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„Kristus je ten istý,
dnes a naveky“
Pomaly končíme pôstne obdobie a o chvíľu pri
veľkonočnej vigílii zaznie radostné Aleluja na oslavu
vzkrieseného Krista. Aj keď všetky skutky Pána
Ježiša, ktoré vykonal, boli veľké, jeho utrpenie a
smrť na kríži je pre veriacich tým najväčším prejavom lásky Boha k človekovi. Preto niet divu, že kríž
sa stal symbolom Cirkvi, ktorú Kristus sám založil.
Dnešný svet sa nás snaží presvedčiť, že treba kráčať životom s maximálnym pôžitkom a minimálnou
bolesťou. Všetkému utrpeniu sa treba vyhnúť. Ži
šťastne. Omám sa niekoľkými pohárikmi. Žiješ len
raz. Zober si všetko, čo môžeš. Teraz lietaj, zaplatíš
neskôr. Do určitej miery sme všetci vtiahnutí do
tejto filozofie „dobrého života“. Každý z nás sa do
určitej miery bráni krížu, v každom z nás niekedy
prevláda to ľudské. Preto je také dôležité stále a
stále si pripomenúť Ježišove slová: „Kto chce ísť
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž
a nech ma nasleduje.“ Ježiš nezakončil svoj život
v extáze pokoja, ale v bolestiach a samote. Aj najpodmanivejšia spiritualita bez kríža nič neznamená.
„Kristus je ten istý včera, dnes a naveky.“ Toto je
hodnota, ktorá ostane stále hodnotou aj v treťom
tisícročí. Kto spolu s Kristom trpí, ten s Kristom
bude aj žiť. Ježišovo víťazstvo nad hriechom a
smrťou je aj našim víťazstvom.
duchovný otec Marek Hnat

meditačná snímka: M. Magda
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Chváľte Pána!
Chváľte Pána,
zore rána;
chváľte všetky
lúčin kvietky!
Šušor hájov,
šepot hájov;
slnce krásne,
nebo jasné —
Chváľte svetov kráľa slávu,
vzdajte hold mu, pocty lávu!
Hlahol vtákov,
šum riav, kriakov!
oj, zvestujte,
rozchyrujte
priazeň čistú,
štedrosť istú;
prameň dobrôt,
krásy obrôd...
Cymbal, drumbľa, dúčeľ, trúba:
vzlietaj, hymna velieb ľúba!
Stárež, mládež,
ber, čo nájdeš!
vetvy, šústie,
živíc ústie:
zapáľ Tatry
v blčné vatry;
venuj vonnú
obef trónu
veličenstva najvyššieho,
Štvorcu tvorstva všemocného.

Chlapci, panny,
čujte ranný
spev škovránkov
v ihre vánkov;
hlas hrdličiek,
prepeličiek;
švehol, crnkot,
švitor, švrnkot...
Chyťte aj vy harfy zvučné,
jačte sféram žalmy hlučné!
Sviažte prajno
kvetín hajno;
všedné hoc sú,
vdak preds' Otca
milovania,
požehnania.
On ich prijme,
v srdci trime;
blahým žriedlom vás milosti:
mannou lásky rúd uhostí.
Áno, áno...
v každé ráno
v tichom chráme
chlieb sa láme,
slyšte, viesky!
chlieb nebeský ...
Zbožný údolí
organ zhúdol...
Veru, jed krm ten, vzývaj Pána!
Krm to spásy, raja brána.
Dlhomir Poľský
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HOMÍLIA

na Kvetnú nedeľu v roku C

Ponúkame vám pre duchovné obohatenie sa homílie nášho rodáka, kňaza
Mgr. Jána Biroša.
Keď ich duchovný otec doniesol do redakcie, veľmi som sa potešil, lebo nám
do nášho duchovného života pribudne aj jeho dlhoročný pohľad na našu vieru
cez vysluhovanie sv. omší, zložených z bohoslužby slova a bohoslužby obety.

Na prahu svätého týždňa
Táto dnešná naša
obetovať v chráme, je robot- vú, tá druhá má byť pre nebo.
Vstupujeme do svätého týžníkom – tesárom. Keď zjavuje
malá slávnosť, ktorou
dňa.
Nie je žiadnej doby v cirveľké
pravdy
Božie,
robí
zázraky.
spomíname na slávnu
kevnom roku, na ktorú by neĽud
ho
oslavuje,
ale
kdežeby
cestu Krista Pána do
u neho bola čo i len stopa po padalo svetlo zo vzkriesenia a
Jeruzalema k utrpeniu chvále a samoľubosti. Veď sú tu slávy Kristovej. Nieto utrpenia,
a smrti, ktorá bola
len chudobní hriešnici a trpiaci ktoré by trvalo večne pre toho,
tak triumfálna preto,
sú jeho ľudom. On patrí k nim a kto celkom patrí Kristovi. Tak je
že to bola tiež cesta
oni k nemu. Vo svojom utrpení to aj dnes, na nedeľu utrpenia.
sa ponižuje až na opovrhované- Záver dnešnej krásnej omšovej
k vzkrieseniu. Preto
modlitby ukazuje radostný výho zločinca.
táto slávnosť nech
Na prahu svätého týždňa sa hľad na Veľkú noc: „Daj Pane,
je našim odhodlaným
vo svätej omši modlíme: „Vše- nech máme účasť na vzkriesepriznaním sa ku Krismohúci, večný Bože, ty si chcel, ní Kristovom.“ V epištole sme
tovi Pánovi. Uznávame aby náš Spasiteľ sa vtelil, vzal počuli: „Pretože sa sám ponížil,
ho za svojho Pána a
na seba telo, podstúpil smrť na povýšil ho Boh.“
Drahí bratia a sestry, pamäKráľa a uznávame tým kríži a tak dal ľudstvu k nasledovaniu príklad pokory.“ Sám tajme v každom bôli a v každej
taktiež jeho právo na
strasti. Nebo je horou, na
nás, na celý náš
Nebo je horou, na ktorú môžeme ľahšie ktorú môžeme ľahšie vyživot. Urobme to
vystúpiť s nohami rozbitými, než so zdravý- stúpiť s nohami rozbitými,
čo najdôstojnejšie mi. Cesta utrpenia a poníženia je kráľovskou než so zdravými. Cesta
cestou, ktorá vedie do kráľovstva nebeského. utrpenia a poníženia je kráa najopravdivejšie...
Vykupiteľ nám dal príklad poko- ľovskou cestou, ktorá vedie do
Milí priatelia,
začína sa svätý týždeň. Pán
Ježiš odložil kráľovský odev
božstva a ponechal si žobrácky odev ľudskej prirodzenosti.
Ponížil sa a je poslušný až k
smrti kríža. Svätenie ratolestí v
dnešnú nedeľu vyzdvihuje jeho
kráľovskú dôstojnosť a v pašie
jeho pokoru. Život Ježiša Krista
je životom pokornej prostoty. Je
ako život každého židovského
dieťaťa, necháva sa obrezať a
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ry. Niet pravého nasledovania
Krista bez snahy po pokore.
Každé falošné zdanie, každú
masku, ktorú si nasadzujeme
pred druhými, musíme odložiť.
Môj Bože, ako je ťažké pohrdnúť všetkou slávou a nádherou
tohto sveta. Mnoho nasledovalo
Ježiša až k lámaniu chleba pri
poslednej večeri, ale málo až k
tomu, aby pilo kalich jeho utrpenia. Katarína Sienská hovorí: „V
tomto živote chcem korunu tŕňo-

kráľovstva nebeského.
Kríž a prázdny hrob na úsvite veľkonočného rána patria k
sebe. Kristus premohol smrť
svojim vzkriesením, nielen pre
seba, ale aj pre nás. Toto je
zmyslom celého svätého týždňa - s Kristom trpieť a víťaziť.
Prežime ho tak, aby naša stopa
sa kryla so stopou Ježišovou, v
pokore, ponížení, ale aj v radosti, viere a nádeji. Amen.
Mgr. Ján Biroš

3/2016
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ilustračná snímka: Martin Magda, 2015
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Drahí naši čitatelia a hlavne tí, ktorí ste chorí, pripútaní na lôžko a ktorí sa nebudete môcť zúčastniť
na slávení tohtoročného Svätého trojdnia - najväčšieho sviatku našej Cirkvi.
V každom z týchto svätých dní sa chceme s vami duchovne spojiť prostredníctvom bohoslužby slova, aj keď iba v písanej forme. Veríme, že sa takto navzájom obohatíme a budeme spoločne oslavovať
nášho vzkrieseného Pána Ježiša Krista.

HOMÍLIA

na Zelený štvrtok v roku C

Človek vyhľadáva v živote také
miesta a takú spoločnosť, kde sa
príjemne cíti, kde si oddýchne,
napr. rôzne posedenia, oslavy,
bankety a pod.
Zaiste, každý z nás už bol na takom malom radostnom stretnutí,
na malej rodinnej oslave v kruhu
priateľov, blízkych, známych a príjemne sa tam zabával, rozptyľoval.
Také tiché, drobné posedenie, kde
sa cíti človek doma, nechávajú
hlboké spomienky, dlho sa o nich
rozpráva, sú vzpruhou v ťažkostiach. Tam sa totiž hovorí úprimne
a tá rozprava – úprimnosť drží človeka. Pri nich sa vyliečia mnohé
rany, sklamania a sú takým dobrým odrazovým mostíkom vpred.
Jednoducho povedané, liečia a
posilňujú, dvíhajú a povzbudzujú. Aj
keď niekedy je to stretnutie na rozlúčku, práve pre túto úprimnosť tak
nebolí a je také hlboké. Pred viac
ako 2000 rokmi sa konal jeden takýto rozlúčkový večer a atmosféra,
ktorá tam vládla, bola taká silná,
že celé generácie si spomínajú na
tieto chvíle a budú ich spomínať do
konca sveta. Že je tomu tak, svedčí
aj naša prítomnosť dnes večer tu,
okolo Pána Ježiša.
Prišli sme osláviť pamiatku na
Poslednú večeru. Ani nie pamiatku, ale chceme mať účasť na tejto
veľkej slávnosti a preto na chvíľu
pouvažujme, prečo je táto naša
dnešná slávnosť, taká vzácna, ale
aj zvláštna. Toto historické stretnu-
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tie pred viac ako 2000 rokmi Pána
Ježiša s apoštolmi bolo zvláštne.
Veľmi sa odlišovalo od všetkých
tých predošlých, najmä od prvého,
v Káne Galilejskej na svadbe. Tie
predchádzajúce boli pracovné, plné
filozofie a cibrenia mozgov. Ale to
posledné, pri tom sa umývali nohy
a nie mozgy (hlavy) na znak lásky.
Už sa tu nefilozofovalo, ale milovalo, obetovalo. Celá atmosféra
bola taká, aby silne zapôsobila na
prítomných. Veď musia na neho navždy pamätať. Má sa odteraz denne
pripomínať, tak znela posledná vôľa
Ježišova a poslednú vôľu treba
vždy splniť.
Tam vo večeradle sa odohralo
niečo veľké, silné a dôležité. Boh
Ježiš dal ľuďom najväčšiu moc,
akú si je len možné predstaviť a dal
im aj najväčší dar, seba samého,
svoju moc. Pán Ježiš vtedy dovolil,
aby ho ľudia mohli zvolávať na oltár
vždy vtedy, keď to robia a budú robiť
na Jeho pamiatku. Apoštoli dostali
moc premieňať, obetovať. Nie pre
seba, pre vlastnú potrebu, ale pre
ľudí, pre všetkých, čo chcú prijímať
Boha. A toto je ten najväčší dar,
že človek môže prijímať v spôsobe
chleba a vína toho, ktorý ho miloval
a miluje až na smrť.
Od tejto posvätnej chvíle uplynulo
mnoho rokov a ľudia stále prijímajú
toho istého Pána Ježiša, aj takým
istým spôsobom ho zvolávajú na
oltár. Kristus z lásky a za lásku sa
dáva všetkým, nasycuje hladných

rovnako, no nie s rovnakým úžitkom. To záleží len od tých, čo ho
prijímajú, od ich úmyslu, stavu, v
ktorom sa nachádzajú. Záleží od
toho, či sú otvorení prijať ponúkanú
lásku a láskou ju splácať, alebo ním
pohŕdajú a nenávidia ho. Záleží len
od nás, akí sme.
Ten istý Kristus, ktorý zavolal
apoštolov, ten istý Kristus pozval
dnes aj nás všetkých do nášho
kostola vo Víťaze. Chce, aby sme
vytvorili jednu rodinu, veľkú rodinu,
nielen v dnešný významný deň,
nielen teraz, ale navždy. Chce, aby
toto stretnutie, táto hostina, nás
navždy spájala v jeho láske. Tým
jednotiacim elementom je jeden
chlieb a jeden kalich, ktorý chceme
obetovať na jeho pamiatku. Lebo
len v jednote s Kristom je naša
veľkosť i naša sila. On je schopný
všetkých nás urobiť veľkými, on
môže cez nás robiť neslýchané
divy a zázraky lásky, lebo on môže i
dnes v nás tak účinkovať, ako vtedy
v apoštoloch.
Len jedno jediné je k tomu potrebné. Potrebujeme sa mu otvoriť,
prijať jeho lásku, úplne sa vyhradiť
pre neho a v ňom milovať všetkých.
A toto je už naša robota. My musíme chcieť, bez nás to nepôjde.
Pán Ježiš nikoho k láske nenúti,
ani nemôže nútiť, lebo by to nebola láska. V opačnom prípade, keď
sa tejto láske neotvoríme, keď
dar neprijmeme taký, ako nám ho
dáva Kristus, sami sa vylučujeme

3/2016
z radosti a zo šťastia, sami sa odsúvame na vedľajšiu koľaj ľudskej
spoločnosti, sami sa vytrhávame z
objatia lásky. A potom prijímanie
tohto kalicha a požívanie tohto
chleba, ako tela a krvi Pána Ježiša
nám neprináša večný úžitok, ale
večnú záhubu.
Slávny maliar Leonardo da Vinci,
keď dostal ponuku namaľovať obraz
výjavu poslednej večere, rozhodol
sa, že cez túto maľbu zveční boj
dobra a zla. Pre svoju prácu potreboval však ľudské modely. Najprv
hľadal podobu Krista. Stovky mužov prichádzalo k nemu a ponúkali
svoje tváre. Po dlhých týždňoch
hľadania našiel majster pravú tvár
pre Krista. Šesť mesiacov maľoval
slávny maliar obraz Krista. Počas
ďalších šesť rokov maľoval jedenásť
mužov, apoštolov. Ostalo prázdne
už len jedno miesto, miesto Judáša. Dlhú dobu hľadal tvár, ktorá by
bola plná pokrytectva a podvodu.
Nakoniec sa dozvedel, že v Ríme
odsúdili na smrť mnohonásobné-

Spektrum
ho zločinca a vraha. Maliar išiel do
väznice a dal si predviesť odsúdenca. Konečne, našiel som posledný
model. Celých šesť týždňov maľoval
Leonardo da Vinci obraz Judáša.
Keď ho dokončil, strážcovia odvádzali väzňa. Ten sa ešte raz obrátil
a spýtal sa majstra: „Pán da Vinci,
vy ma nepoznáte?" "Nie, nikdy som
vás nevidel.“ Tvár väzňa zmeravela,
pohľad padol do prachu nádvoria
a jeho popraskané pery zašepkal:
„Pred pár rokmi ste podľa mňa maľovali Krista.“ Možno ste už o tomto
príbehu počuli, ale divná je táto vec
na tomto príbehu. Raz tvár Krista a
druhýkrát tvár Judáša.
Lenže toto je vlastne tajomstvo
poslednej večere, toto je tajomstvo Eucharistie. Toto je tajomstvo
Kristovej lásky. Je na to, aby z nás
urobila človeka, svätca, druhého
Krista, ale je aj na to, aby sme zostali zaborení v prachu hriechu, keď
sa budeme držať len a len svojho.
Nie Kristus je iný, ale ľudia, my
sme rôzni. My musíme byť náležite

pripravení, prispôsobení, aby nám
odkaz poslednej večere bol na úžitok a nie na odsúdenie.
Nuž žiadne strachy, ešte stále
máme možnosť. Ešte vždy môžeme otvoriť svoje srdcia Ježišovej
láske. A to hneď dnes a teraz tu.
Hneď teraz sa pridajme na stranu
väčšiny apoštolov a vtedy pamiatka
na rozlúčkový banket Pána Ježiša
s apoštolmi, oslava poslednej večere, bude pre nás novým životom,
novou hlbokou radosťou, chvíľou,
na ktorú nikdy v živote nezabudneme. On premohol svet. Nikto z ľudí
sa mu nemôže vyrovnať, ale môže
sa k nemu priblížiť, keď sa pripraví
na prijímanie jeho lásky. A vtedy
nebudeme piť kalich odsúdenia, ale
života. Vtedy nebudeme jesť chlieb
zatratenia a smrti, ale pokrm, ktorý
nás privedie do náručia Božej lásky. A určite každý z nás chce byť
takou láskou milovaný, dokonalou,
svätou, Božou láskou. Alebo sa chceme sami odsúdiť? Amen.
Mgr. Ján Biroš

Zmeny v obrade umývania nôh počas sv. omše na pamiatku Pánovej večere na Zelený štvrtok
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí z moci fakúlt udelených najvyšším veľkňazom zaviedla novú
úpravu týkajúcu sa obradu umývania nôh, takže odteraz si duchovní pastieri budú môcť zvoliť skupinu veriacich, ktorá bude reprezentovať rôznosť a jednotu každej časti Božieho ľudu. Táto skupina môže zahŕňať mužov
i ženy, a tiež primerane mladých i starých, zdravých i chorých, klerikov, zasvätené osoby, laikov.
Dekrét In Missa in cena Domini Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí a tiež komentár k dekrétu
zasielame do farností v elektronickej podobe.
pre TK KBS Peter Jano

ilustračná snímka: Martin Magda, 2004
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HOMÍLIA

na Bielu sobotu v roku C

Francúzsky básnik Paul Werlaine
v jednej svojej básni ukazuje našu
zem ako cintorín. Všade, kde žijú
ľudia, sú aj hroby. Nad každým z
nich sa niečo týči a najčastejšie
sú označené menami. Tu leží X. Y.
otec, matka, brat, sestra, dieťa,
ktoré nám v tom ktorom roku, skosila neľútostná smrť.
Len nad jedným hrobom na svete
nie je tabuľka s menom, kto je tam
pochovaný. Lenže aj tento hrob má
svoje zvláštne označenie. Nad týmto
hrobom sa nachádza neviditeľný nápis: „Tu leží smrť“. A vy všetci viete,
že tento prázdny hrob je hrobom
Pána Ježiša v Jeruzaleme. Na steny
tohto hrobu dala matka Konštantína
Veľkého svätá Helena napísať na
jednu stranu slová: „Kdeže je, smrť,
tvoje víťazstvo? Kdeže je, smrť, tvoj
osteň?“ A na druhú stranu: „Ja som
vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa,
bude žiť naveky!“ Dnes zvlášť naplnení touto radosťou sme prišli osláviť túto svätodejinnú udalosť Kristovho zmŕtvychvstania. Prišli sme sa
stretnúť s tým, ktorý premohol smrť
a nezostal v hrobe, ale vstal a tak
aj nám zaručuje zmŕtvychvstanie a
večný život, keď uveríme. A nad tým
sa teraz trošku zamyslime.
Skutočnosť prázdneho hrobu nikto
nemôže obísť, každému vŕta v hlave, ako to bolo možné. Veď predsa
tam položili človeka, ktorý zomrel,
ktorému prebodli bok. A nielen to.
Tak špeciálne nebol zatvorený ani jeden židovský hrob, ako tento. Podľa
tradície, kameň, čo uzatváral vchod
do hrobu, mal v sebe železné háky,
ktoré zapadali až za stenu a zvonku
bol posilnený železnými obručami.
Ešte aj toto bolo málo. Zapečatili
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ho. Kráľovská pečať nedovoľovala
žiadnu výchylku. Na dôvažok ešte aj
po zuby ozbrojení mužovia dozerali
pri vchode. Veď už ani malá myš sa
nemohla prešmyknúť bez povšimnutia. Až také opatrenia urobili a
predsa tento hrob je prázdny Ten,
kto bol v ňom pochovaný, vstal.
Ľudskými zmyslami nepochopiteľné,
nevysvetliteľné. Mŕtvy človek nemôže vstať? Človek nie! Ale ten, čo bol
tam pochovaný, nebol len človekom.
V tomto hrobe bol pochovaný Bohočlovek, ktorého ľudská pýcha odsúdila. A on vstal, aby dokázal čím je,
vstal, aby dokázal, že on je život,
aby potvrdil čo povedal: „Kto verí vo
mňa, bude žiť." A nielen to. Toho,
kto mu uverí, oslávi, dostane veniec
víťazstva. Toho, kto mu uverí, urobí
nesmrteľným, veľkým. Preto Kristus
vstal, aby dokázal, že je Boh mocný
a večný, ktorý nepodlieha zákonom
smrti. Preto vstal, aby aj nás previedol do večnosti, aby nám dal život.
Len jednu podmienku má: „Kto verí,
bude žiť.“ Len jedno chce, aby sme
verili v zmŕtvychvstanie.
Ťažko sa verí takým neslýchaným
veciam. Neskôr sa našli aj takí, čo
sa dali zaživa pochovať, aby dokázali, že je to celkom prirodzené a
čisto prirodzeným rozumom chceli
dokázať zmŕtvychvstanie. Lenže
ani jeden z nich si nedal prebodnúť
kópiou bok, ako Kristus. Ani jeden
z nich nerobil toto pre oslavu iných,
ale pre svoju slávu. Jedine Kristus
vstal z mŕtvych, jedine Kristus premohol smrť, aby sme žili večne, aby
sme boli nesmrteľní, samozrejme,
keď uveríme.
A toto nie je bájka, to je skutočnosť, to nie je pletka, ale pravda.

"To je vec Božia a proti nej nikto nič
nezmôže", tak sa vyjadril aj slávny
Gamaliel. A predsa už viac ako dvetisíc rokov ľudia tomu veria. Žeby
azda tie milióny ľudí, čo tomu uverili,
boli nevzdelanci? A len pár bolo učených, čo popieralo zmŕtvychvstanie?
Posúďte sami. Našiel by sa z nás
niekto, kto by si dal odrezať kúsok
ucha za to, že všetko, čo sa dnes
hovorí o Jánošíkovi, je pravda? Asi
sotva. Ale apoštoli za pravdu o zmŕtvychvstaní, nie že si dali odrezať kúsok ucha, ale všetci okrem jedného
položili svoje hlavy pod meče katov.
Aj Tomáš, ktorý sa dotýkal Krista. Ba
aj Pavol, ktorý ho predtým prenasledoval. Aj on dal svoj život ako dôkaz
zmŕtvychvstania. Všetci vedeli, že
umierajú za pravdu. A to preto, aby
nám dokázali, že Kristus skutočne
vstal z mŕtvych. Aby sme mu verili.
A tak ako ich urobil veľkými a dal
im palmu víťazstva, dá ju aj nám,
keď mu uveríme. Veru ani jeden z
tých, čo popierali zmŕtvychvstanie
, nie je slávny, len pár stúpencov
ich uctieva.
Ale všetci, čo verili v zmŕtvychvstanie, všetci sú veľkí v očiach všetkých
a všetci ich nasledujú. A keď sme
sa teda zišli v radosti, zachovajme
si ju stále, lebo sme vykúpení, smrť
je zničená. Verme Kristovi a až vtedy
budeme žiť večne s ním. Lebo on
ako sám seba vzkriesil, aj nás tak
vzkriesi. Ako seba oslávil, aj nás
oslávi. A aj náš hrob, tak ako Kristov
a každého svätca bude niesť nápis:
„Tu leží smrť.“ Lebo ten, ktorého tu
pochovali, žije v Bohu. To je tajomstvo, veľkosť i víťazstvo Krista, ktorý
dnes vstal z mŕtvych. Aleluja. Amen.
Mgr. Ján Biroš

3/2016

Spektrum

ilustračná snímka: Martin Magda, 2004

ilustračná snímka: Martin Magda, 2003

9

3/2016

Spektrum

HOMÍLIA

na veľkonočnú nedeľu v roku C

Bratia a sestry, Pán Ježiš
Kristus vstal z mŕtvych! Aleluja!
Jeho radosť a pokoj nech je s vami
všetkými. V posvätnej noci Bielej
soboty sme zažali veľkonočnú
sviecu, paškál, na znamenie, že
ukrižovaný Pán Ježiš premohol
smrť. Táto svieca tu je a bude po
celý rok znamením a svedectvom,
že živý zmŕtvychvstalý Pán je tu,
medzi nami a s nami.
Milí veriaci,
v dnešnom evanjeliovom úryvku
sledujeme tri postavy, Magdalénu, Petra a Jána. Všetci traja sú
v pohybe, všetci vzrušene bežia.
Je to akási bežecká štafeta. Najprv beží od hrobu Magdaléna k
Petrovi, čosi mu povie. Potom
beží Peter a za ním Ján, ktorý ho
predbieha. Kto skôr? Pribehnú k
hrobu a čo tam prežijú, vystihuje
Ján vlastnými slovami, stručnými a
jasnými. Videl to i uveril. Týmto sa
však bežecká štafeta neskončila.
Naopak, ešte vystupňovala svoje
tempo. Celkom iste bežali obaja
učeníci naspäť ešte rýchlejšie,
ako cestou tam. Veď niesli svetu
najúžasnejšiu zvesť, zvesť o tom,
že Ježiš premohol smrť. Dá sa povedať, že tento vzrušený beh cirkvi
ku všetkým ľuďom, národom, k
celému svetu, dodnes neskončil
a práve v tejto chvíli dobieha táto
štafeta viery, nadšenia a radosti z
Pánovho života sem k nám. Každý
z nás má teraz prežiť to isté, čo
prežila Magdaléna, Peter a Ján.
Veď účasť na svätej omši má byť
autentickým prežitím Kristovej smrti a vzkriesenia. Má nás prebudiť
zo stagnácie a uviesť do pohybu.
Máme sa odtiaľ doslova rozbehnúť
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v ústrety všetkým ľuďom, ktorí toľko
trpia tým, že nevedia, že neveria,
čo sa to vtedy stalo.
My sme však bohatší o jednu
skúsenosť, ktorú je potrebné pripomenúť. Túto zvesť nezvestujeme
slovami. Veď ani apoštoli nemohli
uveriť slovám očitých svedkov
vzkriesenia. Tým skôr naši neveriaci bratia dnešnej doby. Taktiež
i oni uveria, keď sa s ním osobne
stretnú, až keď ho na vlastné oči
uvidia a siahnu si rukou na neho.
Dnes je Pánovým telom jeho cirkev. Musí byť preto taká skutočná,
taká živá, taká hmatateľná, aby si
v nej svet mohol doslova siahnuť,
dotknúť sa živého Krista.
Sme však schopní túto zvesť naozaj prijať, stráviť ju v sebe, uveriť
v ňu? Sme schopní doniesť ju ďalej? Nadchnúť sa ňou a dať sa do
pohybu? Vybavuje sa mi pôsobivá
scéna z jedného filmu (Kráľ krysa),
ktorý opisuje tvrdé a kruté pomery
v dôstojníckom tábore počas vojny
niekde v Ázii. V pekle zajatia sa mužovia snažia prežiť tým, že sa každý
kŕčovite upne k nejakému bludu, k
niečomu, čo ho drží nad vodou a
stáva sa mu zmyslom života. Jeden doslova žije tým, že ponižuje
druhých. Iný si pestuje chorobnú
predstavu, že tam má pri sebe
svoju ženu a deti. Iný podvádza a
kšeftuje a iný má tam psa, ktorý
mu je všetkým a keď o neho príde,
zrúti sa a stráca silu žiť. Každý si tu
vytvoril svoj vlastný zajatecký štýl
života. A po mnohých rokoch prišiel
deň, kedy sa k táboru blíži vojak v
anglickej uniforme. Väzni ho vidia,
ako odzbrojuje japonskú hliadku a
volá: "Kamaráti, už je po všetkom.

Ste slobodní, ideme domov." Po
tejto správe čaká výbuch, explóziu
radosti, nadšenia a šťastia, ale
stane sa niečo neuveriteľné. Všetci
zajatci sa trasú na celom tele, tváre majú skrivené hrôzou a cúvajú
pred oslobodzujúcim vojakom ako
pred strašidelným zjavením. Vojak
osloboditeľ rozčúlene volá: "Čo je
to s vami? Či nechápete? To peklo
sa už skončilo, ste slobodní." Ale
má pred sebou len obrovský dav
šokovaných ľudí, neschopných sa
pohnúť. A tu pribieha k vojakovi
jeden zo zajatcov, hlavná postava
deja a hovorí mu: "Nečuduj sa im,
dlho žili v zajatí a už nevedia žiť
ináč." Táto scéna z filmu je hlboko pôsobivá a aktuálna. Vystihuje
snáď až veľmi presne i napätie
medzi vzkrieseným Pánom a nami
ľuďmi. Už viac ako dvetisíc rokov
víťazný a žiariaci Kristus volá na
ľudí všetkých čias, všetkých národov. Ste slobodní! Nepriateľ je premožený, skončilo sa peklo vášho
zajatia, ani hriech, ani smrť nad
vami už nemajú moc. Iďte domov,
cesta je voľná. A môžeme vidieť
tie miliardy ľudí (vrátane nás), ktorí
nepohnute stoja, prešľapujú, cúvajú pred touto zvesťou. Ako mnoho
našich mládencov, stojacich okolo
katolíckych chrámov po celom našom Slovensku, ktorí nevedia, či
sú veriaci, alebo neveriaci. Ako by
sme nechápali, ako by sme sa báli
pochopiť. Je to tým, že i my sme si
zvykli na zajatie tohto sveta. I my
sme si vyšliapali svoje cestičky k
prežitiu, zabarikádovali sme sa,
pokiaľ možno, pohodlne, vo väzení
svojho ja, svojej hriešnosti. Bojíme
sa, že by sme ani nedokázali žiť
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ináč. Bojíme sa toho byť vrhnutými
do nekonečného priestoru slobody
Božích detí. Pane, pomôž nám!
Oži i vo mne! Pomôž mi zo zajatia
na slobodu. Moju stagnáciu, môj
strach premeň v pohyb. Moju ťažkopádnu, chromú chôdzu premeň
v beh apoštola, ktorý túži oznámiť
všetkým, že žiješ.
Je pravdou, že Ježišovo zmŕtvychvstanie nikto nevidel, ani
prítomní hliadkujúci vojaci to nevideli. Tí zbadali až anjela, ktorý sa
zniesol na hrob a otvoril prázdnu
hrobku. Ale niečo tam zostalo na
pamiatku, čo má pre nás v dnešnej
dobe nesmiernu hodnotu. V hrobe
zostalo plátno, do ktorého bola
Ježišova mŕtvola zabalená. Toto
plátno ešte existuje a je v talianskom meste Turíne, v kostole
svätého Jána Krstiteľa, ktorý je

sídlom turínskeho biskupa. Toto
plátno je úžasné. Sú na ňom zo
škvŕn zostavené obrysy ležiaceho
tela človeka. Pretože tento človek
ležal na jednej polovici tohto dlhého širokého ľanového pásu a druhá
časť bola cez neho pretiahnutá cez
hlavu tak, že zakrývala telo zvrchu.
Máme jeho telo odtlačené ako
spredu, tak aj zozadu. Toto plátno
sa dostalo do Talianska okľukou z
Palestíny, cez Carihrad a Francúzsko. Zrejme ho priniesli križiaci v
dobe krížových výprav. Donedávna
bolo majetkom talianskych kráľov,
ktorí pochádzali z Francúzska. Skôr
mohol niekto povedať, že to je len
nejaký podvrh, falzifikát, podvod,
majstrovsky urobený, ale dnes už
neobstojí takéto tvrdenie. Dnešná
veda dokázala pravosť tejto vzácnej relikvie. Fotografia vyvolala

zo škvŕn ako z nejakého negatívu
úplne jasnú tvár Pána Ježiša. Dnes
vedci zo škvŕn môžu vyčítať takmer
celý priebeh Kristovho umučenia.
Na plátne sú zachytené takmer
všetky rany na jeho zmučenom
tele. Rany po bičovaní, otlačeniny
od kríža, zlomeniny, dierky v koži
hlavy od tŕňovej koruny, atď. Spolu stodvadsať úderov a kopancov
dostal Pán Ježiš za nás.
Veda dokonca odhalila na plátne
zbytky organických látok, podľa ktorých možno povedať, ktorými krajinami plátno cestovalo do Európy.
Bratia a sestry, Kristus vstal z
mŕtvych! I veda to potvrdzuje. Radujme sa z toho a ďakujme Pánu
Bohu za to, že znova a znova potvrdzuje správnosť našej viery pred
očami tohto sveta. Amen.
Mgr. Ján Biroš
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Rozhovor

Kardinál Jozef Tomko
Krízy prejdú. Snažme sa, aby sme si nepoškodili na duši
Bratislava 26. februára (TK KBS)
Na Slovensko, kde sa narodil, sa vracia veľmi rád. Je to jeho vlasť. Podobné pocity však prežíva v Ríme,
ktorý sa stal jeho domovom na desiatky rokov. Kým vo večnom meste sa mu páči možnosť byť v spojení s
celým svetom, doma mu imponuje viera jednoduchých ľudí. Považuje to za bohatstvo krajiny. Hoci je nielen
ona, ale aj celý svet v kríze, domovine želá, aby si zachovala a pestovala svoju vieru. Tlačová kancelária KBS
hovorí s kardinálom Jozefom Tomkom, ktorý 11. marca 2014 oslávi vzácne jubileum - 90 rokov života.
* Otec kardinál, dožívate sa
deväťdesiatich rokov. Výročie
sa však javí v inom svetle, keď
sa pozrieme najmä na to, že
najviac rokov zo svojho života
ste strávili - ako sám píšete a
hovoríte - "v tieni Svätopeterskej kupoly", a to v službe siedmim pápežom. Ako vnímate to,
že Rím sa stal vaším domovom
od novembra 1945?
"Život každého z nás je tajomstvom Božím. V tom zmysle, že
nás vedie ktosi, kto je nad nami.
Aj ja som to zažil priamo. Mohol
by som dať veľa príkladov, kde
boli nebezpečenstvá a kde som
tú ruku pocítil. Tú ruku som pocítil vo sviatostiach, ktoré som
prijal. Najmä, keď išlo o kňazské
a biskupské svätenie. Aj vtedy,
keď išlo o ruky Jána Pavla II.
Vždy hovorím, že cítim tie jeho
ruky akosi stále na svojej hlave
(Pápež Ján Pavol II. ho vysvätil za biskupa i vymenoval za
kardinála - pozn. TK KBS). To
tajomstvo tam je uložené. Celý
náš život sa takto odohráva.
Dovtedy, kým nás Pán Boh nepovolá. To je moja 90-tka, takto
ju beriem."
* Čo sa skrýva za tajomstvom
vašich 90 rokov?
"Božia prozreteľnosť, veľa
Božej milosti. Takej, čo sa dala
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skoro nahmatať a takej, ktorú
nevidno. Odo mňa to vyžaduje
len veľkú povďačnosť voči Bohu.
A ja ju nechcem akosi skryť, ako
nechcem skryť to bohatstvo, čo
mi Pán Boh nechal na ceste,
aby som to prežil, aby som to
prijal, aby som sa sám obohatil.
To všetko mi dal pre iných. A
tak ja chcem toto podať iným,
nie, ako nejakú samochválu,
ale ako chválu Boha, ktorý ma
takto viedol."
* Viedol vás zaujímavým spôsobom. Za kňaza ste boli vysvätený v Ríme. Potom ste sa
pre nástup komunizmu nemohli
dostať domov. Prišli ste až v
roku 1968. Potom však prišla
opäť tzv. normalizácia. A opäť
ste sa stali takým "nedobrovoľným exulantom" v Ríme. Čo to
pre vás znamenalo?
"Nuž, ja som to vlastne nikdy
nebral tak, že som exulant.
Lebo od začiatku som neplnil
svoju vôľu; to všetko už išlo
po vysviacke, keď som sa išiel
spýtať rektora, či nemá pre mňa
nejaké určenie. Biskup Čársky
sa len usmial sa a povedal:
"Mám." Na prosbu Svätej stolice ma nechal v Ríme, len rok
na to, aby som si urobil doktorát z teológie, a potom, aby
som bol druhým vicerektorom

Pápežského kolégia sv. Jána
Nepomuckého, ako vicerektor
pre administráciu. To bola veľmi ťažká úloha. Zostali sme
absolútne na vode. Nemali
sme žiadne príjmy, bolo treba
zháňať, chodiť do Ameriky, za
dobrodincami a takto vydržiavať
seminaristov, ktorí boli zväčša
utečenci. Bolo potrebné ich
zaopatriť vo všetkom. Nielen
postarať sa, aby mohli študovať, ale zabezpečiť všetko. Až
do poslednej vreckovky."
* Nasledovalo prednášanie,
služby na rôznych miestach,
možnosť zapojiť sa príprav synody a práca na vatikánskych
dikastériách...
"Bolo to všetko jedno za druhým. Všade som mohol ukázať
moje schopnosti, ktoré ktoré mi
Pán Boh dal. Tak som napríklad
pomohol založiť Medzinárodnú
teologickú komisiu, mohol som
začať chodiť do sveta. Potom
ma preložili ako podsekretára
pre biskupov. Pripravoval sa
tam napríklad dôležitý dokument o vzájomných vzťahoch
medzi rehoľníkmi a rehoľníčkami
a biskupmi."
* Čo vám tá práca dala?
"Rehoľný život je život podľa
sľubov, čiže sme na ceste dokonalosti. Na ceste svätosti je
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každý, ale svojím spôsobom.
Rehoľné sľuby sú dôležité. To
je vec charizmy. Biskup predstavuje takého otca pre charizmy;
otca, ktorý ich uplatňuje, dáva
im priestor a koordinuje. Zas
som sa len našiel. Ján Pavol
II. ma odtiaľ zavolal za generálneho sekretára Biskupskej
synody. To už sa priestor rozšíril
na univerzálnu Cirkev. Moja prvá
synoda sa týkala otázky rodiny
a manželstva. A čo je viac dnes
akútnejšie, ako táto téma?
Druhá sa zaoberala otázkou
pokánia, sviatostného pokánia
a zmierenia, bytostná otázka
pre človeka. A potom, keď som
mal rozpracovanú ďalšiu tému

na dve synody, Ján Pavol II.
ma poslal na Kongregáciu pre
evanjelizáciu národov. Potom
ma menoval aj kardinálom. A
začalo 16 najčinnejších rokov.
Cesta bola široká, celý svet.
My vždy myslíme, že všetci ľudia
sú už kresťania. To nie. Otázka
viery a rozširovania viery je taká
akútna - v istom zmysle viac ako bolo v čase Ježiša Krista.
To bola práca donekonečna.
Popritom, aj v spolupráci s inými
centrálnymi úradmi v Ríme a v
spolupráci s biskupmi na celom
svete. A potom v spolupráci s
misijnými silami. To bolo voľačo
nádherné. Budovať semináre.
Hľadať povolania. Misionárske

povolania. Rozosielať ich, chodiť, burcovať po celom svete,
pretože vec misionárska je vec
viery, teda každého, kto verí."
* Keď sa na to spätne pozeráme, bol to obrovský záber.
Bolo tam aj niečo, v čom ste
zaváhali, že cesta, po ktorej
kráčate, by mala byť iná?
"Samozrejme nikto, ani ja, si
nemôže nárokovať na nejakú neomylnosť. Kde sa pracuje, tam
sa robia aj chyby. Ale chyby sa
robia iba tam, kde sa pracuje.
Keď niekto iba sedí, už v tom je
tá chyba. Keď nič iné nevykonáva. Ja za to všetko môžem iba
ďakovať. Dokonca aj za tie chyby, ktoré som porobil. Keď ide o
také kroky, o také voľby, aj nájsť
osoby, ktoré sú vhodné, niekedy
sa človek zmýli práve v tej voľbe,
a podobne. Akoby nie. Ale zas,
keď som mal vedľa seba a nad
sebou takú ruku, ako bol Ján
Pavol II., ktorý ma vždy vypočul,
ktorý ma povzbudil, ktorý ma
usmernil, to boli nádherné roky.
Potom, aj keď som skončil, Ján
Pavol II. mi zveril Pápežský komitát pre medzinárodné eucharistické kongresy. Ja som tak s
trochou vtipu povedal, že to je
dobrá príprava - Eucharistia - to
je to viatikum k smrti (úsmev).
Ale potom, keď som pokračoval,
ešte prišiel Benedikt XVI. Raz
ma zavolal, usmial sa a povedal: "Potreboval by som vaše
miesto. Akože moje miesto. Aby
tam voľakoho na to miesto dal.
Bol som už celkom úplne mimo
pracovných rokov, ale pritom zdravie ešte slúžilo, takže som
ešte voľačo mohol dobré spraviť. Teraz aj keď som sa blížil k
90, Benedikt XVI. ma ešte sám
zavolal na niektoré malé služby,
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snímka: Martin Magda, 2004

kde som mohol voľačo prispieť."
* Spomínate roky služby. Veľa
ľudí aj v súčasnosti vníma, čo
robí kardinál v 60-tke, v 70tke… Ale čo robí, keď má 90?
Čomu sa venujete, nenudíte
sa?
"Ale nie, ale nie. Ja sa nudím,
keď nemám robotu. Keď ja musím voľačo robiť. Teraz mi vychádza kniha a chcel som ju po
slovensky. Sú to veci viacmenej
známe, a dúfam, že niečo povedia našim ľuďom. Je to kniha,
ktorá zbiera materiály, čo som
mal v rukách a na ktorých som
pracoval počas siedmich rokov.
Je to určitá zbierka skúseností
a postrehov, ktoré niekomu
pomôžu."
* Máte napriek veku ešte nejaké sny a túžby, ktoré chce
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naplniť?
"Jediná ozajstná veľká túžba je tá posledná, aby mi Pán
Boh otvoril tie brány - a ten sv.
Peter tam hore. Našťastie, pri
tejto túžbe nemôžem povedať,
že som egoista. Som, ale taký,
že každý kresťan musí byť taký
egoista. Večné šťastie si musí
priať. Nemôže sa toho zriecť.
Povedať, že ho nechce. To by
bolo absolútne proti tomu, čo
je duša človeka, koniec koncov - cieľ človeka. Tu na zemi
sa iste potrápime, veď život je
taký… pomiešaný, nie je všetko zlato a blato, treba trochu
námahy do toho vložiť, ale Pán
Boh nám dá tú odmenu, o ktorú nám ide. Tak myslím často
aj na naše Slovensko. Preto
prichádzam aj na Slovensko,

lebo vždy je to moja domovina.
Ja mám vlasť tu na Slovensku,
ako mám vlasť v Ríme. Pretože
aj v Ríme, kde som 68 rokov,
to nie je maličkosť žiť v jednom
meste, človek sa s tým zrastie,
tým viac, že Rím dáva obrovské
príležitosti k tomu, aby sa žilo
tak širšie. Ja keď prídem na
Slovensko, tak po niekoľkých
dňoch cítim, že tie problémy sa
tu akosi vidia tak úzko. Sa mi
zdá často, že sú také otázky,
ktoré sú drobné, maličké, ale
niekto tu z toho vie spraviť veľký
problém. A môže takto vplývať
na Cirkev, na otázky cirkevného
života, ako rušivý prvok, ako
rušivá osoba. Chcem upozorniť
všetkých, aby to prestalo. Veď
my máme ešte toľko roboty tu
na Slovensku, toľko problémov,
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ktoré treba riešiť. Ale nie tak,
ako sa to často rieši."
* Môžeme byť konkrétnejší?
"Nie, nebudem, ale však vieme, o čom hovoríme."
* Hoci žijete v tieni Vatikánu,
mediálne ste vnímaný ako
"šedá eminencia Katolíckej
cirkvi na Slovensku". Spomínali ste bolesti - "rušivé prvky"
- čo je povzbudzujúce?
"Obdivujem vieru našich ľudí.
Tých jednoduchých ľudí po našich farnostiach, po dedinách.
A tých ľudí, ktorí sú utrápení v
robote, alebo v nezamestnanosti - tých ľudí chudobných
a jednoduchých. Ale napriek
všetkému, už len ten povzdych
trpiacej matky, ktorá nevie, ako
dať chleba a mlieka svojim malým deťom, keď si povzdychne
k Panne Márii, vie sa modliť
pred Pannou Máriou, vie vzývať
Pána Boha: toto je bohatstvo!
A toto bohatstvo si treba vážiť
a nenechať ho rozrušovať všelijakými pletkami. Teraz pápež
František veľmi zdôrazňuje práve toto. Problém jazyka. Aby sa
nehovorilo toľko zlého o iných,
aby sa nevidelo to zlo inde, len
ako keby každý bol anjel sám
osebe, aby sme našli spôsob,
ako sa aspoň znášať. To je to
minimum. Aby sme sa neurážali, aby sme nezväčšovali to, čo
prípadne je aj pravdivé, ale aby
konečne trošku pokoja nastalo aj medzi ľuďmi. Aby tí ľudia
dobrej vôle našli v nás otvorené
cesty a otvorené duše k iným."
* Otvorenú dušu je možné vnímať i u vás. Hoci vek trošku
obmedzuje, vy ste však stále
činný. Dokonca vám vyjde ďalšia kniha. Mnohí ľudia si však
myslia, že Boh ich obmedzuje,
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a preto sa boja budovať vzťah
s Ježišom. Máte pocit, že vám
Boh niečo vzal, že vás obmedzuje? A na druhej strane, čo
ste skrze vieru, skrze vzťah s
Ježišom získali?
"O tom niet pochýb. O tom
niet pochýb, keby som hľadel
na svoj život tak malicherne,
ako na následnosti jednotlivých
udalostí… Mňa nebaví nejaká
sláva, alebo to, že ľudia ma
pozdravia. Prídem na letisko,
a už ma niekto zdraví. Teší to,
ale nie za tým idem. Nie preto
prichádzam na Slovensko. Ale
aby som si aj ja z tej viery ľudí,
aj z tých spoločných slávností,
odniesol trochu viac sily a tiež
odvahy kráčať - kým mi Pán Boh
dá ešte toľko zdravia, čo treba
a kým si ma nepovolá. Kráčať
dopredu. A keď môžeme niečím
prispieť, čo je na úžitok našich
ľudí, to vždy veľmi rád spravím.
Pre mňa je Slovensko moja
domovina - takisto ako Rím je
moja domovina. A keď poviem
Rím, tam sa mi otvára celý svet.
To malé Slovensko, a ten veľký
svet, to sú moje rozbehy. A keď
sa vraciam na to malé Slovensko, tak vždy si uvedomím, tu
sú moje korene."
* To naše malé Slovensko slávi Rok Sedembolestnej, ktorý
preberá štafetu po vierozvestcoch, na ktorých odkaz ste
upozornili aj po vašom dlhom
pôsobení v zahraničí - po príchode domov. Prečo má Cirkev
potrebu ponúkať takéto podnety ľuďom, ktorí sú plní ľudovej
zbožnosti?
"Pretože Boh nie je len čistý duch. Je vtelený Boh, Ježiš
Kristus, ktorý má matku. A mal
svoj život na tejto zemi a bol

taký ľudský, ako je ľudský náš
život. A jeho matka trpela, ako
trpia naše matky. Sedembolestná je nám veľmi blízka. Naše
mamky si posilňovali svoju vieru
práve cez vieru Sedembolestnej
panny márie, my sme sa k Ježišovi pritúlili cez ňu. Cez Božiu
Matku. A toto nás učili naše
matky. Úloha matiek v cirkvi
na Slovensku je nesmierne dôležitá: ani my teraz nesmieme
stratiť túto hodnotu."
* A z pohľadu rímskeho - svetového - čo môže naša štafeta
pripomenúť Európe, svetu?
"Nuž len to, aby sme boli ozaj
kresťania. Aj Európa to potrebuje, hovorím najmä o Západnej
Európe. Navštívil som Rusko,
až po Irkutsk, takisto Srbsko a
Chorvátsko - a vždy som obdivoval, ako to je možné po toľkých
rokoch komunizmu, 80 rokov
komunizmu v Rusku, že keď
idem do parlamentu k vedúcemu komisie, vidím tam ikonu.
On zbadal, že to obdivujem. “No
vy sa divíte, veď ja som veriaci,” povedal. A to práve. “Veď
vy ste žili v ateistickom režime,
vaše školy, váš prístup, vaše
kultúrne prostredie… A vy ste
si zachovali vieru?” A on sa len
usmial, ja som sa tiež usmial.
Vieme prečo."
* Čo teda praje jubilujúci kardinál Slovensku?
"Aby si vieru pestovalo a zachovalo. Život je ťažký, najmä
teraz, keď je kríza. Ale napriek
tej kríze si želám, aby to naše
Slovensko nestrácalo nádej. Krízy sú a prejdú. Je trochu pridlhá,
ale prejde. Nuž snažme sa prejsť, tak, aby sme si nepoškodili
na duši."
pripravil: Michal Lipiak
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Názory, svedectvá
Nespútaná rozvodovosť
Vysoký nárast rozvodovosti v posledných
desaťročiach sprevádza aj nárast významu
„rozdielnosti pováh,
názorov a záujmov"
ako hlavnej príčiny
rozvodov. V roku 2013
sa v SR skončilo rozvodom 10 946 manželstiev, pričom 6 875
práve z tohto dôvodu.
V okrese Prievidza je
rozvodovosť dlhodobo mierne vyššia ako
slovenský priemer.
Dnes prevláda názor, že manželstvo je len vecou manželov.
Sociologické výskumy ukazujú, že
väčšina je tolerantná k ich rozchodu aj vtedy, „ak si už nerozumejú"
(trochu menej, keď majú maloleté
deti). Ak niekto pozdvihne hlas za
obmedzenie možností rozvodu,
okamžite je obviňovaný z necitlivosti voči týraným ženám a deťom,
či k partnerom neverníkov. Bez
toho, aby sme zľahčovali situáciu
takto trpiacich ľudí, údaje v grafe
ukazujú, že tieto prípady netvoria
najpodstatnejšiu časť súčasnej
miery rozvodovosti. Život manželov a rodiny je úzko prepojený so
životom celej spoločnosti, ktorá
sa nemôže zriekať svojho diétu
zodpovednosti.
Individualizmus
Individualizmus nie je egoizmus.
Označuje hlavnú črtu moderných
spoločností, ktorá sa vyvíjala
niekoľko storočí. Nosné sú v ňom
procesy emancipácie, ktorých cie-
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ľom je väčšia sloboda jednotlivcov
a skupín. V konečnom dôsledku
teda stavia menej zábran aj egoizmu, ale zdôvodňuje sa najmä
zväčšením priestoru pre inovácie
a sebarealizáciu ľudí pre spoločné dobro. V rodinnom živote sa
prejavuje trojako. Po prvé zúžením rodinných väzieb: manželia
a ich deti vedú život pomerne
izolovane od širších rodinných,
susedských a ďalších spoločenských väzieb, ktoré fungujú viacmenej na báze dobrovoľnosti. Po
druhé oslabením úlohy tradície
(zvykových vzorov správania) v
regulovaní rodinných vzťahov. Po
tretie zredukovaním funkcií rodiny
pod vplyvom rozvoja priemyslu,
štátnych inštitúcií a špecializovaných odvetví, ktoré do veľkej miery
preberajú niektoré rodinné funkcie
ako vzdelávanie, starostlivosť o
chorých a nevládnych, poskytujú
zamestnanie a finančnú podporu
v núdzi a ďalšie úkony, s ktorými
si kedysi rodina musela poradiť
sama s pomocou najbližšieho
spoločenského okotia. V týchto
podmienkach vystúpila do popredia citová funkcia rodiny, ktorá sa
stala kľúčovou pre fungovanie aj
pre trvanie rodiny.
Aktuálny vplyv spoločnosti na
rodinu
Hoci súčasný vplyv spoločnosti
na rodinu nie je priamočiary, naďalej zostáva významný. Z hľadiska dopadu na rozvody z dôvodu
rozdielnosti pováh, názorov a
záujmov treba vyzdvihnúť najmä
nasledovné okolnosti:
Záväzné tradičné predstavy o
rodine nahradili viaceré navzájom

súťažiace spoločenské stereotypy
o rodine, ktoré jednostranne zdôrazňujú buď kladné, alebo záporné
vlastnosti rodiny. Dôsledkom nedostatočnej a nesúrodej výchovy
komplexu výchovných inštitúcií
ako rodina, škola, médiá, cirkev a
pod. sú skreslené predstavy a očakávania od rodinného života. Tieto
predstavujú jadro často konštatovanej nepripravenosti mladých
na manželstvo. Keďže dôsledky
rozpadu manželstiev sa významne
prejavujú v mnohých oblastiach
spoločenského života (nielen v
kriminalite či počte poberateľov
sociálnych dávok, ale napr. aj v takých javoch, ako je snaha mladých
odísť do zahraničia), spoločnosť by
sa mala snažiť regulovať rozvodovosť - mravne i legislatívne. Súčasný zákon je nielen benevolentný,
ale aj benevolentne aplikovaný.
Podľa citovanej publikácie ŠÚ
SR (s. 20) sa v súčasnosti končí
čoraz väčší počet rozvodových
konaní rozvedením manželstva, v
roku 2013 až 94 % (do konca 90.
rokov to bývalo menej ako 70 %).
Podporuje to i fakt, že samotné
rozvodové konania spravidla prebiehajú bez prítomnosti a záujmu
širšej verejnosti.
Oslabenie regulačného vplyvu
spoločnosti na rodinu korunuje
úplný rozpad koncepcie kritérií
výberu manželského partnera.
Inštitúcia zásnub dnes už stratila
svoje funkcie. Rodičia často nechcú, alebo im mladí nedovolia
podieľať sa na výbere partnera ich
detí. Pritom práve účasť milujúcich
rodičov schopných objektívne posúdiť vzťahy ich detí by mohla pomôcť predísť mnohým problémom
(prinajmenšom poukázaním na to,
aké sporné oblasti sa v rodiacom
vzťahu črtajú). Dnes prebieha vý-
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ber partnera často veľmi nevhodne
a rizikovo ten na základe kritérií
„romantickej lásky". Tento pojem
poukazuje na význam citov pre život - ale aj prežitie - rodiny.
Najstručnejšie povedané, označuje presvedčenie, že na svete je
ten jeden správny partner, ktorého
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si partner idealizuje, zahŕňa ho
(a očakáva) prejavmi lásky, ktorá
má sama od seba prekonať všetky ťažkosti („ak ma ľúbiš, tak").
Akonáhle sú tieto city subjektívne neprítomné (alebo nezhody
pretrvávajú napriek deklarovanej
láske), manželstvo stráca zmysel

(„nebol ten pravý", „nebola tá
pravá"). Situáciu často komplikuje
skoré sexuálne spolužitie, ktoré
zavádza intimitu a ilúziu záväzku
medzi partnermi, ktorí ešte nevedia, či a nakoľko sa raz o seba
budú môcť vzájomne oprieť.
Mária Šunková, Bartolomej - Prievidza

Štvrtková ranná homília pápeža Františka

Nádej nikdy
nesklame

Kresťanská nádej je pokorná a silná
cnosť, ktorá nás podopiera a nenechá
nás utopiť sa v mnohých ťažkostiach
života. Tak znela hlavná myšlienka pápeža Františka, ktorý vo štvrtok ráno 17.
marca slávil omšu v Dome sv. Marty vo
Vatikáne. Svätý Otec vyzdvihol, že nádej
v Pána nás nikdy nesklame, je zdrojom
radosti a pokoja v našom srdci.
Ježiš v dnešnom čítaní od evanjelistu
Jána hovorí so zákonníkmi a potvrdzuje,
že Abrahám „zaplesal“, keď videl deň
Pána (Jn 8,51-59). Kľúčovú úlohu tak v
živote kresťana, podľa slov pápeža, zohráva nádej. Abrahám, ako dodal, „mal
svoje pokušenia na ceste nádeje“, veril
však a poslúchol Pána a tak vykročil na
cestu do zasľúbenej zeme. Svätý Otec tak
vidí „niť nádeje“, ktorá prechádza „celými
dejinami spásy“ a je „zdrojom radosti“:
„Dnes nám Cirkev hovorí o radosti z
nádeje. V prvej modlitbe omše sme prosili
o Božiu milosť uchovávať nádej Cirkvi, aby
‚nezlyhala‘. A Pavol, hovoriac o našom
otcovi Abrahámovi, nám vraví: ‚Dúfajte
i proti každej nádeji‘. Keď niet ľudskej
nádeje, je tu tá cnosť, ktorá nás nesie
dopredu. Je pokorná, jednoduchá, dá ti
však radosť, niekedy obrovskú radosť,
niekedy len pokoj, no je isté, že tá nádej
nesklame. Nádej nesklame“.
Táto „Abrahámova radosť“, táto nádej – vysvetlil ďalej Svätý Otec – „rastie
uprostred dejín... Občas sa skrýva,
nevidno ju; niekedy sa prejavuje otvore-

snímka: Martin Magda ml.

ne“. Pápež František doplnil svoju tézu
príkladom Alžbety v požehnanom stave,
ktorú naplnila radosť, keď ju navštívila
príbuzná Mária. Podľa slov Svätého Otca
je to „radosť z prítomnosti Boha, ktorý
kráča so svojim ľudom. A kde je radosť,
tam je pokoj. Toto je cnosť nádeje: od
radosti k pokoju“. Ako ešte raz zopakoval pápež, táto nádej „nikdy nesklame“,
ani vo „chvíľach otroctva“, keď Boží ľud
bol v cudzej krajine. Táto „niť nádeje“ sa
začína u Abraháma - „Boh, ktorý hovorí k
Abrahámovi“ - a vrcholí s Ježišom. Svätý
Otec František sa zastavil pri charakterizovaní tejto nádeje:
„Toto neraz môžeme vyjadriť celkom
jednoducho. No ak dostaneme otázku:
‚Máš v sebe nádej? Máš radosť z nádeje?‘, reagujeme: ‚Nuž otče, nerozumiem,
vysvetlite mi to‘. - Nádej, tá pokorná
cnosť, tá cnosť, ktorá prúdi pod hladinou
života, ktorá nás však podopiera, aby
sme sa neutopili v toľkých ťažkostiach,

aby sme nestratili tú túžbu nájsť Boha,
nájsť tú úžasnú tvár, ktorú raz všetci
uvidíme: nádej“.
Svätý Otec homíliu zakončil konkrétnym návrhom venovať v dnešný deň čas
uvažovaniu nad tým, že „ten Boh, ktorý
povolal Abraháma a vyviedol ho z jeho
krajiny bez toho, aby vedel, kam ide, je
ten istý Boh, ktorý ide na kríž, aby splnil
prísľub, ktorý dal“:
„Je to ten istý Boh, ktorý v plnosti
časov koná, aby sa tento prísľub stal
pre nás všetkých skutočnosťou. A to, čo
spája ten prvý moment s týmto posledným okamihom, je niť nádeje; to je to, čo
spája môj kresťanský život s naším kresťanským životom, od jedného momentu
k druhému, aby sme vždy kráčali vpred
– hriešnici, ale vpred – to je nádej. A to,
čo nám dáva pokoj v ťažkých okamihoch,
v najtemnejších momentoch života, je nádej. Nádej nesklame, vždy je tu: v tichosti,
pokorná, ale silná“.
zdroj: TK KBS
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Ivan Špánik, farár v Žiline-Závodí

Zasvätenie sa Panne Márii vo svetle Fatimského posolstva
V prešovskej konkatedrále bola akcia Fatimské zjavenia, znamenia časov
Prešov 27. februára 2016
Posolstvá, ktoré si pred sto rokmi vypočuli tri malé deti vo Fatime, zaznievali opäť v Prešove. V konkatedrále sv. Mikuláša sa konala v uplynulých dňoch akcia "Fatimské zjavenia, znamenia časov". Hlavný program
tvorila séria piatich prednášok. V sérii prednášok bola veriacim predstavená história, význam a teologické
aspekty týchto zjavení.
„Zasvätiť sa Panne Márii znamená odovzdať jej svoj život a prijať ju do najvnútornejšieho priestoru svojho
bytia. Nasledujeme príklad aj učeníka Jána, ktorý pod krížom prijal Pannu Máriu do svojho života, prijal ju k
sebe, ale v tej pôvodine je to tak vyjadrené, že ju prijal až tak do seba, do svojej duše, do svojho srdca," hovorí
o potrebe zasvätenia sa Panne Márii Ivan Špánik, jeden z prednášajúcich. Fatimské zjavenia, ktoré sa začali
pred sto rokmi, sú veľkým povzbudením pre celú cirkev a tí, ktorí im načúvajú, obohacujú svoj duchovný život.
Potvrdil to vo svojej prednáške aj otec Jozef Maretta, exorcista Prešovskej eparchie. „Od počiatku sveta až po
dnes môžeme ako deti vnímať hlas mamy a mama varuje. Fatimské zjavenia sú trikrát takým varovaním, že
pozor, je tu peklo, pozor, budúcnosť, ktorú tvoria ľudia a pozor, čo sa bude diať v Cirkvi. Takže dobrá mama
nás chce pozvať k tomu, aby sme si dávali pozor na našej ceste životom," povedal Maretta.
Podujatie Fatimské zjavenia, znamenia časov bolo zakončené svätou omšou, ktorú celebroval otec Marián
Kuffa, predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach.
Zdroj: Rádio LUMEN
Vzhľadom k tomu, v akej situácii sa dnešný svet a samotná Európa nachádza, rozhodli sme sa uverejniť
po častiach celú prednášku. V tomto čísle vám ponúkame prvú časť.
1. časť
Duchu Svätý, naplň naše srdcia
a zjednoť nás v spoločnej láske k
Panne Márii. Zdravas...
Pochválený buď Ježiš Kristus!
Milovaní bratia kňazi, zasvätené
osoby, bratia a sestry!
Touto prednáškou by som vás
chcel pozvať k hlbšiemu poznaniu
pravdy o Panne Márii vo svetle
fatimského posolstva, aby naše
zasvätenie jej Nepoškvrnenému
Srdcu malo pre nás i pre svet čo
najväčšiu účinnosť.
13. júna roku 1917 Mária hovorí Lucii: „Ježiš si želá, aby sa cez
teba ľudia naučili viac ma poznať
a milovať.“
Mária prichádza do Fatimy, aby
nebola odsunutá, nepoznaná a
nemilovaná, lebo to prináša zlé
dôsledky.
Svätý Ján Vianney povedal veľkú
pravdu: „Vieme, že tam, kde bola
Mária odsunutá, kde zostala nepo-
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chopená, tam sa tiež vytráca úcta
k nej, ale aj k Bohu a následne i
k ľuďom.“
Panna Mária nám vo Fatime
ponúka svoje srdce ako miesto
záchrany pred hrozbou vojny, prenasledovania Cirkvi a utrpenia
svätého otca.
13. júla roku 1917 hovorí deťom:
„Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu
Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých
sobôt v mesiaci.
To, že sa Panna Mária zjavovala
práve trinásteho dňa v mesiaci
malo byť znamením pre kresťanov,
ale aj pre židov, že tu ide o vážnu
vec, že tu ide o život, že Mária je novodobá Ester, ktorá prišla zachrániť
národy pred vojnou a holokaustom,
no žiaľ ľudia to vcelku nepochopili,
ani neprijali. Vieme, že židovský
národ mal byť za perzského kráľa
Asuera vyhladený práve 13-teho

dňa mesiaca Adar. Vďaka Ester
sa to zmenilo na oslavu víťazstva
a zachráneného života v celom národe. Túto oslavu záchrany od vojny
ponúkala aj Panna Mária.
Veriaci boli skeptickí a kým sa
spamätali, prišla vojna. Výnimkou
bolo Portugalsko, kde biskupi spolu
s veriacimi zasvätili krajinu Panne
Márii najskôr v r. 1931 a potom aj
v r.1938. Vďaka tomu boli ušetrení
od občianskej vojny, komunizmu i
od druhej svetovej vojny, nastal nárast duchovných povolaní, skrátka
nastalo všestranné požehnanie pre
celý národ.
Tu vidíme, že aj keď Mária hovorila o zasvätení Ruska, z kontextu
je dôležité pochopiť to ako výzvu,
aby sa jej ako ochraňujúcej Matke
zasvätili všetky národy.
Panna Mária vo Fatime osobitne
žiadala zasvätenie Ruska. Vedela,
čo sa tam chystá. Veriaci, žiaľ,
nezachytili a neuposlúchli pohoto-

3/2016

Spektrum

snímka: www.misiefilmom.sk

na snímke: ThLic. Ivan Špánik, PhD

vo hlas Matky. Nesprávali sa ako
Ninivčania, ktorí keď počuli proroka Jonáša: „ešte 40 dní a Ninive
bude rozvrátené“, hneď sa dali na
pokánie, postili sa a odprosovali
Boha. Až keď sa toto dostalo do uší
kráľa, pripojil sa k tomu a oficiálne
vyhlásil pôst pre všetkých na znak
pokánia.
Takto mala Cirkev reagovať na
úrovni laikov, kňazov a biskupov,
aby sa táto zvesť o prijatí posolstva Panny Márie z Fatimy dostala
aj do uší pápeža, ktorý na základe
tohto potom mal slávnostne zasvätiť Rusko i celý svet Srdcu Panny
Márie. Keďže toto svedectvo ľudu
bolo nedostatočné, pápež nemal
potrebnú podporu zdola, aby také
niečo vyhlásil.
Potom, žiaľ, až svedectvo ničivej
vojny, pred ktorou Mária varovala,
sa stalo pohnútkou pre pápeža Pia
XII., aby svet i Rusko zasvätil v r.
1942 v rozhlasovom posolstve. V
spojení s portugalskými biskupmi
to bolo 31. októbra a potom to zo-

pakoval aj 8. decembra, a od tých
dní sa karta vo vývoji vojny obrátila,
nemecké vojská utrpeli rozhodujúcu porážku práve v Rusku a začali
ustupovať.
Ján Pavol II. opäť zasvätil svet v
r. 1982 vo Fatime a potom aj o dva
roky neskôr v Ríme v spojení s biskupmi celého sveta. V texte modlitby zazneli slová: “Objím s láskou
Matky a služobnice tento náš svet,
ktorý ti zverujeme a zasväcujeme
a osobitne tie národy, ktoré toto
zverenie i zasvätenie zvlášť potrebujú.“ A vieme, ako to potom pohlo
spoločensko-politickou situáciou v
Rusku i v ďalších krajinách.
Preto Ján Pavol II. vidí v úkone
zasvätenia a oddania sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie najúčinnejší prostriedok na dosiahnutie
daru Božieho milosrdenstva pre
Cirkev i pre celé ľudstvo. (DiM,15)
Panna Mária veľmi výrazne spája výzvu k zasväteniu jej Srdcu s
výzvou odčiňovať urážky voči nej
pobožnosťou Prvých sobôt.

Pri zjavení koncom mája r. 1930
Ježiš vysvetľuje Lucii dôvod počtu
piatich prvých sobôt v mesiaci, lebo
je päť druhov urážok a rúhaní proti
Božej Matke:
Po prvé – sú to urážky proti jej
Nepoškvrnenému počatiu.
Po druhé - proti jej panenstvu
Po tretie proti jej Božskému
materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať ju za Matku ľudského
pokolenia.
Štvrtú kategóriu tvoria skutky
tých, ktorí sa snažia zasiať do
detských sŕdc ľahostajnosť, pohŕdanie, ba nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke.
A napokon sú to skutky tých,
ktorí jej spôsobujú urážky neúctou
voči jej obrazom.
V týchto odproseniach za urážky
voči Panne Márii máme ukryté heslo k víťaznej účinnosti zasvätenia
vzhľadom na celý svet. Fatimskej
Panne Márii ako biblickej žene z
protoevanjelia totiž nejde len o individuálny vzťah s jednotlivou dušou,
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snímka: www.Misie filmom.sk

na snímke: Mgr. Ing. Pavol Benko, SF

ale o celosvetový exorcizmus.
Keď Mária vidí, ako tu na zemi jej
deti trpia a ako žijú, vie, že všetko
musí nasmerovať k definitívnemu
vyslobodeniu jej potomstva od
vplyvu diabla, čiže, aby bol satan
definitívne zmietnutý, odohnaný z
tejto zeme. Ale k tomu potrebuje
našu spoluprácu, aby sme pokorne
ustúpili jej, ako ona ustúpila Bohu.
Potrebuje nás, aby nás mohla zaujať, ako ju plne zaujal Boh.

1. druh urážky - proti jej
Nepoškvrnenému počatiu
Pozrime sa najskôr na odkaz
prvej zmienky o urážkach a zlorečeniach voči Nepoškvrnenému
Počatiu. Panna Mária ako Nepoškvrnená sa zvykne zobrazovať
ako žena, ktorá stojí na zemeguli,
pričom pod jej nohami je had ako
symbol diabla.
Vieme, že na počiatku ľudských
dejín po hriechu Adama a Evy Boh
ustanovil jasné nepriateľstvo medzi
ženou a diablom s prísľubom, že
potomstvo ženy rozšliape satano-
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vi hlavu.
Ak chýba v našich ľudských srdciach prítomnosť tejto Ženy, potom
má diabol väčšiu pôsobnosť, šíri
nenávisť, smrť a vojny, kde zomierajú ľudia.
Kde je prijatá matka, tam kvitne
život, pokoj, radosť a láska. Tam
kde je Matka odmietnutá, kde sa
deti neuchýlia k nej, tam sa žiaľ
stávajú korisťou démonov.
Niet sa čo diviť, že obidve svetové vojny v minulom storočí výrazne
súviseli s Nemeckom. Zvlášť na
území dnešného Nemecka boli
veľké protesty po vyhlásení dogmy
o Nepoškvrnenom Počatí nielen
v kruhoch protestantov, ale i zo
strany niektorých katolíckych biskupov, ktorí síce s pravdou súhlasili,
ale nie s dogmatizáciou. Pruský
kráľ Fridrich Viliam IV. sa pokúšal
dokonca zorganizovať aj medzinárodný protest.
Každé ľudské prostredie, spoločenstvo i náboženstvo, kde sa
neuctieva Panna Mária náležite,

tak ako si to Boh želá, sa stáva
podhubím pre vznik skazy, nešťastí
a vojen. Nevidím ako bezvýznamné
súvislosti, že násilie, kolonizácia,
vojny, ateizácia i morálne zvrátenosti, sa šíria zo strany tých veľmocí, v ktorých krajinách sa neuznáva
hoci len jedna dogmatická pravda
o Panne Márii – či už ide o protestantizmus rôzneho druhu, alebo
o pravoslávnu časť kresťanstva,
ktoré má práve v Rusku dve tretiny
členov. Je známe, že hoci pravoslávie má hlbokú úctu k prečistej
Bohorodičke, neprijíma dogmu o
Nepoškvrnenom počatí, lebo túto
dogmu vyhlásil pápež, ktorého ako
je známe neprijímajú za viditeľnú
hlavu Cirkvi. Bol to vtedy Pius IX. a
bolo to v roku 1854. Pár desaťročí
nato sa z Ruska šíria hrozné veci –
násilná ateizácia, rúcanie kostolov,
vraždy, zločiny rôzneho druhu a iné.
Rozumiete? Stačí jedno odbojné
NIE voči jednej pravde o Márii, čo
je vlastne popieranie Márie, kým
ona je. Je to zároveň vzbura voči
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Božiemu zjaveniu.
ničivými revolúciami.
že ešte to tak nie je, že Mária ešte
To NIE pravde o Márii nesie v
Z uvedeného vidíme, že otáľanie nie je spoznaná a prijímaná v plnej
sebe silu sebaprekliatia – tak seba so zasvätením ako aj odmietanie pravde o nej a preto ani nemôže
ako i národa, lebo je to pripojenie pravdy o Márii dáva priestor diab- byť tak milovaná, ako by mala byť.
sa na stranu odboja satana proti lovi, aby šíril skazu, nešťastie a
Od toho sa totiž odvíja aj sila
Žene, ktorej on hovorí NIE.
vojny.
nášho zasvätenia. Čím viac sa
To, že pápež Ján Pavol II. pomoKeď Židia vraveli o Kristovi to zasvätíme Márii ako tej, ktorou
hol aj Rusku zasvätením v osemde- je len Ježiš, Jozefov Syn, odsúdili ona skutočne je, tým väčšiu exorsiatych rokoch minulého storočia, ho na smrť. Keď ľudia kričia: to je cizujúcu silu bude mať aj naše zamôžeme vidieť ako zrušenie onoho len Mária, bez prijatia právd o nej, svätenie. Lebo kde je Mária, odtiaľ
prekliatia a zvolávanie Božieho hoci len jednej, to je ako keby ju diabol uteká. Keď je Mária v nás,
požehnania a milosrdenstva na odsúdili na smrť.
v plnej pravde o nej, diabol to dlho
príhovor Božej Matky.
Zástupným odprosovaním a od- nevydrží a ujde od nás.
Tiež v tomto geste môžeme
Ale keď v Cirkvi nie je Mária
To, že pápež Ján Pavol II. pomohol aj Rusku
vidieť aplikáciu niečoho ponaplno tou, ktorou ona je, diazasvätením v osemdesiatych rokoch minulého
dobného, čo spomína apošbol nie je oslepený jej svetlom
storočia, môžeme vidieť ako zrušenie onoho
tol Pavol: „neveriaci muž sa
natoľko, aby definitívne zmizol
prekliatia a zvolávanie Božieho požehnania a
posväcuje vo veriacej žene.“
zo scény sveta.
milosrdenstva na príhovor Božej Matky.
Takto aj my v solidárnosti s
Božie slovo spomína Ženu v
ľuďmi neveriacimi alebo inak ve- čiňovaním urážok máme vyvažovať protoevanjeliu na začiatku ľudských
riacimi aj na nich zvolávajme Božie tento nedostatok úcty a lásky k dejín v úvode prvej biblickej knihy
milosrdenstvo skrze Matku milosr- Božej Matke, aby diabol nemal Genezis a zmienka o nej je aj v
denstva a zverujme a zasväcujme taký priestor na šírenie svojej zloby. poslednej biblickej knihe Zjavenia
jej nielen seba, ale všetkých, a
Keď ju v plnej miere prijímame, apoštola Jána, kde sa spomína ako
osobitne tých, ktorí sú nám zverení: zverujeme a zasväcujeme sa jej Žena odetá slnkom. Úloha tejto
pápež ľudí na celom svete, biskup materinskému Srdcu, napomáha- ženy je v otázke nášho vykúpenia
tých, čo sú na území jeho diecézy, me tomu, aby bol mier na zemi, kľúčová.
farár farnosť, predstavený rehoľu, aby bol pokoj v ľudských dušiach,
Prijať Máriu ako Ženu znamená
atď. Taktiež rodičia deti i celú rodi- aby prekvital život v láske a radosti. s láskou ju prijať do srdca s celým
nu a ideálne by bolo keby tak robili
Pannu Máriu treba prijať úplne. tým slnkom pravdy Božieho zjaveaj hlavy štátov.
Nie iba tak ako napr. mohamedáni, nia o nej.
Je známe ako sa Pán Ježiš že je len matkou proroka Ježiša, ani
Ježiš si bol vedomý tohto tajomsťažoval sestre Lucii: „Nechceli ako odlúčení bratia, že je iba použi- stva, a neskrýval ho, ale verejne
vyhovieť mojej žiadosti! Ako kráľ tá ako biologická matka na príchod tituluje svoju matku pojmom žena,
Francúzska sa dajú na pokánie a Ježiša a potom je odsunutá nabok. a to už na svadbe v Káne Galilejpristúpia k zasväteniu, ale už bude
Z toho tiež vyplýva, že ak Ježiša skej. V jeho prekvapenej reakcii
neskoro! Rusko už medzitým rozšíri prijímame v plnej pravde o ňom, môžeme vybadať, že nielenže ešte
svoje bludy po svete, vyvolá vojny a tak to máme robiť podobne aj vo neprišla hodina jeho smrti, ale že
prenasledovanie Cirkvi. Svätý Otec vzťahu k Márii.
ešte neprišla hodina, aby zjavil
bude musieť veľmi trpieť.“
Ján Pavol II. odporúča, aby všetci Máriu ako tú biblickú ženu, našu
Ježiš sa tu zmieňuje o sile ne- kresťania prijali Máriu ako našu matku, medzi ktorou a diablom
uskutočneného zasvätenia sa jeho spoločnú Matku, ktorá tým pádom je ustanovené nepriateľstvo, lebo
Srdcu, ktoré mal vykonať francúz- nemusí byť jedným z dôvodov na- toto mal v úmysle zjaviť až na kríži.
sky kráľ Ľudovít XIV. koncom 17. šej nejednoty, ale práveže naopak,
Zaujímavá je súvislosť, že až keď
storočia. Urobil to až koncom 18. zjednocujúcim činiteľom.
Ježiš svoju matku v podstate takto
storočia Ľudovít XVI., čo už bolo
Ak Pán Ježiš hovorí vo Fatime, verejne dogmatizoval ako Ženu, až
neskoro. Vďaka zasväteniu mohlo že si želá, aby Mária bola viac po- potom začína alfa jeho verejného
byť Francúzsko uchránené pred znaná a milovaná, z toho vyplýva, účinkovania, etapa znamení, divov,
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zázrakov a uzdravení a vyháňania
démonov až do poslednej hodiny
omega, kedy ju opäť nazýva Ženou,
takže môže prehlásiť: dokonané je.
Keď príde čas, že pápež dogmatizuje Máriu ako Ženu, v plnom
lesku slávnej pravdy o nej, nastane
podobný pohyb aj v celosvetovom
meradle smerom k definitívnemu
zmiznutiu diablov z tejto zeme, k
uzdraveniu, k pokoju, lebo zem sa
stane mariánskou a preto spôsobilou na prijatie neba, na Kristov
príchod, aby bolo ako v nebi tak
i na zemi.
Preto prijatím alebo neprijatím
Márie pozitívne alebo negatívne
vplývame na dejiny sveta.
na snímke: Hyacinta a Lucia, deti z Fatimy
snímka: www.Misie filmom.sk
!!!Definitívny exorcizmus sveta
nastane až vtedy, keď prijmeme nevidí jeho, ale že namiesto neho nutie nejakej modlitby, ale o to,
ako Cirkev plnú pravdu o Márii, a vidí iba Pannu Máriu.
aby sme Márii dovolili neustále žiť v
ako takej sa jej zasvätíme. Potom
Svätý Ľudovít Grignion z Montfor- nás, aby sme ju stále nosili vo svouž nebude dôvod, aby bol diabol na tu hovorí, že keď Duch Svätý vidí v jom srdci ako ona nosí v srdci nás.
zemi. Porazí ho potomstvo, ktoré duši vyformovanú Máriu, hneď sa
Celá tá dráma duchovného západo svojho srdca i života prijalo Má- tam ponáhľa. A tiež hovorí: „keď su sa točí okolo Ženy-Márie, lebo v
riu v plnom poznaní o nej a v plnej nastanú časy, v ktorých duše budú Cirkvi badateľne čoraz viac dozrieva
láske k nej.
dýchať Máriu ako pľúca vzduch, práve pravda o nej, o čom svedčia
Teda čím viac dávame zasväte- Cirkev spozná takú svätosť, ako aj posledné dogmy, ktoré sa týkajú
ním priestor Žene-Márii, tým viac nikdy.“
najmä tajomstva jej bytosti.
ona zmenšuje priestor diablovi.
Cieľom zasvätenia je predoO Kristovi už veríme všetko,
Ak by sme sa nezjednoco- To, že pápež Ján Pavol II. pomohol aj Rusku čo sa veriť má, ale o Márii
vali s touto Ženou prostred- zasvätením v osemdesiatych rokoch minulého stále v Cirkvi cítime, že ešte
níctvom zasvätenia, dávali by storočia, môžeme vidieť ako zrušenie onoho nie sme u konca v rozpoznaní
sme tým vlastne najavo, že nie prekliatia a zvolávanie Božieho požehnania a tajomstva jej vznešenosti.
sme 100 percentne rozhodnu- milosrdenstva na príhovor Božej Matky.
Preto ťa Bože chválime za
tí hovoriť satanovi NIE, lebo
dar nepoškvrnenej Márie,
máme nečisté, čiže rozpoltené
všetkým to, aby sme Bohu umožnili ktorá je tou ženou, ktorej je dané
srdce, ktoré nie je jasne na strane zvolať: „všade vidím len Máriu a víťazstvo nad satanom. Ďakujeme
Nepoškvrnenej Ženy.
preto prichádzam“, teda aby v nás ti, že môžeme byť deťmi tejto víZasvätením dovoľujeme Márii žiť spoznal prítomnosť Panny Márie.
ťaznej ženy.
v nás, aby diabol videl už iba JU ako
Celé stvorenie čaká, kým sa
Panna Mária, odprosujeme ťa
víťazku nad ním, lebo sme ju prijali, v nás neobjaví Mária. Vzdychá v zástupne za všetkých, ktorí neresp. skryli sme sa do jej srdca.
pôrodných bolestiach ako hovorí
prijímajú tajomstvo tvojho NepoPoľský kňaz a exorcista Dominik Písmo, kým v nás nezasvieti ŽenaChmielewski spomína, ako diabol Mária našim dokonalým zasväte- škvrneného Počatia. Nech sa Boh
raz skúmal okolostojacich kňazov, ním, aby sme sa v nej zjavili ako zmiluje nad nami všetkými na tvoj
príhovor za nás. Amen.
ktorí sa modlili exorcizmus nad jed- praví Boží synovia a dcéry.
(pokračovanie v budúcom čísle)
nou osobou a pri ňom povedal, že
Pri zasvätení nejde len o odriek-
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Zastavme hazard

iniciatívou viacerých občianskych združení, organizácií a jedBratislavský metropolita
ocenil prácu iniciatívy, ktorá notlivcov, ktorej cieľom je dosiahnuť obmedzenie hazardu na
Slovensku. Do zbierania podpisov sa zapojilo 770 dobrovoľchce obmedziť hazard
Bratislavský arcibiskup metropolita Mons.
Stanislav Zvolenský oceňuje prácu množstva
rôznych organizácií a jednotlivcov, ktorí stoja
za občianskou iniciatívou Zastavme hazard
a vyvíjajú úsilie na dosiahnutie potrebného
počtu podpisov. Za iniciatívou stoja občianske združenia Aliancia za rodinu, Federácia
skautov Európy, Úsmev ako dar, Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, 45. skautský zbor
Veľké Zálužie a ďalšie organizácie.
"Oceňujem prácu stoviek dobrovoľníkov,
ktorí prejavili občiansku angažovanosť a
postavili sa za zrušenie hazardu. V niektorých mestách už boli petície úspešné, v
Bratislave sa iniciátori snažia nazbierať ešte
rezervu 10 000 podpisov. Som rád, že sa
našlo množstvo ľudí, ktorým ide o dobrú vec.
Povzbudzujem ich, aby sa im cieľ podarilo
dosiahnuť," povedal arcibiskup Zvolenský.
Iniciatíva Zastavme hazard je občianskou

níkov v Bratislave a stoviek v ďalších mestách.

Bratislava 12. marca (TK KBS)

ilustračná snímka: Internet http://www.etrend.sk/

ilustračná snímka: Martin Magda
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Hovorca KBS k otázkam o
výsledkoch parlamentných
volieb
K téme parlamentných volieb zaznelo na adresu Konferencie biskupov Slovenska v posledných dňoch
viacero otázok, tak od žurnalistov,
ako aj od súkromných osôb. Hovorca
KBS preto pokladal za vhodné zhrnúť
k danej oblasti niekoľko základných
informácií. Prinášame ich v plnom
znení:
“Ako už bolo deklarované, slovenskí biskupi oceňujú aktívnu účasť
všetkých občanov, ktorí využili hlasovacie právo a pristúpili k parlamentným voľbám 2016. Želajú si, aby
legitímne zvolení predstavitelia svoju
službu v Národnej rade vykonávali
zodpovedne a svedomito, pre spoločné dobro obyvateľov našej vlasti.
Poslancov vyzývajú, aby postupovali
s rozvážnosťou a boli si vedomí povinnosti úcty pre všetkých občanov
našej vlasti. Vyslovujú nádej, že
novozvolení zástupcovia v Národnej
rade Slovenskej republiky budú svojmi slovami a skutkami jasne odmietať čo len náznaky akejkoľvek rasovej
a náboženskej neznášanlivosti.
Ku konkrétnym percentuálnym
výsledkom jednotlivých strán KBS
neplánuje vydávať osobitné stanoviská. Na základe opakujúcich sa
podnetov však možno konštatovať
nasledovné. Nová situácia v parlamente naznačuje, že určitá časť
občanov našej krajiny nadobudla
presvedčenie, že doterajšie pôsobenie politických predstaviteľov
náležite nereflektovalo ich požiadavky. Naprieč voličským spektrom
sa dajú vnímať známky frustrácie, či
straty dôvery v štandardné politické
zoskupenia.
Posilnenie takých strán, ktoré
majú blízko k tzv. radikálnym riešeniam, svedčí o celospoločenskej
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snímka: Martin Magda

potrebe venovať viac pozornosti
občanom, ktorí majú dlhodobo pocit, že ich problémy a sťažnosti sa
neriešia. Svoj podiel pritom zohráva
aj pocit nedôvery voči zachovávaniu
spravodlivosti v rozličných oblastiach
politického života. Na druhej strane
treba zdôrazniť, že skratky ako riešenia sa síce môžu zdať lákavé: ich
unáhlené používanie sa však spája
s vážnym nebezpečenstvom poblúdenia - čo platí tak v politickej, ako
aj v náboženskej oblasti.
Pri otázke, či je vstup niektorých
strán do parlamentu pre budúcnosť
Slovenska rizikom a či by ich Cirkev nemala priamo odsúdiť treba
podotknúť, že rizikom je na prvom
mieste nedostatok porozumenia
pre požiadavky voličov, otvárajúci
cestu ponuke zjednodušených a
radikálnych riešení, ktoré môžu pôsobiť príťažlivo. Zrkadlovo obrátené,
odsúdenie jednotlivých politických
predstaviteľov, schopných kalkulovať
so spomenutými skutočnosťami, je

síce radikálnym, avšak zjednodušeným riešením - ktoré môže pre
niektorých pôsobiť príťažlivo, no veci
do skutočného poriadku neuvedie.
Je očividné, že korene problému
siahajú oveľa hlbšie.
Ak sme teda spomenuli, že v
základe vzniknutej situácie možno
vnímať nedostatočnosť primeraného rozlišovania, nemalo by rozlišovanie chýbať pri hľadaní správnych
odpovedí, a to aj s prihliadnutím
na pochybnosť, či ostrakizovanie
zo strany inštitúcií na konkrétnych
predstaviteľov zapôsobí oslabujúco,
alebo práve naopak.
Napokon možno pripomenúť, že
KBS pred voľbami ani po nich nemôže jednotlivým kňazom či veriacim
diktovať politické presvedčenie.
Zároveň však treba zopakovať, že
vyjadreniam kňazov, ktorí verejne
deklarovali, koho chcú voliť, prináleží
výlučne osobný, a v nijakom prípade
inštitucionálny charakter.”
Martin Kramara, hovorca KBS
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Lenka Novotná

Veľká noc nás nemôže nechať chladnými
Utorok, 15. marca 2016. V noci poriadne nasnežilo, aj keď sa niekoľko dní predtým predpokladalo, že sa už určite začne jar. Krajina sa však opäť premenila na zimnú rozprávku so studeným vetrom a sypúcim sa snehom. Ľudia sa sami seba, ale aj
ostatných pýtali, či majú naozaj správny kalendár a či náhodou neprichádzajú druhé
Vianoce. Studený a mokrý sneh bol po pár slnečných dňoch všade. Na strechách domov, na elektrických drôtoch, na konároch stromov, no, žiaľ, aj v ich srdciach.
Veľká noc je vo všeobecnosti
považovaná za akýsi oficiálny
začiatok jari. Všade naokolo sa
na nás usmievajú veselé veľkonočné zajačiky, roztomilé žlté
kuriatka, farebné dekorácie a
kvety. So zimou nemá ani jedno
z toho naozaj nič spoločné. A
pokiaľ ide o počasie, to človek
ešte nedokáže ovplyvniť. Je však
ťažké jednoznačne povedať, či je
to na škodu.
Sneh môže mať práve tesne
pred veľkonočnými sviatkami
väčší význam, než by sme mohli
predpokladať. Medzitým sa už
síce roztopil a zanechal po sebe
len blato, ale prekvapil nás a
treba uznať, že sa mu to podarilo vo veľkom štýle. Tak, ako
nás stále prekvapujú nečakané
situácie. Chvíľu trvá, kým sa s
nimi stotožníme. Niektoré nás
prekvapia príjemne, iné znechutia. A náhle zmeny sú toho
príkladom . Ľudia sa sťažujú na
bolesti hlavy, chrbtice, sú unavení a vyčerpaní. Zdá sa, že ich v
danú chvíľu nič nedokáže potešiť
tak veľmi, ako prvé lúče jarného
slnka.
Veľká noc je pohyblivým sviatkom. Každý rok ju oslavujeme v
iný deň či mesiac. Raz je to skôr,
inokedy neskôr. Nikdy sa nedá s
určitosťou povedať, či bude napríklad počas oblievačky slneč-

no, alebo bude pršať.
Problémom je však to, že ľudia
akosi prestali mať nádej, že
by niekedy mohlo byť na svete
lepšie. Keď nasneží v polovici
marca, iba sústavne hromžia,
nadávajú a sťažujú sa na chybné
predpovede meteorológov. Lenže, neuvedomujú si, že sa takýto
negatívny postoj pevne a postupne zakoreňuje v ich srdciach. Ľudia, ktorí aj obyčajné životné situácie nedokážu brať s nadhľadom
a sú plní negatívnych emócií,
sa nevedia tešiť. Nedokážu sa
usmiať, keď ich niekto pozdraví,
len stroho odpovedajú na otázku, ako sa majú, a neuvedomujú
si, akú ľútosť pritom vyvolávajú v
očiach svojich blízkych.
Čo pre nich vlastne znamená
Veľká noc? Že si konečne doprajú? Bohato prestrú stôl? Že sa
vyberú na oblievačku a šibačku?
Že budú mať voľno v práci?
Ak sme dospeli do štádia, keď
sme sa prestali tešiť navonok a
veci robíme už len akosi automaticky, je zjavné, že sme už
dávno zhasli plamienok nádeje
v našom srdci. Z minulosti si
nesieme tak veľa ponaučení z
pádov, že zabúdame na to, čo je
pri pádoch najdôležitejšie. Vstať.
Nepozerať sa späť.
Ani Ježiš sa neobzeral. Po
všetkých troch pádoch na krížo-

vej ceste sa s námahou zodvihol
a šiel dopredu. A prečo? Aby
sme aj my počas našich osobných pádov išli za Ním a nasledovali Ho.
Iste, ak niekoho vlečú na popravu, o radosti v srdci nemôže
byť ani reč. Práve naopak. Ako
obrovský ťažký záves ho zahaľuje
smútok, bezmocnosť a zvláštny
pocit skľúčenosti.
Lenže, keby bola Veľká noc len
o smrti, odkiaľ by sme čerpali
nádej? Nie, veľkonočné sviatky
neoslavujú smrť. Oslavujú život.
A nielen taký obyčajný, ale večný. Ten, ktorý sa smrťou ešte len
začína. A z neho pramení aj naša
radosť, ktorú potichu zažneme
v noci, na Bielu sobotu, aby sa
mohla v plnej kráse rozžiariť vo
víťazné veľkonočné ráno.
Ježišovo zmŕtvychvstanie sa
nedá brať ako samozrejmosť.
Nedá sa len tak ozbrojiť ľahostajnosťou voči nespravodlivej smrti,
na ktorú Ho odsúdili a voči Jeho
láske, ktorú nám ňou preukázal.
Počasie, problémy, povinnosti
či naštrbené vzťahy nám síce
môžu pokaziť náladu a možno aj
celý deň. Ale nikdy im nedovoľme úplne uhasiť nádej a radosť,
ktoré sú ukryté hlboko v našom
vnútri.
Nech nás Veľká noc ani na sekundu nenechá chladnými.
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Ahoj, deti!

detskú stranu pripravuje: Tomáš Magda ml.

Máme tu marec! Je to jeden z mesiacov, ktorý má veľa prívlastkov. Asi najznámejším je marec – mesiac knihy. Spája sa s ním však
aj začiatok jarného obdobia a prebúdzanie prírody. Počasie je v tomto
mesiaci veľmi nestále, veď nie nadarmo mu naši starí rodičia hovoria aj
„marec – šaľec“. Jeden deň máme krásne slnečné počasie a hneď ho strieda zamračená obloha aj dážď.
Taktiež je to jeden z tých mesiacov, kedy sa oslavuje veľa sviatkov a medzinárodných dní. Tak napríklad: 20. marec je Medzinárodným dňom šťastia, 22. zasa
Svetovým dňom vody a dobre známy 28. marec je Dňom učiteľov. A veľa, veľa
iných. ;)
Jozef z Nazareta, manžel Panny Márie – nesmieme však zabudnúť ani na
19. marec, kedy meniny oslavujú Jozefovia a v liturgickom kalendári je tento deň
sviatkom sv. Jozefa, ktorý je patrónom otcov, tesárov, robotníkov, ekonómov, prokurátorov aj zomierajúcich.
Veľká noc – „sviatok nad všetky sviatky“
Tento rok v marci oslavujeme veľkonočné sviatky – najväčšie kresťanské sviatky celého roku. Sú pre nás oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Vykúpil nás svojou
obetou na kríži: ,,Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“. (Jn 3, 16) :)
P.S.: Užite si prázdniny! ;)

ilustračná snímka: Martin Magda
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"Ja milujem sex
a prečo kresťanstvo sex odmieta?"

...

ilustračná snímka: Martin Magda ml.

kresťanstvo odsudzuje, sú pornografia, cudzoložstvo, pedofília
a homosexualita.
Pornografia nie je zábavka na
hranie. Telo muža a ženy si treba
vážiť a neslobodno ho redukovať
na jednoduchý nástroj rozkoše.
Boh stvoril sex ako prostriedok
lásky a nie telesného ukájania!
S perlami a diamantmi sa nehrá!
Cudzoložstvo – Boh stvoril
muža a ženu, aby si boli spoločníkmi po celý život a to, čo robí
stálym a svätým – je vzájomná
oddanosť a vernosť. Ak si hľadáte
zámenu za manžela či manželku,
práve tým ich urážate! Boh ochraňuje manželov odsudzovaním
cudzoložstva.

ŠP

B
RO LÉM

Múdri ľudia vedia, že pravá láska dokáže čakať.
Najlepšia a najkrajšia Božia cesta je nechať si sex až do manželstva.
Je potrebné pomáhať mladým, aby žili v čistote, pokiaľ prijmú naše
rady. Ale verím, že modlitbou za nich nič nepokazíme.

MÁ

ÚVODNÉ MOTTO:

Áno, sex je krásny, naozaj ho
stvoril Boh. Všetky inštinkty
ľudských bytostí sú súčasťou
Božieho výtvoru. A teda aj pohlavný pud. Je pravda, že v dejinách
kresťanstva boli obdobia, keď
sa na sex pozeralo ako na niečo
zlé, až diabolské. Je to tým, že
zneužitia v tejto oblasti sa vyskytovali odjakživa a dodnes sa
stáva, že „so špinavou vodou sa
vyleje z vaničky aj dieťa.“ Cirkev
neodsudzuje sex, ale skôr jeho
zneužívanie.
Ak matka nedovolí dieťaťu, aby
sa hralo s nožom, neznamená to,
že odsudzuje nôž. Iba naznačuje,
že dieťa ešte nie je dostatočne
zrelé, aby ho používalo. To, čo

?
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rubriku pripravuje
MUDr. Blažej Vaščák

Pedofília je pohlavné zneužitie
detí. Nedokážete si predstaviť,
akou ujmou trpia deti, ktoré sú
pohlavne zneužívané. Nech je to
ktokoľvek (kňaz, učiteľ, či rodič),
jeho čin musíme odsúdiť a žiadať
nápravu!
Homosexualita. Homosexuálov
nemáme zatracovať. Sú a vždy
ostanú Božími deťmi. Cirkev
odsudzuje ich sexuálnu aktivitu,
pretože je v rozpore s ich samotnou sexuálnou prirodzenosťou!
Boh neodsudzuje sex, ale zneužívanie sexu. Nanešťastie, dnes sa
spoločnosť stáva príliš liberálnou
a neovládateľnou a tak negatívne
dôsledky jej postoja možno vidieť
všade.
V rodinách dochádza ku konfliktom, bitkám, rozvratom... Mladí
pociťujú beznádej a zúfalstvo...
Ženy sa stávajú obeťami znásilnení a vrážd... Deti sú zneužívané
a vyhodené na ulicu...
Tieto javy nepochádzajú od
Boha. Človek ničí spoločnosť i
seba a to len preto, lebo sa prestáva riadiť Božím zákonom!
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Trampoty v manželstve
101. Nedovoľme, aby nás ohrozilo nízke sebavedomie
Naša mienka o sebe
samom a náš postoj
k vlastnému telu má
hlboký vplyv na našu
sexuálnu túžbu. Pieseň piesní výslovne
hovorí o telesných
vlastnostiach muža a
ženy, ktoré zaujímajú
a priťahujú (porov.
Pies 1,15-16; 4,1-7).
Biblický pohľad hovorí o otvorenom prijatí nášho vlastného tela a
tela nášho partnera(-ky). Boh nás
všetkých nestvoril ako modelky
alebo atlétov. Každého z nás stvoril
ako jedinečnú bytosť a je tu nekonečná rôznorodosť. Stvoril nás vy-

sokých i nízkych, čiernych, hnedých
i bielych, všetkých možných tvarov
a odtieňov.
Dnes nám média diktujú, čo
znamená byť krásny. Detaily sa
menia podľa toho, ako prichádzajú
a odchádzajú jednotlivé modelky a
modely, ale posolstvo zostáva jasné - treba byť super štíhlou ženou,
alebo svalnatým mužom s tehličkami na bruchu. Tlak pripodobniť sa
určitému vzoru môžu zvlášť intenzívne pociťovať najmä ženy. Stále
viac žien nepozná svoju prirodzenú
a zdravú telesnú hmotnosť a napoly
hladujú na rôznych diétach. Odklon
od takejto diéty vedie k opätovnému nárastu hmotnosti, čo môže
vyvolať pocity viny a znechutenia.

Ak máte sklony k anorexii (nechutenstvu) alebo bulímii (pažravosti),
alebo ste posadnutí prehnaným
cvičením, aby ste si udržali telesnú hmotnosť, je potrebné vyhľadať
odbornú pomoc.
Ale môžete sa rozhodnúť pomôcť
si sami, alebo navzájom jeden
druhému. Nesmieme porovnávať
telo nášho partnera, alebo naše
vlastné telo s aktuálnou módou!
Hlavne u ženy je jej sexuálne
uspokojenie silno ovplyvnené tým,
ako je spokojná sama so sebou.
Nízke hodnotenie vlastného tela
a uvedomovanie si svojich nedostatkov môže spôsobiť skrat v jej
schopnosti vzrušiť sa a dosiahnuť
orgazmus.

ilustračné snímky: Martin Magda ml.

28

3/2016

Spektrum

My sami môžeme budovať sebavedomie nášho manžela, alebo
manželky tým, že im často hovoríme, akí sú krásni a príťažliví. Ak to
nebudeme robiť my, môže sa stať,
že to budú počúvať od niekoho
iného a naše manželstvo tak bude
vystavené nebezpečnému milostnému pomeru. Musí medzi nami existovať nevyslovené pravidlo: „nikdy
nekritizovať a nemať na telo nášho
partnera prehnané nároky“.
Zároveň je však dôležité uvedomiť si, že aj v manželstve sa musíme starať naďalej o svoj zovňajšok,
práve tak, ako sme to robili, keď
sme sa spoznávali.
Inak sa môžeme ľahko ocitnúť v
začarovanom kruhu. Začneme si
myslieť: „Môjho partnera už nezaujíma, ako vyzerám“, alebo „Nikdy
mi nepovie, aká som pre neho príťažlivá“, alebo „Teraz mi už vôbec
nehovorí, ako ju vzrušujem“.
A tak stratíme dôveru a motiváciu snažiť sa byť jeden pre druhého
atraktívni, či kreatívni – je to príliš
trápne a nezdá sa, že by to malo
význam. Určite sme však nášho
partnera fyzicky priťahovali, keď
sa s nami oženil a môžeme urobiť
ešte veľa pre to, aby to tak bolo
aj naďalej.
Ak milujeme verbálne (slovne)
aj telesne, nežne a vášnivo, odkryjeme krásu skrytú v tom druhom.
Často sme spozorovali, že keď si
je niekto vedomý, že je milovaný,
opeknie.
Z milovaného človeka vyžaruje
určitá vnútorná krása, ktorá môže
viesť k jemným zmenám v jeho
telesnom vzhľade. Drahí priatelia,
dobre si zapamätajme, že krása
muža a ženy sa rozvíja v prostredí
lásky a to nielen v prostredí Boha,
ale aj milujúceho človeka.
MUDr. B. Vaščák

Stalo sa:
- 14. 2. vyhlásenie volieb
do farskej ekonomickej a
pastoračnej rady vo Víťaze
aj v Ovčí; veriaci mali na ponúknutých lístkoch dávať návrhy za členov, mohli napísať
maximálne troch kandidátov
- 28. 2. vyhlásenie výsledkov do farskej ekonomickej
a pastoračnej rady; v Ovčí
s najvyšším počtom hlasov, ktorí prijali voľbu, sa
stali: Viktor Jenča, Štefan
Baloga, Matej Baloga a
Cyril Baloga; vo Víťaze: Erik
Kostelník, Martin Magda
st., Peter Baloga, František
Štofaňák a Pavol Kovaľ
- 6. 3. slávnostný sľub nových členov do farskej ekonomickej a pastoračnej rady
vo Víťaze v nedeľu pri sv.
omši o 10:30 h
- 10. 3. v pondelok sa začal
deviatnik k sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie, ktorý
je patrónom našej farnosti
ako robotník
- 13. 3. slávnostný sľub
nových členov do farskej
ekonomickej a pastoračnej
rady v Ovčí v nedeľu pri sv.
omši o 9:00 h

Stane sa:
- 21. 3. v pondelok vo Veľkom týždni pôjdeme spovedať chorých pred veľkonočnými sviatkami
- 24. – 26. 3. Veľkonočné
trojdnie - slávenie sviatkov,
umučenia, smrti a zmŕt-

vychvstania Pána Ježiša
Krista, najväčšie sviatky
našej spásy
- 25. 3. bude krížová cesta
vo Veľký piatok doobeda vo
Víťaze o 11:00 h, začneme
pred kostolom sv. Ondreja; v
prípade veľmi zlého počasia
bude krížová cesta v kostole; v Ovčí začína krížová
cesta o 13:00 h v kostole
- 25. 3. na Veľký piatok sa
začne deviatnik pred sviatkom Božieho milosrdenstva
- 26. 3. bude zmena času na
letný! V noci zo soboty na
nedeľu z 26. na 27. marca
sa mení čas z 2:00 h na
3:00 h
- 27. 3. slávime najväčší cirkevný sviatok - zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista
- 4. 4. v pondelok po skončení oktávy budeme sláviť
sviatok Zvestovania Pána,
ktorý bol preložený z 25.
marca
- 17. 4. v nedeľu pri slávnostnej sv. omši o 10:30 h vo
Víťaze v kostole sv. Jozefa,
robotníka príde emeritný biskup Mons. Alojz Tkáč birmovať našich 65 birmovancov
- 1. 5. odpustová slávnosť
k sv. Jozefovi, robotníkovi
o 10:30 h,; slávnostným
kazateľom bude vdp. Imrich
Degro, výpomocný duchovný vo farnosti Haniska, zároveň je odborným asistentom na Teologickej fakulte
v Košiciach a exorcistom
pre Košickú arcidiecézu
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Spektrum

Prehľad bohoslužieb
Víťaz
21. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.
1. 4.

Pondelok
Utorok
Streda
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Zmŕtvychvstanie
Pána
Veľkonočný
pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

2. 4. Sobota
3. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
26.4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.
1. 5.

30

2. veľkonočná
nedeľa - C
Zvestovanie Pána
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
3. veľkonočná
nedeľa - C
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
4. veľkonočná
nedeľa - C
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
5. veľkonočná
nedeľa - C
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Sv. Jozefa,
robotníka

18:00
7:00
18:30
15:00
19:00
7:30
10:30
7:30
10:30
18:00

za ZBP všetkých členov rodiny Kočišovej
vlastný úmysel
74: Ladislav Grega a za jeho rodinu
–vlastný úmysel
† sr. Mária Expedita
60: Marta Ungvarská
† Žofia Gregová
za ZBP bohuznámej rodiny
† Ján Kočiš (výročná)

7:00
18:00
7:00
10:30
7:30
10:30
18:00
18:00

† Ján a Mária Haľkovci
† Milan Čech
za ružencové bratstvo
80: Albína Čechová
za farnosť
za ZBP rodiny Daniely Baluchovej
† Bernat Bednár
† František Ungvarský

7:00
18:00
7:00
7:30
10:30
18:00
18:00

† Valent, Mária, Ondrej a Mária Juraškovci
poďak. za Božie dobrodenia Emílie Uličnej
† Valent, Helena, Ondrej a Barbora Pacovskí
† Jozef, Helena a Štefan Birošovci
za farnosť
42: František Čech a za jeho rodinu
za ZBP bohuznámej osoby

7:00
18:00
7:00
7:30
10:30

† Mikuláš, Helena a Žofia Marušákovci
† Helena a Imrich Jenčovci
† Valent, Mária a Valent
† Štefan, Helena a Štefan Čechovci
sviatosť birmovania - za farnosť

Ovčie
17:00
17:00
17:00
19:00
9:00

† Alžbeta a Imrich Harničárovci
† Valent, Martin, Anna, Alžbeta a Imrich
–vlastný úmysel
za farnosť

9:00 Mária a Ján Uliční

18:00 † Viera a Jozef
17:00 za ZBP rodín prístrešia „Nad záhradami“
17:00 za živých a mŕtvych členov RB
9:00 † Mária Uličná, František, Barbora, Anna a Jozef
17:00 † Mária a Valent Balogovci
18:00 za ZBP Agaty, Jána, Mikuláša, Jozefa a Márie
17:00 70: Elena Kollárová a za jej rodinu
9:00 † Mária, Valent a Ján

18:00 za ZBP Jozefa Barana
17:00 60: Milan Ondria
9:00 70: František Bednárik

18:00 † Helena, Bartolomej a Róbert Čechovci
18:00 za ZBP bohuznámej rodiny
7:00
18:00
7:00
7:30
10:30
18:00
18:00

† Vojtech, Žofia a Anna
25: Vladimír a Anna Bartošovci
† Stanislav Baloga a Peter Michalov
50: Stanislav Iskra
za farnosť
† František Baloga
40: Juraj a 65: Ján Andrejkovičovci

7:00
18:00
7:00
7:30
10:30

† Mária, Pavlína a Jozef Strakovci
† Ján Galdun
† Ján Čech
za ZBP Andreja a Márie
Odpustová slávnosť - za požiarnikov

17:00 za ZBP rodín prístrešia „V kostole“
9:00 † Monika Kollárová

18:00 † Anton Srholec a Martin Ondriáš
17:00 † Anna, Jakub a Anna
9:00 za ZBP Jozefa Humeňanského, misionára

Erik Kostelník

Martin Magda

Peter Baloga

František Štofaňák

Pavol Kovaľ

Poďakovanie Petrovi Magdovi

6. 3. 2016 - vymenovanie a sľub novozvolenej farskej ekonomickej a pastoračnej rady vo Víťaze

Matej Baloga

Viktor Jenča

Štefan Baloga

Cyril Baloga

Poďakovanie Matejovi Stašíkovi

13. 3. 2016 - vymenovanie a sľub novozvolenej farskej ekonomickej a pastoračnej rady v Ovčí

