prikázanie, ktoré
bolo pre život, bolo mi na smrť. Lebo
hriech, keď sa mu naskytla príležitosť,
skrze prikázanie ma zviedol, a tým zabil. Tak teda zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré. Teda
to dobré stalo sa mi smrťou? Vonkoncom nie! Ale hriech, aby sa ukázal ako
hriech, spôsobil mi prostredníctvom
toho dobrého smrť, aby sa tak hriech
skrze prikázanie ukázal nadmieru
hriešnym.“
Tretia odpoveď: Už prví kresťania
riešili otázku, či ospravedlnenie z
hriechov môžeme získať dodržiavaním zákona, alebo či potrebujeme
Božiu milosť: „Veď Abrahám ani jeho
potomstvo nedostali prisľúbenie, že
budú dedičmi sveta skrze zákon, ale
skrze spravodlivosť z viery.“ (Rim 4 ,
13)
Teda ak by sme vieru zredukovali
iba na súbor prikázaní, dospejeme k
tomu, že dobrý je človek iba vtedy,
keď prikázania zachová. No akú šancu
má, keď ich porušil? Ako mu prikázanie pomôže dostať sa z hriechov?
Ako vidíte, táto otázka je veľmi široká – no verím, že pri hlbšom skúmaní
Písma nájdete niečo, čo vás osloví.
Mnohokrát sa stáva, že mladé dievčatá, alebo dokonca zrelé ženy, hlavne v nedeľu, keď prídu na sv. omšu,
sa oblečú tak, že poniektoré majú
viac obnažených častí tela, ako zakrytých, poprípade, ich oblečenie
je na ich tele tak natiahnuté, alebo
obtiahnuté, že kopíruje ich intímne
partie tela tak, akoby boli nahé, čo
mnohokrát je skôr nechutné, ako
príťažlivé. Možno sa týmto snažia
zakryť svoje nedokonalé krivky, alebo nedostatky, ale opak je pravdou.
Iba ich zvýraznia. Dalo by sa na to
citlivým a diskrétnym spôsobom
upozorniť? Upozorniť na to, že taká-

to telová intimita patrí medzi štyri
steny a nie na verejnosť? Upozorniť
na to, že miera v obliekaní má byť
zachovaná u kresťanov ako v kostole, tak i mimo kostola? Povedať
a napísať zopár slov o tom, prečo v
kostole má byť zachovaná cudnosť v
obliekaní? Ďakujem.

Nuž, myslím, že práve touto otázkou
do časopisu ste na to (neviem, či diskrétnym spôsobom) upozornili.
Zásada je v podstate taká, že človek
by si mal uvedomiť, pred koho predstupuje v kostole. Mal by si vždy položiť otázku – keby tu prišiel premiér,
alebo prezidentka, čo by som si obliekol? Vzal by som si veci, ktoré mám
po vonku, alebo niečo slušné? (To platí aj pre mužov, aj pre ženy). Keď viem,
že Boh je viac, ako prezidentka, či premiér, malo by byť každému jasné, ako
sa obliecť a ako mu prejaviť úctu. Veď
kostol nie je modná prehliadka.
Otázka znie, ale čo v dnešnej dobe
považujeme za slušné oblečenie? Každý má iný vkus a je preto na výchove v
rodine, aby sa to naučili. Rodičia majú
dať príklad v tomto deťom, prípadne
ich upozorniť. Lebo kňaz môže upozorňovať koľko chce – pokiaľ v človeku nie je osobná zodpovednosť a
úcta voči Bohu, nič to nepomôže. Je
to výzva pre každého osobne, aby sa k
tejto veci postavil tak, ako sa na kresťana patrí.
V jednom kresťanskom médiu som
počul, že kresťanstvo ako nábožen-
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stvo je materialistické. Veľmi ma
to zaujalo, pretože doteraz som si
o kresťanstve myslel opak. Ak je
teda materialistické, v čom je teda
naozaj materialistické, alebo ako
konkrét-ne sa to prejavuje, v akých
prvkoch, v akom rozmere, v akých
konkrétnych viditeľných, alebo hmatateľných formách?
Pri takejto otázke by bolo vhodné
uviesť, kde presne ste to počuli, lebo
ťažko vysvetliť, čo autor výroku myslel, bez toho, aby sme poznali kontext.
Mohol narážať na to, že kresťanstvo
nie je len filozofia zameraná iba na
posmrtný život a o to, čo sa deje teraz, sa nezaujíma. Naopak. Charita a
zbierky na pomoc chudobným a misiám sú dôkazom toho, že láska, ktorú
nám Boh dáva do srdca, nemá ostať v
teoretickej rovine, ale má sa premeniť
na konkrétnu pomoc.
Či autor výroku myslel niečo iné –
povedať neviem, to by som musel vedieť v akom kontexte to povedal.
Niečo som počul o sociálnom hriechu, ktorý vraj vyplýva z nečinnosti
kresťana v momente, kedy kresťan
je „povinný“, alebo „mal by brániť“
Božie hodnoty v spoločnosti. V čom
konkrétne teda spočíva tento sociálny hriech, alebo aké konkrétne sú to
hriechy a tiež aké sú jeho dopady –
ako na človeka, tak i na spoločnosť?
Hovorí o tom KKC 1869: Tak hriech
robí z ľudí spoluvinníkov a spôsobuje, že medzi nimi vládne žiadostivosť,
násilie a nespravodlivosť. Hriechy dávajú vznik takým sociálnym situáciám
a zriadeniam, ktoré sa protivia Božej
dobrote. „Štruktúry hriechu“ sú prejavom a následkom osobných hriechov.
Navádzajú svoje obete, aby aj ony páchali zlo. V analogickom zmysle vytvárajú „sociálny hriech“.
Jedná sa o hriech spôsobený spoločnosťou a štruktúrami – čiže ak sa spoločnosť odvráti od Boha, môže zaviesť
zákony, ktoré sa protivia Božím zákonom (napr. fašizmus, komunizmus
atď.). Tak bude spoločnosť vychovávať ľudí, aby bez osobnej slobody a
zodpovednosti porušovali Boží zákon.

Zle nastavená spoločnosť vytvára
teda sociálny hriech.
V modlitbe „Sláva Otcu“ sa modlí:
„... ako bolo na počiatku, tak nech je
i dnes...“ na čo odkazuje táto pasáž v
danej modlitbe?
Odkazuje na počiatočný stav človeka
a jeho vzťah k Bohu. Prví ľudia boli v
Raji, bez hriechu a nesmrteľný. Mohli
vidieť Boha a prežívali jeho prítomnosť. Nechceli by ste azda, aby sa toto
vrátilo?
Stvoril Boh hada a Satan si vzal jeho
podobu? Alebo je had „stvorením“
zlého? Mám na mysli situáciu v Raji.
Ďakujem.
Stvoriť (z ničoho) dokáže jedine Boh.
Ani anjel nedokáže tvoriť z ničoho, ani
sám Diabol. On dokáže jedine znetvoriť – ako znetvoril človeka tým že
ho naviedol na hriech a narušil jeho
vzťah s Bohom.
V knihe Genezis sa píše: Potom Boh
povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú
zver podľa svojho druhu!“ (Gn 1, 24)
Čiže Boh stvoril aj plazy – teda aj
hady. Diabol to iba zneužil.

Manželské prekážky sú tieto:
Prekážka nedostatočného veku
U nás je občianskym zákonom stanovený vek uzavretia manželstva na dovŕšených 18 rokov života. Ak je niekto
pred 18. rokom súdnym výrokom vyhlásený za dospelého, môže uzavrieť
manželstvo.
Prekážka predchádzajúcej a trvalej
neschopnosti - impotencie
Spočíva v neschopnosti pohlavného
styku pre telesnú vadu či už zo strany muža, alebo zo strany ženy. Táto
prekážka pochádza už zo samotného
prirodzeného práva, preto je nedišpenzovateľná. „Neplodnosť - sterilita“
nezabraňuje uzavretie manželstva,
ani neruší jeho platnosť.
Prekážka manželského zväzku
Podľa Božieho zákona sa neplatne
pokúša uzavrieť nové manželstvo ten,
kto je už viazaný platným manželstvom, dokonca i nedokonaným manželským spolužitím.
Prekážka rozdielneho kultu
Neplatné je manželstvo medzi katolíckou osobou a osobou nepokrstenou, alebo osobou, ktorá vyznáva
nekresťanské náboženstvo. Od tejto
prekážky môže oslobodiť príslušná
cirkevná autorita po splnení podmienok, ktoré stanoví kánonické právo.
Prekážka posvätných rádov
Neplatne sa pokúšajú uzavrieť manželstvo diakoni, kňazi a biskupi, ktorí
sú viazaní celibátom. Od tejto prekážky môže dišpenzovať jedine Apoštolská stolica.

Čo sú to prekážky pre uzatváranie
manželstva, ktoré môžu zabrániť jej
uzatvoreniu?
Jedná sa o isté skutočnosti, kvôli ktorým je nemožné uzavrieť manželstvo,
prípadne ak sa dokáže, že v čase uzatvárania manželstva, niektorá z týchto skutočností nastala, je manželstvo
neplatné.

Prekážka sľubu čistoty
Neplatne sa pokúšajú uzavrieť manželstvo tí, ktorí sú viazaní verejným
večným sľubom čistoty v rehoľnom
inštitúte. Takisto aj od tejto prekážky môže oslobodiť jedine Apoštolská
stolica.
Prekážka únosu
Nemôže byť platne uzavreté manželstvo medzi mužom - únoscom a unesenou ženou alebo ženou zadržiavanou za účelom uzavretia manželstva
s ňou.
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Prekážka zločinu
Vzniká vtedy, keď ten, kto s úmyslom
uzavrieť nové manželstvo s istou osobou, jej manželskému partnerovi spôsobil fyzickou alebo morálnou činnosťou smrť. Táto prekážka vzniká vtedy,
keď sa zločinu dopustil sám, alebo
spoločne s osobou, s ktorou chce
uzavrieť nové manželstvo. Od tejto
prekážky oslobodiť si tiež vyhradzuje
právo jedine Apoštolská stolica.
Prekážka pokrvenstva
V priamej čiare je manželstvo neplatné medzi všetkými nahor i nadol
a v druhom stupni bočnej čiary (brat a
sestra). V bočnej čiare je manželstvo
neplatné do štvrtého stupňa včítane.
Medzi bratrancom a sesternicou je
príbuzenstvo štvrtého stupňa bočnej
čiary, mohli by platne uzavrieť manželstvo len na základe dišpenzu ordinára, ktorý môže udeliť len z vážnych
dôvodov. Treba však od takýchto manželstiev všemožne odrádzať. Medzi
bratrancami II. stupňa (prabratranci)
niet manželskej prekážky.
Prekážka švagrovstva
V priamej čiare nikdy nie je dovolené manželstvo (napr. zať a svokra). V
bočnej čiare švagrovstvo nie je manželskou prekážkou (napr. muž môže
uzavrieť manželstvo so sestrou svojej
zomrelej manželky).
Prekážka verejnej
mravopočestnosti
Vzniká z neplatného manželstva po
započatí spoločného života a zo známeho, verejného konkubinátu. Rozlučuje manželstvo v prvom stupni
priamej čiary medzi mužom a pokrvnými ženy a opačne medzi ženou a
pokrvnými muža (napr. muž nemôže
uzavrieť manželstvo s družkou svojho
otca, matka nemôže uzavrieť manželstvo s druhom svojej dcéry).
Prekážka zákonného príbuzenstva
Nemôžu platne uzavrieť manželstvo
tí, ktorí sú spojení zákonným príbuzenstvom, pochádzajúcim z osvojenia
(adopcie). Prekážka platí v priamej
čiare a v bočnej čiare v druhom stupni.
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Čo je to exorcizmus?
Modlitba Cirkvi, ktorou prosíme
Boha, aby ochraňoval osobu, za ktorú sa modlíme, od zlého, zvlášť pred
Zlým duchom. Všeobecný exorcizmus
sa používa pri krste a príjíma ho každý
človek, ktorý sa stáva kresťanom.
Slávnostný exorcizmus vykonáva
kňaz na to poverený = exorcista, v prípade extrém-nych prejavov zlého ducha (posadnutie, strašenie, napádanie...). Aby mohol zasiahnuť, musí byť
jasne dokázané, že problémy ktoré tá
osoba má, sú duchovného charakteru
(posadnutie, útoky), nie psychického
(psychické choroby).

V modlitbe Otčenáš sa modlíme:
„ako aj my“... alebo „ako i my“?
Keď spievame: Ctíme túto sviatosť
– spieva sa tam: „taktiež“, alebo „tak
aj“?
Jazyk sa v každom národe neustále
vyvíja, niektoré slová zastarajú (archaizmy), iné pribudnú (neologizmy)
u iných sa význam mení. Preto je potrebné i niektoré texty modlitieb, či
nábožných piesní občas upraviť, aby
boli zrozumiteľnejšie aj pre mladšiu
generáciu. No ako vidíte i v prípadoch týchto modlitieb – nejde o veľké
a prevratné zmeny. Spojky, ktoré sú
zmenené by mohli byť synonymami –
majú podobný význam.
Najnovšie verzie sú:
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo
tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak
i na zemi. Chlieb náš každodenný daj
nám dnes a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale
zbav nás zlého. Amen.
Samozrejme dosť často sa používa

„ako i my“ takže ak sa budeme modliť
po starom, nezhrešíme, ide iba o to,
aby sme v tom boli jednotní.
V talianskej verzii modlitby Otčenáš
došlo i k väčšej zmene – bola preformulovaná prosba: „a neuveď nás od
pokušenia“ – aby bola zrozumiteľnejšia. Zatiaľ to ale platí iba pre taliansky
preklad. U nás sa modlíme tak, ako
doteraz. Ak by došlo k zmene, bude
to vyhlásené.
Ctíme túto sviatosť: Nový preklad 2.
Slohy je tento:
Otcu, Synu jedinému chvála buď a
plesanie, sláva, moc a česť ich menu,
tak aj dobrorečenie; od obidvoch Poslanému rovnaké buď uctenie. Amen.
Pán kaplán, máte povzbudivé
kázne, len sa nás viacerých dotklo,
keď ste párkrát spomenul, že je nešťastím rozvedená rodina. Trošku
máte pravdu, lebo rozvedený rodič a
deti sa trápia s problémami, o ktorých ani mnohé rodiny netušia. No
zabudol ste pridať ste pridať, že rozvedené rodiny dokážu byť s Božou
pomocou aj veľmi silné. Vie sa vôbec
niekto vcítiť do situácie, keď manželka stretne manžela s inou ženou a
má s ňou už aj deti. Veď poraďte ako
to má zvládnuť, dajte nám recept.
Veď vtedy žene krváca srdce. Veď
Ježiš vyhľadával práve ľudí s problémami, zranených, aby ich uzdravil
a ukázal Božiu moc. Pán Boh zaplať,
vyprosujte nám silu.
Tu ja celkom nerozumiem vašej otázke, či konštatovaniu – no aby bolo
jasné – rodina nie je nešťastím- tá je
od Boha. Nepovedal som, že rozvedená rodina je nešťastím. Nešťastím je
rozvod pre rodinu. Jednak narušuje
manželskú jednotu, ktorá je od Boha,
a preto je rozvod hriechom.
A tiež, ako ste aj opísali v tomto konštatovaní vyššie, prináša to mnoho
problémov, najprv zranené vzťahy- tí,
ktorí sa mali radi a sľubovali si lásku a
vernosť sú teraz od seba a často si aj
slovne ubližujú (potom aj situácia – o
ktorej ste písali – žena stretne manžela s inou – zraňuje to), trpia tým i deti,
mnohokrát sa manželia súdia, komu
budú deti zverené do starostlivosti a
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potom sa hádajú o alimenty... A tých
problémov, ktoré rozvod prináša je
viac. Ak ste v takej situácii, dáte mi za
pravdu.
Prečo sa vás to teda dotklo? Mal by
som povedať, že je to správne? Že
rozvod je riešením problémov? Že prinesie šťastie a pokoj rodine? Naozaj
by ste chceli, aby som takto klamal?
Nebola by to urážka?
Pochopil by som, že by sa vás dotklo,
keby vám niekto klamal. Vy by ste si
prežili všetky tie peripetie, ktoré som
opísal vyššie a tu príde niekto, kto si
rozvodom neprešiel a začne to vy-

chvaľovať ako najlepšiu cestu a riešenie, to by vás azda neurazilo? Nepozreli by ste na neho s bolesťou a
nepovedali, že nevie, o čom hovorí?
Tu by ste právom mohli mať pocit, že
sa vám niekto vysmieva. Veď klame
do očí.
Ale ak niekto poukáže na to, aké
problémy so sebou rozvod prináša,
bolesť a utrpenie, ktoré členovia rodiny touto vecou prežívajú, neznamená
to, naopak, že tento človek vie o utrpení ľudí, ktorých to zasiahlo, a že u
neho nájdu pochopenie?
Ako kňaz je mojou povinnosťou hájiť
Boží zákon. A nemôžem povedať, že
rozvod je dobrý – aj keby sa to nepáčilo celému svetu. Rozvod je hriechom
proti manželskej jednote a spôsobuje
mnoho zla a utrpenia. To je pravda a
to budem tvrdiť vždy.
Potom ste chceli poradiť, alebo recept na niečo, na čo ste si aj odpovedali vyššie. Písali ste: „Vie sa vôbec

niekto vcítiť do situácie, keď manželka
stretne manžela s inou ženou a má s
ňou už aj deti. Veď poraďte ako to má
zvládnuť, dajte nám recept.“ a pritom
len kúsok vyššie ste písali: „No zabudol ste pridať ste pridať, že rozvedené
rodiny dokážu byť s Božou pomocou
aj veľmi silné.“
To, že človek, ktorý prežíva utrpenie,
potrebuje Božiu pomoc som spomínal viackrát. Samozrejme tam patria
všetky druhy utrpenia, nielen rozvody, takže som to nešpecifikoval, pretože každý, kto pozorne počúva, to
pochopí.

Prečo mi teda podsúvate, že by som
prezentoval, že by Boh zabúdal na
tých čo trpia? O utrpení som rozprával veľakrát – a je toľko vecí, ktoré
utrpenie spôsobujú, že sa nedá všetko vymenovať. No ak prežívate bolesť
– tak by malo byť jasné, že sa to vzťahuje aj na vás.
Veď Boh je Otec a snaží sa pomôcť
svojim deťom zvlášť vtedy, keď trpia.
A to je RECEPT, či odpoveď na váš
problém, ktorú ste odo mňa chceli,
hoci ste to vyššie napísali: Hľadajte
útechu a posilu u Boha. Modlite sa,
čítajte Sv. Písmo, pravidelne choďte
na sv. omše. Pokiaľ nežijete v druhom
vzťahu, vybavte si povolenie pristupovať ku sviatostiam... Všetko robte s
Jeho pomocou a On vám bude posilou.
Ako ste písali, že Ježiš vyhľadával ľudí
s problémami, tak vedzte, že ja – ako
jeho služobník – som tu pre vás. Nemôžem chodiť od domu k domu, ale

vy viete, kde som. Smelo príďte, ak
potrebujete, dohodneme si nejaký
čas a môžeme sa o vašich problémoch
porozprávať a pomodliť sa spoločne
za vás i vašu rodinu. Len smelo príďte.
Dúfam teda, že ste toto svoje vyjadrenie mysleli úprimne a nie ako provokáciu, hoci – čo ma mrzí – to tak
vyznelo.
Chcem, aby ste vedeli, že sa za vás
modlím. Ak sa chcete pomodliť spoločne, nech sa páči, príďte za mnou.
Chcem sa opýtať, nemôžu byť na
fare otváracie hodiny, aby každý z
nás vedel, kedy môže prísť spokojne na faru o niečo požiadať. Párkrát
som sa zle cítil, keď som na faru prišiel, akoby som prišiel nevhod a obťažoval vás. (farník)
Úradné hodiny na fare sú zvykom
skôr vo väčších mestách, kde je viac
stránok, ktoré treba vybaviť a ak by
prišli roztrieštene, kňaz by nestihol
urobiť nič.
V dedine je situácia trošku iná a preto sa nevyžaduje mať úradne hodiny.
Tu sa stačí iba zamyslieť – čo je vhodný a nevhodný čas. Napríklad: vybavil
by som v nedeľu večer niečo na obecnom úrade, alebo na polícií? Je teda
vhodné, aby som v tomto čase šiel
vy-bavovať veci na faru?
Je vhodné sa taktiež riadiť podľa
oznamov – najčastejšie nás nájdete
pred sv. omšou, alebo po sv. omši – v
prípade, že je po sv. omši nejaká aktivita, môžeme si dohodnúť čas, kedy
sa stretneme a vec vybavíme – veď
sme dospelí.
Áno, môže sa stať, že sa niekedy nakopia povinnosti – napr. kňaz má náuku a do toho príde stránka a je samozrejmé, že nedokáže vybaviť všetko
naraz, preto najideálnejšie je, keď
skúsite najprv zavolať. Tel. číslo na
faru nájdete na internete, alebo v hlavičke oznamov na nástenke v kostole.
Keď zavoláte a dohodneme si čas, nemusíte sa ani zbytočne preháňať a ani
báť, že by ste prišli nevhod.
PS.:Niekedy sa stane, že sa niekto
nedozvoní na faru, pretože nepoužije ten biely zvonček pre kaplána. Ak
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náhodou pán farár odbehne, tie malé
zvončeky zvonia hore na poschodí a ja
to nepočujem, hoci na fare som. Pre
isotu vyskúšajte aj ten a chvíľku počkajte, aby som stihol dobehnúť. Pán
Boh zaplať!
V. Malec

Keď cestujeme na púť alebo na
nejakú náboženskú akciu, niektorí veriaci z našej farnosti sú veľmi
horliví a iniciatívni a modlia sa jeden ruženec za druhým. Zaiste je
to veľmi dobré a chvályhodné, však
aj Panna Mária cez rôzne či už súkromné, alebo verejné zjavenia nás
neustále vyzýva a pozýva modliť sa
ruženec! Ale nie je niekedy takáto
prílišná horlivosť viac na škodu ako
na osoh? Ide mi o to, že tu vzniká
vysoké nebezpečenstvo, že z takejto prílišnej horlivosti sa postupne,
neba-dane, neúmyselne ľahko môže
prejsť k formalizmu, vnútornej zvykovosti, nutnosti potreby povedať
(nie modliť sa) čo najviac zbožných
slov, ktoré takéhoto horlivca v jeho
duchovnom svete „uspokoja“, že
sa „veľa pomodlí“, a ktoré omylom
môže považovať za pravú zbožnosť,

alebo skutočnú modlitbu. Ako teda
predchádzať tomu, aby také niečo
nenastalo. Aby z horlivosti sa nestal
formalizmus, alebo nebodaj iba papagájovanie. Ako teda má vyzerať
pravá zbožnosť v modlitbe, aby sme
sa vedeli naozaj dobre modliť, aj keď
sa treba veľa modliť, lebo dnešný
svet to veľmi potrebuje a aj nebo si
to praje. Ďakujem za odpoveď.
V autobuse sa nemusí každý modliť.
Môže spať alebo si dať slúchadlá do
uší a počúvať, čo má rád. Na jednej
strane tvrdíte, že sa ruženec modlia
veriaci jeden za druhým a na druhej
strane píšete, že je to chvályhodné,
lebo to dnešný svet potrebuje. Sv.
Ľudovít Maria Grignion z Montfortu
píše: „Cez Máriu k Ježišovi.“ Sv. Ľudovít vyzýval ľudí, aby sa denne modlili
ruženec. A sv. Páter Pio mal dar, že
sa neustále modlil ruženec pri všetkom, čo robil. Nikdy nechcel byť bez
svojej „zbrane“ ako ruženec nazýval.
Páter Pio povedal: „Už vždy bol diablov zámer zničiť túto modlitbu, ale to
sa mu nikdy nepodarí. Je to modlitba
tej, ktorá zvíťazí nad všetkým a nad
všetkými.“ Dokonca aj sv. Ján Pavol II.

Čaro Vianoc

báseň a ilustrácia:
Silvia Vargončíková
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hovoril, že ruženec je jeho najobľúbenejšia modlitba. Kolegovi exorcistu
Gabriela Amortha raz démon z posadnutého človeka povedal: „Každé
Zdravas, Mária je pre mňa ako úder
po hlave. Keby kresťania poznali moc
ruženca, bol by to môj koniec.“
Ak každú modlitbu prežívame a
modlíme sa ju srdcom nestane sa
nám modlitba únavnou, nekonečnou.
Každý si pravú zbožnosť vysvetľuje po
svojom. Nás posúdi len Pán Boh, ako
sme boli v skutočnosti zbožní v modlitbe.
A čo sa týka celkovo pútí tak mnoho
pútnikov nám povedalo, že doma sa
toľko nepomodlia, ako na pútiach.
Preto idú na púť- vyprosovať milosti
pre seba a pre svojich blízkych.
V. Jaššáková

Tak už prišla láska k nám.
Tak rada s tebou spievam, s tebou sa hrám.
Malý zázrak to bol, v lone matky pomaly ale pomaličky rástol.
Na slame, na sene si prišiel v tichu.
Vtedy nikto necítil zlobu malú ani pýchu.
Každý sa cíti zrazu lepším človekom.
Keď uzrie svetlo sveta človek s veľkým srdcom.
Prebývaj medzi nami, buď stále náš synček malý.
Prebývaj a buď navždy s nami, čo lepšie uvidíme svetlo medzi tmami.
Nech od teraz je každý deň o niečo krajší.
Nech otecko a mamka majú na tvári úsmev väčší.
Nech Vianoce nie sú len o honosných daroch.
Nech sú to sviatky o rodine, ktorá sa vidí zase spolu po rokoch.
Nech tá rodina si váži každého jedného člena.
Nech na našich fotkách sa zachová nejedna tvár slzavená.
Nech sú Vianoce symbolom lásky a pokoja.
Nech každá stratená ovečka nájde svetlo domova.
Veď kto si zaslúži taký krásny dar, ktorými sú Vianoce lásky čas?
O túto milosť prosí veľa ľudí v modlitbe.
Tak prežime tieto krásne sviatky, nech dávame dary hlavne z lásky.
Tak prežime čaro Vianoc všetci spolu a nechajme rásť v nás pokoru.
Veď v tomto rýchlom svete stále, prosíme aby boli naše kroky s tebou Pane.
Tak želáme vám zo srdca krásne sviatky.
Nech srdce máte plné hlavne lásky.

Súťaže

1)
100

Nakresli ma: Výtvarná súťaž pre všetkých od 0 –

Téma: Nakresli svoj morálny vzor – či už reálnu postavu,
osobu alebo vymyslenú. Kreativite sa medze nekladú.
Kategórie:
I.
0 – 5 rokov
II.
6 – 10 rokov
III.
11 – 15 rokov
IV.
16 – 20 rokov
V.
21 – 100 rokov
Cena: Kurz kreslenia so Silviou Vargončíkovou. (Čas podľa
dohody)
1.
Cena (3 lekcie v rámci kurzu)
2.
Cena (2 lekcie v rámci kurzu)
3.
Cena (1 lekcia v rámci kurzu)
Technika: Akákoľvek (kresba, maľba, koláž... aj grafika na
PC)
Rozmer: Max A3

2)
Zober ma vonku: Súťaž typy na víkendový výlet s
deťmi (nedeľné popoludnie) Or. Polhora
Trasy:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Vyhliadková veža (menšie deti)
Slaná voda – začína sa pri pumpe (väčšie deti)
Inhalátor pri ihrisku (ktokoľvek)
Prechádzka na vlek (väčšie deti)
Rampa na bicykle (väčšie deti)
Slaná voda – areál (prechádzka + psíček)

Priebeh súťaže:
Urobte si výlet na dané miesta a skúste tam vytvoriť zaujímavú fotografiu vašej rodiny a okolitej krajiny. Fotky
nám potom pošlite na casopis.srdce@gmail.com
Môže sa zúčastniť: rodina, páriky a samostatná osoba.
Každá fotka hrá o cenu:
Cena: Kurz fotografovania so Šimonom Barutikom (Čas
podľa dohody)
1.
Cena (3 lekcie v rámci kurzu)
2.
Cena (2 lekcie v rámci kurzu)
3.
Cena (1 lekcia v rámci kurzu)

Súťažné príspevky do oboch súťaží môžete dniesť do sakristie do konca marca, alebo poslať na e-mail
srdca.
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