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„Svätý Jozef, oroduj za nás!“

„Svätý Jozef,
oroduj za nás!“
Na sv. Jozefa pozeráme ako na osobnosť. Nemožno ho znázorňovať ako starca. Predsa bol
snúbenec mladej Márie, ktorá sa stala matkou
Ježiša.
Znázornenie starca Jozefa vedľa Panny Márie
bolo snahou predstaviť ho ako ochrancu, strážcu Ježiša a Márie než životného spoločníka. On
vlastne nepoznal starobu, zomrel skôr, ako Ježiš verejne vystúpil. Odovzdal sa úplne do Božej
vôle. Boh dal Jozefovi pocítiť svoju vlastnú prítomnosť, dal Jozefovi inú mladosť, bohatšiu, než
telesná mladosť. Tak sa dá pozerať na dušu Jozefa vedľa Márie a Ježiša.
Jozefa znázorňujeme s kvetom ľalie v rukách,
čo právom znamená nevinnosť, čistotu, charakter. Mužovi akosi nesvedčí kvet v rukách a predsa tento kvet znamená úplnú čistotu panenského manžela.
Bol nielen čestným mužom, ale i pracovitým
človekom, tesárom. Keď Boh vyvolil Jozefa za
snúbenca Panny Márie, musel vlastniť mocné
city, vďaka ktorým vedel pochopiť krásu duše
Panny Márie, vážiť si ju a s ňou sa zjednocovať.
Osobnosť Jozefa nie je v čomsi umelom, nudnom, drsnom či povrchnom. Jozef si vedel zachovať mužný charakter, pretože sa celý odovzdával
niť jeho vôľu.
Tento silný svätec je ochrancom našej farnosti, ako aj každého jedného z nás, ktorí sa k
nemu utiekame.
duchovný otec Marek Hnat

meditačná snímka: M. Magda

do vôle Boha a chcel, tak ako Panna Mária, pl-
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Pôstne obdobie začína
Tieto naše hriechy priviedli Ježiša
na smrť: pýcha je vyčačkaná
a namyslená, závisť od toho až
zbledla, lakomstvo je také lakomé,
že si nekúpilo žiadny kvetinový
klobúčik, stačia mu konáre, hnev je
hnedý a rozsieva sa po zemi,
smilstvo sa skrýva, obžerstvo si
pestuje lásku k veľkej mise
a lenivosť je lenivá vôbec
popremýšľať o živote s Bohom.
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na 3. pôstnu nedeľu v roku A

pripravil: Podbrezovský

Pri Jakubovej studni
Prijmeme Ježiša skutočne ako svojho záchrancu?
mi piť, skôr by si ty prosila jeho o dar
živej vody.“ A mnoho Samaritánov
z mesta uverilo nie žene, ale sami
poznali, že videli Spasiteľa sveta.
Pán Ježiš je naším Pánom rovnako tak, ako je Boh Otec naším Stvoriteľom. Ale má k nám ešte zvláštny
vzťah ako Vykupiteľ, ktorý nás svojou krvou vykúpil ako svoje vlastníctvo. Syn človeka prišiel, aby spasil, čo by bolo inak zahynulo. Je naším Učiteľom, je Svetlom na osvietenie národov. Sám Nebeský Otec
o ňom svedčil: „Toto je môj milovaný Syn, toho počúvajte.“ Počúvajte
nielen ušami, rozumom, ale aj srdcom, aby ste podľa jeho slov aj žili.
Keď nasledujeme jeho živý príklad,
dosiahneme cieľ – večný život, ten
istý cieľ, pre ktorý sa stal Pán Ježiš
človekom. Pravá úcta k Ježišovi Kristovi a jeho opravdivé poznanie si vyžaduje jedno jediné – nasledovať Ho.
Kresťanstvo je nasledovaním Je-

tá omša bude mať svoju nekonečnú
cenu, aj keď v nutnom prípade bude
slúžená niekde v lese, na pni odrezaného stromu, alebo na skalnom
balvane. Ale pokiaľ máme svätostánok, musí byť ústredným bodom
kostola, pred ktorým pokľakne každé koleno. Naši odlúčení bratia Krista odstrčili a zostal im len prázdny
kostol. Kresťan odpútaný od Krista
nemôže duchovne žiť. „Ja som vinný kmeň a vy ste ratolesti.“
Všetko živé kresťanstvo závisí na našom spojení s Kristom,
na tom, ako často sa len pre nás
otvára svätostánok. Nie je to však
zvyklosť, alebo zbožný obrad. Prijímame Krista, aby sme žili s Kristom a žili i z Krista, aby starý človek
v nás bol premenený. Práve preto je
cesta za Kristom taká ťažká.
Mám sa podrobiť Kristovi? To znamená pochopiť cenu svojho vlastného vykúpenia, aj cenu vlastného
obrátenia. Podrobiť sa KrisÚryvok dnešného svätého
A Kristus ju pochopil. Vedel, čo všetko do- tovi znamená aj to najťažšie.
evanjelia rozpráva, ako si Spa- teraz pretrpela a pre jej pokoru a svätú lás- Na svojej vlastnej osobe ukásiteľ sadol ku Jakubovej studni ku, ktorú mu teraz preukázala, ju pred všetký- zať svetu Krista. Živú vodu mumi pochválil. „Odpúšťa sa jej mnoho hriechov,
a dal sa do reči so samaritánsím však najprv získať sám
lebo veľmi milovala..., zachránila ťa tvoja vieskou ženou. Ukázal jej, že po- ra. Choď v pokoji.“
pre seba a až potom môžem
zná ľudské srdcia, že pre neho
vydávať svedectvo, že Božia
nie je nič tajomstvom ani z minulos- žiš Krista, alebo potom ničím. Ne- láska je nám vliata do srdca skrze
ti, ani z budúcnosti, ani z hlbín ľud- zmyslom by bolo hľadať modernejšie Ducha Svätého, ktorý nám bol daný.
skej duše. Neodsudzuje jej život. a ľahšie kresťanstvo bez Krista, bez
Pôstna doba od nás nechce nič
Naopak, ponúka jej liek pre jej cho- svätostánku. Kresťanstvo žije z Je- iné, ako odpoveď na otázku: Mám
ré srdce: „Keby si poznala Boží dar žiša. Nezáleží snáď ani tak na for- sa podrobiť Kristovi? Mám sa poa vedela by si, kto ti to hovorí, daj me, v akej sa s ním spájame. Svä- lepšiť? Mám svojimi skutkami doká-

Drahí bratia a sestry,
nemôžeme sa preniesť
cez onú skutočnosť,
že sa na svete objavil
niekto, kto si robí nárok, že je od Boha poslaný k nám ľuďom. Je
to Ježiš Kristus, ktorý stojí medzi nami
a svojim zjavením odhaľuje naše chyby
a nedostatky nie preto, aby nás súdil, ale
aby sa nám z nich
pomohol vyslobodiť
a aby nás z nich zachránil. Prijmeme Ježiša skutočne ako svojho záchrancu? I malé
zamyslenie sa nad sebou nám ukáže, ako
sme hriešni a ako veľmi Jeho pomoc potrebujeme.
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Krížová cesta v pútnickom mieste zjavenia vo Fatime; snímka: Martin Magda

zať svoju vieru? Kiež by sme všetci
dokázali odpovedať: „Kristus je dušou mojej duše.“ A na otázku, čím
máme v tejto pôstnej dobe byť?
Nech znie odpoveď: Inými ľuďmi,
kresťanmi nielen podľa mena, ale
kresťanmi so skutočným a opravdivým kresťanským životom. Všetko smieme v Kristovi, všetkým je
nám Kristus. Ak chceš liečiť svoje rany, on je lekárom. Ak si vysilený, on je prameňom sily. Ak ťa ťaží
neprávosť, on je našou spravodlivosťou. Ak potrebuješ pomoc, on je
našou silou. Ak sa bojíš smrti, on
je náš život. Ak túžiš po nebi, on je

cesta k nemu. Ak utekáš pred temnotami života, on je svetlom. V ňom
sme všetci zbohatli vo všetkom slove a vo všetkom poznaní.
Okrem ženy Samaritánky sa
v evanjeliu svätého Lukáša v 7. hlave stretávame ešte s jednou ženou.
Hovorí sa tu o istej žene, ktorá svojim príkladom rezolútnej rozhodnosti
môže svietiť za vzor každému. Svätý Lukáš o nej hovorí, že pre jej výnimočne hriešny život ňou každý pohŕdal. Ľudia na ňu pľuli a verejne ju
obchádzali. Stalo sa ale, že sa táto
žena dozvedela o Pánovi Ježišovi.
Prišla k nemu, kľakla si k jeho no-
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hám, svojimi slzami mu zmáčala
nohy, svojimi krásnymi vlasmi mu
ich poutierala, bozkávala mu ich
a natierala drahocennými masťami.
Keď to farizeji videli, hrozne sa pohoršovali nad tým, že ju aj on neodkopol od seba, ako ňou aj oni pohŕdali. Práve v tom bol podstatný rozdiel medzi farizejmi a Pánom Ježišom. Náš Pán aj v tomto prípade
preukázal svoju hlbokú sympatiu
s duševne ubiedenou ženou. A ona
až pri jeho nohách našla svoj pokoj,
po ktorom jej hriešne srdce tak túžilo. Jej pokorenie a vyznanie svojej
viery jej prinieslo viac radosti a zadosťučinenia ako celý jej predošlý
život. Prečo? Lebo sa rozhodla, že
zvyšok svojho života strávi s Kristom. A Kristus ju pochopil. Vedel,
čo všetko doteraz pretrpela a pre jej
pokoru a svätú lásku, ktorú mu teraz preukázala, ju pred všetkými pochválil. „Odpúšťa sa jej mnoho hriechov, lebo veľmi milovala..., zachránila ťa tvoja viera. Choď v pokoji.“
Celý svet vzdychá pod údermi zla
a každý človek túži po lepšom živote. Satan, ktorý svetom seje zlo,
nemôže nikoho ozajstne uspokojiť,
lebo sám nemá pokoj. Dobro je v rukách Toho, ktorý je sám večné dobro, v Ježišovi. Preto sa každý musíme rozhodnúť len za Krista a v tomto rozhodnutí sa musíme denne utvrdzovať Jeho láskou a Jeho pokorou.
Ak trváme na svojom rozhodnutí
a prinášame zaň aj náležité obete,
Kristus nás potom blahoslaví, ako to
vo svätom evanjeliu povedal: „Blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“
Amen.
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100 rokov od fatimského zjavenia

Víťazstvo Srdca a Kríža – odkaz Fatimy
„Koniec dobrý, všetko dobré!“, zvykneme povedať, keď si po dlhších vzájomných nedorozumeniach, nezhodách, alebo rôznych problémoch konečne zhlboka vydýchneme a napriek utŕženým ranám hodnotíme celý náš
boj za dobrú vec ako víťazný. Celý život človeka je boj, a to nielen o veci či záujmy. Je to predovšetkým boj
o dušu a večný život. Kto však svoj život zasvätí Ježišovi Kristovi a v duchovnom zápase sleduje jeho výzvy
a jeho Slovo, nemusí sa báť, že premrhá šance na dar večného života. Ježiš hovorí: „Vo svete máte súženie,
ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33)
Priblížiť sa k Božiemu Synovi, Víťazovi nad hriechom i smrťou, nás vždy znova a znova v behu dejín nabáda a pozýva jeho Matka Panna Mária. Bolo tomu tak aj pri jej skutočnom, naozaj potvrdenom a uznanom zjavení vo Fatime.
Trom malým deťom zverila Panna Mária odkaz, v ktorom dominujú výstrahy a hrozby. Tie vtedy azda najviac
vychádzali z ateizmu šíreného z Ruska. Tiež sa tam hovorí o potrebe zasvätenia Ruska a sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V poslednej, tretej časti sa scenár hrôzy ešte viac pritvrdzuje. Všimnime si detaily, ktoré opisuje vizionárka sestra Lucia: „Keď Svätý Otec prišiel na vrchol kopca, kľačiac pod veľkým krížom
bol zabitý skupinou vojakov, ktorí naňho strieľali z rôznych zbraní. A takým istým spôsobom zomierali jedni
po druhých biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky a rôzne svetské osoby, muži a ženy z rôznych tried a postavenia. Pod ramenami kríža boli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú krhlu a do nej zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu.“
Zdalo by sa, že budúcnosť Cirkvi je v posolstve vykreslená iba pochmúrne, v nepokojoch, vo vojnách, prenasledovaní a nakoniec v kúpeli krvi. Je to však cesta, ktorou sám Ježiš vystupoval na vrchol Kalvárie. Je to
Via crucis, cesta kríža. Je to cesta, ktorá nakoniec priniesla vytúžené víťazstvo. Odkaz Panny Márie z Fatimy
nás týmto spôsobom chce upevniť v odvahe pokračovať na začatej ceste ku krížu, aby sme sa nezľakli žiadnej formy prenasledovania. Táto odvaha nás má priviesť k jedinému cieľu: čo najviac sa pripodobniť trpiacemu Kristovi. A nielen trpiacemu, ale aj oslávenému. Preto Božia Matka nakoniec pripomína blížiace sa víťazstvo za veľkej pomoci jej Nepoškvrneného Srdca. Úmysel jej zjavenia je teda jasný a jednoznačný. Mária
nás vo svojom Srdci chce priviesť čo najbližšie ku Kristovi!
Bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery, teraz už emeritný pápež Benedikt XVI., podal jasnú interpretáciu fatimského posolstva ešte v jubilejnom roku 2000. Tento jeho výklad prišiel v čase, keď sa množili súkromné zjavenia pochádzajúce hlavne z ľudovej zbožnosti a bolo potrebné zadefinovať kritérium ich pravosti. Napísal: „Kritériom pravdy a hodnoty súkromného zjavenia je jeho zameranie na samého Krista. Keď nás
od neho vzďaľuje, keď sa stáva nezávislým, alebo sa dokonca ponúka ako iný a lepší plán spásy, dôležitejším ako evanjelium, potom iste nepochádza od Ducha Svätého.“
O pravosti fatimského zjavenia dnes Cirkev nepochybuje. Jeho posolstvo sa skrýva v naliehavosti zasvätenia jednotlivých veriacich i celých národov materinskému Srdcu Panny Márie. Pred pár rokmi sa v našich kruhoch rozbehla polemika o tom, či je správne vo vzťahu k Panne Márii používať výraz zasvätenie (consecratio)!? Niektorým sa zdá pravdivejší výraz zverenie (dedicatio). Teológovia nakoniec konštatujú iba to, že v súvislosti s Matkou Božou v dejinách Cirkvi, ale i dnes, sa v teologickom slovníku (nie v právnickom či liturgickom) vo vzťahu veriaceho človeka k Panne Márii, používajú obidva termíny ako prelínajúce sa ekvivalenty. Prečo? Lebo Božia Matka je výnimočná. A keďže z Božej vôle a z jeho milosti bola uchránená a dostala výnimku
z účinkov hriechu, aj v Tradícii Cirkvi mala vždy výnimku pri aplikovaní vznešeného slova consecratio! Láska
a vďačnosť voči Panne Márii tak presahuje logiku všetkých našich definícií. Alebo si azda myslíme, že zasvätenie sa Srdcu Panny Márie je urážkou Boha?
S kľudným svedomím, len pokiaľ by to výslovne nezakázal Svätý Otec, ktorý sa ale sám o tento výraz neraz
opiera, aj naďalej používajme voči Panne Márii výraz zasvätenie, na čo sú nielen „slovakofónni“ mariánski cti-
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Strom zjavenia vo Fatime; snímka: Martin Magda

telia viac vnímavejší. Veď nakoniec, Panna Mária si nikoho zo zasvätených jej Srdcu nenecháva iba pre seba. Nikdy túto privatizáciu nerobila
a ani robiť nebude, lebo každého človeka posúva k Bohu (Per Mariam
ad Jesum). Zasvätiť sa jej Srdcu znamená vložiť do jej rúk kľúč od vlastnej duše, aby ju vždy viac a viac otvárala Ježišovi. A ona to urobí, lebo
je Sprostredkovateľkou všetkých milostí.
Ako cieľ všetkých zjavení Matky Božej, označila sestra Lucia napomáhanie rastu vo viere, nádeji a láske. Hovorievala: „Všetko malo viesť k tomuto cieľu!“ Mariánska úcta je nám katolíkom vlastná, je to naša výsada
a radosť, naša útecha a sila na ceste za Kristom. Naše mariánske pútnické miesta na Slovensku, i tie v našej Košickej arcidiecéze, nás vždy
pozývajú bližšie k Bohu. Eucharistia, sv. spoveď, čítanie Božieho slova,
pôst, púte, modlitba posvätného ruženca, litánie, korunka a mnohé iné
katolícke prejavy konané v jednote s biskupom a so Svätým Otcom, sú
osvedčenými prostriedkami. Nie je správne hľadať za každú cenu niečo
nové, senzačné, emotívnejšie, zaručene lepšie a účinnejšie, pričom sa
pretláča exkluzivita a vplyv kultu osobnosti takzvaných vizionárov a lídrov.
Stačí pozorne počúvať, čo nám hovoria pápeži. Oni sú skutočnými pro-
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rokmi dnešných čias.
K úcte voči Panne Márii Fatimskej nás pozýva aj Svätý Otec František. Dva mesiace po začiatku
svojej služby 13. mája 2013 sa
rozhodol zasvätiť svoj pontifikát
Fatimskej Panne Márii. Požiadal lisabonského patriarchu Josého Policarpa, aby zasvätil jeho pastiersku službu práve jej. Fatimské posolstvo je teda prvkom, ktorý úzko
spája Petrovu službu s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Aj svätý pápež Ján Pavol II. vysvetľoval príčinu záchrany svojho života počas atentátu slovami:
„Bola to materinská ruka, čo viedla dráhu guľky a pápež, zápasiaci
o život, sa zastavil na prahu smrti“ (13. mája 1994). Tu vidíme,
že nejestvuje nezmeniteľný osud,
že materinská ruka Panny Márie,
modlitba a viera sú silami, ktoré
môžu vplývať a vplývajú na dejiny.
Matka Božia vo fatimskom posolstve nakoniec hovorí: „Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“ Týmto poukazuje na isté a už získané víťazstvo svojho Syna Ježiša. Poukazuje na porážku primárneho zla, láme
sily diabla a hriechu.
Je viac než isté, že ak Bohu pripravíme miesto v našich srdciach,
zvíťazí dobro, zmierenie, odpustenie i sloboda formovaná morálkou Desatora a Ježišových Blahoslavenstiev. Posolstvom Fatimy je
teda uistenie, že srdce otvorené
Bohu a poznačené Krížom, je vždy
silnejšie než všetky zbrane sveta.
A Panna Mária to vedela. Sila jej
Srdca v boji so zlom je preto nepremožiteľná. Nebojme sa zasvätiť svoje srdcia, farnosti i arcidiecézu jej Nepoškvrnenému Srdcu!
Mons. Bernard Bober, arcibiskup
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Rozhovor

Manželia
Júlia a Peter
Uliční
S naším redakčným
mikrofónom sme zavítali na návštevu do rodiny Ing. Pavla Uličného sr. vo Víťaze.
Na rozhovor sme si pozvali mladých manželov Petra Uličného,
Pavlovho syna a jeho
manželku Júliu, ktorí sa nedávno vrátili z Austrálie. Pre nás
Slovákov je to velmi
vzdialený svetadiel so
svojimi zákonitosťami
a zvláštnosťami.
Vy, pani Júlia, nie ste odtiaľto.
Môžete nám prezradiť, odkiaľ pochádzate?
Pochádzam z Prešova a moji rodičia z Tichého Potoka a Hanigoviec.
Vy ste manželia. Môžete nám povedať, ako ste sa zoznámili, kde
ste študovali?
Študovali sme na jednej škole,
Fakulte výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, ktorá
má sídlo v Prešove. Ja odbor výrobné technológie a manželka riadenie
výroby. Keďže je o dva roky mladšia, nevedeli sme o sebe. Spoznali sme sa, keď sme išli do Nemecka na prax organizovanú školou.
Tam to všetko začalo, tam sa spojili naše cesty.
V ktorom roku ste sa zosobášili?
Svadbu sme mali v máji 2013
po štyroch rokoch od zoznámenia,
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Rodina Petra a Júlie Uličných s dcérou Dominikou; snímka: Martin Magda

konkrétne 18. mája. Je to pre nás
šťastný dátum, lebo naše druhé bábätko, ktoré čakáme, má termín narodenia stanovený na naše výročie.
Prezradili ste nám, že jedno dieťatko - dcérku už máte. Ako sa volá?
Volá sa Dominika a má dva roky.
Teraz k dôvodu, prečo sme vás
oslovili na rozhovor. Dozvedeli
sme sa, že ste sa nedávno vrátili z Austrálie. Určite ste tam zažili
veľa nového. Predsa len, je to iný
kontinent, veľmi vzdialený od nás,
sú tam iné kultúry, iní ľudia. Porozprávajte nám, ako ste sa ocitli
v Austrálii a prečo ste tam odcestovali. Dostali ste nejakú ponuku?
Nebola to ponuka. Bolo to tak,
že sme chceli ísť ešte niekam
do zahraničia, vyskúšať si tam život a naučiť sa lepšie hovoriť anglicky, kým sa usadíme. Ešte pred
svadbou sme obaja pracovali spolu
v Samsungu pri Trnave. Tam sme
najprv rozmýšľali o Kanade, ale nevyšlo nám to. Potom mi nepredĺžili
zmluvu a keďže som nemal prácu,
tak nás cesty zaviedli k bratrancovi do Luxemburska. Potrebovali výpomoc k deťom a popri tom sme si
tam chceli hľadať prácu. Boli sme
tam 8 mesiacov, ale neboli sme
spokojní. Rozmýšľali sme, čo ďalej,
kam by sme išli. Anglicko sme za-

vrhli, lebo veľa ľudí sa odtiaľ vracalo. Vtedy som si spomenul na jedného kamaráta zo strednej školy,
o ktorom som vedel, že bol v Austrálii. Spojil som sa s ním. Trošku mi porozprával a dal mi kontakt na agentúru WSIA. Keď sme
si preštudovali ich stránku, zistili
sme, že spĺňame všetky podmienky na to, aby sme dostali výhodnejšie víza (nie študentské) a mohli vycestovať. Ľudia zo WSIA nám boli
pri vybavovaní víz veľmi nápomocní. Ochotne nám poradili, dokonca,
aj keď sme neboli ich klientmi. Víza
nám schválili, ale do toho sa k životu prihlásila dcérka, čiže sme to
nechali tak. Povedali sme si, že keď
sa narodí a bude zdravá a stále budeme cítiť, že chceme ísť, tak pôjdeme. Aj ľudia z agentúry nás podporili, že sa netreba báť vycestovať,
hoci aj s dieťaťom a že je to ponúknutá šanca, ktorú treba využiť. Aby
sme nebrali dieťa ako obmedzenie. A keď sa nám tam nebude páčiť, môžeme sa kedykoľvek vrátiť.
Takže sa na tom asi nič nezmenilo a chceli ste ísť. Kedy ste napokon odcestovali k protinožcom?
25. júla 2015 sme prišli do Sydney s finančným rozpočtom na dva
mesiace a s ubytovaním rezervovaným na mesiac. Ale Šéfko (ja ob-
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Prvý deň v Sydney; snímka: rodina Uličná

čas nášho Pána nazývam Šéfko) sa
o nás postaral. Ako som už spomínal, poslal nám do cesty úžasných
ľudí. Prišli sme tam v sobotu a vo
štvrtok som už bol v prvej práci.
Určite ste mali aj nejaké obavy?
Bola to cesta do neznáma. Ja
(Júlia) som sa viacej bála. Mali
sme malé dieťa a nevedela som,
ako to budeme zvládať. Ale Peťo
bol neochvejný, veľmi chcel ísť vyskúšať to.
Čiže ste boli priamo v Sydney.
Bývali sme v peknej časti na severe Sydney, kde bolo veľa zelene,
žijú tam zväčša Austrálčania. Nie
tí pôvodní Aborigéni, ale potomkovia prisťahovalcov. Prišli sme v júli,
v Austrálii bol práve vrchol zimy,
ktorá bola najhoršia za posledných
pár desiatok rokov. Zima je tam bez
snehu a od mora fúka veľmi nepríjemný vietor.
Kde ste bývali?
Prvé ubytovanie sme si našli cez
jeden rezervačný portál, kde ľudia ponúkajú svoje nehnuteľnosti
na prenájom. Buď sú to celé domy,
alebo len časť domu. Tak to bolo aj
s nami. Mali sme takmer celé prízemie rodinného domu a majitelia
bývali na poschodí. Bolo to finančne dosť náročné a preto sme hľadali niečo lacnejšie.

A ako to bolo so zamestnaním?
Spomínal si, že si si hneď našiel
prácu?
Prvá robota bola pri prestavbe
rodinného domu, ale to boli len tri
dni. Nakontaktovali sme sa cez internet na Slovákov a Čechov v Sydney. Po tých troch dňoch som pochopil, že musím zohľadniť hlavne
dopravu. V časti, kde sme bývali, nepremávali vlaky a autobusová doprava bola nespoľahlivá. Potom som sa zamestnal u jedného
Slováka Maroša z Uzovských Peklian. Zistili sme, že jeho prababka a moja prababka boli sestrami.
Tak to je skutočne Božie riadenie. To vás muselo veľmi potešiť.
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Bol to veľmi milý človek, ktorý
sa nepotreboval na niečo hrať. Bol
veľmi ľudský a nám veľmi nápomocný. Občas sme sa s rodinami
stretávali aj v súkromí. Stretli sme
tam veľa Slovákov v stredných rokoch, ktorí tam boli už 15, 16 rokov. Odišli hneď po strednej škole a uchytili sa tam. Veľa ľudí sme
tam spoznali cez slovenskú komunitu, ktorá tam žije. Centrom stretnutí je kostol svätého Cyrila a Metoda, ktorý vybudovali (kúpili a opravili) Slováci na prelome 70. a 80. rokov. Slováci sa tam stretávajú v nedeľu na svätých omšiach. Vždy prvú
nedeľu v mesiaci tam bolo posedenie v sále pri kostole, kde sa nadväzovali kontakty. Malo to takú rodinnú atmosféru.
Základ ste teda dostali veľmi dobrý a aj rýchlo – zamestnávateľ Slovák, práca, blízko kostol, slušné
ubytovanie.
Nie, kostol nebol blízko, cesta verejnou dopravou trvala aj dve hodiny. Potom sme zmenili ubytovanie
a presťahovali sme sa do oblasti, kde bolo vlakové spojenie a to
kvôli tomu, aby sme si zjednodušili cestovanie po meste. Odtiaľ
sme už mali do kostola len 40 minút. Práce, ktoré som tam vystriedal, boli rôzne. Pre Maroša, ktoré-

Oslava prvých narodenín Dominiky s československými priateľmi; snímka: rodina Uličná
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Slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda v Sydney - Lidcombe; snímka: rodina Uličná

ho som spomínal, som robil kabeláže v nemocniciach k signalizačným
zariadeniam pre pacientov. Neskôr
som pár mesiacov vozil mlieko pre
českú firmu.
A čo tam robila manželka?
Dominika mala sedem mesiacov, tak som bola doma. Neskôr
sme síce uvažovali o škôlke, ale
na naše pomery to bolo pridrahé. Mamičky tam zvyknú byť doma
s deťmi takmer až do školského
veku, alebo pracujú na polovičný
úväzok.
Kde si potom pracoval?
Celý náš pobyt tam trval jeden
a pol roka. Posledný rok som pracoval v istej austrálskej firme vďaka susedovi Petrovi Šestákovi, pôvodom z Prahy. Medzi našimi rodinami vzniklo hneď pekné priateľstvo, ktoré trvá dodnes. Jeho
dve deti milovali Dominiku a ona
ich. V práci sme montovali panely - posúvateľné steny, ktorými sa
dá rozdeliť veľký priestor na niekoľko menších miestností. Konečne
som mal vyhovujúci pracovný čas,
pretože nočný rozvoz mlieka sa odrážal aj na mojom zdraví. Keď som
rozvážal mlieko, všimol som si, že
ľudia tam vstávajú dosť skoro. Už
o piatej ráno bolo vidieť ľudí behajúcich pri pláži, plavcov v oceáne
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alebo surférov, čakajúcich na dobré vlny. Pre nás to je taký nezvyčajný životný štýl. Mám pocit, že oni
príliš neponocujú, radšej idú skôr
spať a ráno, ešte pred prácou, sa
rozhýbu.
A čo mamička Júlia s dieťatkom?
Čo ste vy dve robili celý deň?
Cez československý klub mamičiek a oteckov sme sa zoznámili s úžasnými ľuďmi. Pravidelne
sme si dávali stretnutia v parku raz
za týždeň. Stretávalo sa nás asi desať mamičiek. Našla som si tam kamarátky, ktoré bývali blízko nás. Zašli sme si spolu na ihrisko, alebo
na pláž. Neskôr som nadväzovala
kontakty aj s miestnymi. Ľudia sú
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tam veľmi otvorení a radi sa rozprávajú. Na ihrisku sme sa stretli
s Indkou, Nepálčankou, Srbkou, Litovčankou. Všetci sa jeden o druhého zaujímajú. Pýtajú sa, ako sa
máte a na dieťa, ako sa volá a koľko má rokov. Tak som to vnímala,
že tu na ihrisku by som sa asi nemala s kým porozprávať, ale tam
sa nám to nestalo. Ľudia tam žijú
v symbióze kultúr, alebo vierovyznaní, lebo každý odniekiaľ pochádza.
A aj naša dcérka, keď už viac vnímala, tak sa vôbec nezľakla, keď videla človeka inej pleti. Nebála sa
a kľudne išla aj k černoške na ruky.
Prišlo jej to normálne. Povedala by
som, že ľudia sú tam slušní, nenatrafili sme na nejakých drzých, alebo arogantných ľudí, všetci boli milí
a prívetiví. Je to zvláštne, že tam to
funguje, všetci dokážu spolu nažívať. A niekde vo svete sa nejaké
dve kultúry bijú navzájom.
Nemali ste pocit, že tá srdečnosť
fungovala len po určité hranice
a potom si už ľudia nepúšťali niekoho len tak k srdcu? Tá slovanská nátura je srdečnejšia?
Bolo to skôr v Luxembursku.
Domy a dvory boli oddelené len živým plotom, ale keď sa susedia uvideli, tak to bolo len o zdvorilostnom
pozdrave a nič viac. Nevideli sme,

Austrálske Vianoce; snímka: rodina Uličná
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Vitráže v kostole sv. Cyrila a Metoda,
znazorňujúce slov. mestá - Prešov

že by sa deti od susedov hrali spolu na dvore ako my, keď sme boli
deťmi. V Austrálii to nebolo. Keď
sme žili v bytovkách nad obchodným centrom, medzi tými bytovkami
bola záhrada len pre tých, čo tam
bývali. A tam boli vybudované také
susedské vzťahy, že keď dieťa oslavovalo narodeniny, dali vonku stoly, pripravili pohostenie a všetci sa
tam stretli. Tam sme si našli známych Ukrajincov, Srbov, Filipínčanov a žiadne predsudky tam neexistovali. Oslavovali spolu aj Silvester
a Nový rok. Keď sme spomínali ten
slovenský kostol, nechodili sme iba
tam. V blízkosti sme mali iný kostol, kde bol kňaz z Filipín. Bolo vidieť, že si tam Filipínčania vybudovali svoju komunitu, ale boli tam aj
Číňania, Gréci aj Afričania, všetko
to spolu fungovalo. Tiež tým istým
systémom, že prvú nedeľu v mesiaci mali posedenia. U nás to nie
je zvykom. Kňaz po omši čakal pri
dverách, každému podal ruku, prehodil pár slov a ľudia boli vysmiati, šťastní.
Spomínali ste slovenský kos-

tol. Bol tam aj kňaz zo Slovenska?
Najprv tam bol kňaz, ktorý nebol
zo Slovenska, ale mal poľské korene. Takže liturgické čítania čítal
z knihy po slovensky, aj keď s anglickým prízvukom. Kázeň už nevedel povedať po slovensky, tak hovoril anglicky. Keď sme sa spovedali, tak sme vyznali hriechy v slovenčine a on nám odpovedal v angličtine. Pár týždňov pred naším odchodom prišiel kňaz zo Slovenska.
Aký bol architektonicky ten kostolík?
Hlavný oltár sv. Cyrila a Metoda
bol vyrezávaný z dreva, vedľajší oltár so slovenskou ornamentikou
je tiež vyrezávaný z dreva a je venovaný Panne Márii. Osem mozaikových okien je zasa venovaných
historickým strediskám katolicizmu
na Slovensku a slovenským svätým. Tieto umelecké diela vytvoril
slovenský umelec v Austrálii, pán
Boris Gašpar.
Zostaňme ešte pri tej duchovnej
stránke. Prežili ste tam aj sviatky,
či už vianočné, alebo veľkonočné.
Ako sa tam tieto sviatky oslavujú?
Na Vianoce majú polnočnú svätú omšu. V tom čase majú letné
prázdniny, veľa ľudí je odcestovaných, takže ani kostoly nie sú tak
zaplnené, ako v bežné nedele. My
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sme v slovenskom kostole boli iba
na druhý sviatok vianočný. Ostatné
sviatky sme prežili v iných kostoloch. Prežívanie týchto sviatkov je
obdobné ako u nás.
Stretli ste sa aj s ich domorodou
kultúrou?
V Sydney už domorodcov nájdete ťažko. Keď som sa s niektorými
kolegami v práci rozprával, vnímal
som to tak, že sa na nich spáchala veľká krivda a zabratie ich krajiny
bolo násilné. Sami Aborigéni nie sú
veľmi prispôsobiví západnej kultúre. Občas som počúval aborigénske
rádio a dozvedel som sa, že týchto
ľudí trápi vysoká kriminalita a slabé výsledky v školách. V Sydney
ich vidíte ako umelcov, predstavujúcich svoju kultúru, prevažne hudbu a tance. Oni sami prejavujú veľkú úctu k svojej histórii a k zemi,
v ktorej žijú. Často sa na rôznych
miestach nachádzajú informácie,
akému kmeňu patrilo to-ktoré územie, čomu sa venovali a pod. Chyba sa stala aj v tom, že deti týchto
domorodcov násilne odoberali z ich
prostredia, chceli im vnútiť západnú kultúru a integrovať ich do nej,
ale nebolo to úspešné. Často ich
západná kultúra naučila alkoholizmu a dnes sú z nich rôzni asociáli a bezdomovci. Smutné na tom je

Kŕmenie kengury; snímka: rodina Uličná
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to, že to bola pôvodne ich krajina.
Čo ste si všimli, že je iba tam a tu
na Slovensku to určite nie je?
Rozhodne je to príroda, to ma napadá ako prvé. Tá je úplne iná, ale
krásna. Nevideli sme síce žiadneho hada, jedovatého pavúka alebo
žraloka, ale bežne mimo mesta sa
tam dajú vidieť klokany, koaly už
ťažšie. Veľmi sa nám páčila Tasmánia s úžasne rozmanitou krajinou.
A ešte ochota ľudí, srdečnosť. Veľmi sme sa tam spriatelili s jednou
rodinou, mali dve deti. Sami nám
ponúkli, že nám jedno svoje auto
požičajú, lebo my sme v tom čase
svoje už nemali. Chceli, aby sme
s nimi pochodili ešte nejaké miesta, išli na stanovačku. Neviem, či
je u nás bežná prajnosť aj cudzích
ľudí. To je iba jeden príklad z mnohých pozitívnych zážitkov.
Naznačili ste teda po roku a pol
odchod z Austrálie. Prečo ste sa
rozhodli vrátiť na Slovensko?
Jednak preto, lebo nám končili
víza a dôležitú úlohu zohral aj fakt,
že čakáme druhé dieťatko. Najmä

Wineglass Bay - Tasmánia: rodina Uličná
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ja som si nebola istá, či by som to
tam zvládla. Ale opäť, ľudia nám
ponúkali všelijakú pomoc, či už
pre dieťa, ale aj morálnu podporu.
Mali sme tam neskutočné šťastie
na kamarátov a známych. Pretože
z tých kamarátov sa pre vás nakoniec stane rodina.
Ako to bolo s aklimatizáciou
po príchode domov?
Keď sme išli tam, tak to nebol
problém. Ale keď sme prišli tu,
problém bol, lebo sme prišli z leta
do krutej zimy. Cesta je veľmi ťažká a náročná, v lietadle je to asi 22
hodín letu. A práve nákladná a zložitá cesta mnohých Slovákov odrádza, aby išli navštíviť svoju rodinu
v takom vzdialenom svete.
Na záver zhodnoďte svoj pobyt
v Austrálii.
Zbehlo to rýchlo...(smiech). Ale
vnímam to tak, že nech ideme
na akékoľvek miesto na našej planéte, Pán Boh nás vždy ochraňuje,
vždy pošle do cesty tých správnych
ľudí. Aj keď sme mali obavy, najmä kvôli dcérke, paradoxne ona to
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celé vnímala najlepšie, bola hviezdou na palube lietadla. Každý jej
mával, kýval, robil smiešky, mala
tam veľkú zábavu. My sme možno
znášali cestu horšie ako ona. Samozrejme, niekedy bolo manželke ťažšie, niekedy bolo mne ťažšie
a smutno za domovom, aj sme si
poplakali. Počas nášho pobytu mi
(Júlia) zomrel dedko a človek nemôže prísť a rozlúčiť sa s ním. Vlastne si uvedomí, že už ho nikdy neuvidí, tak to bolo ťažké počas nášho
pobytu. Aj sme zvažovali, či to nezabalíme skôr, ale s tým sa už nič
nedalo urobiť. Niekedy sme mali
veľkú chuť aspoň na víkend ísť domov, ale po roku sme si už zvykli
a bolo to už lepšie. Boli sme odkázaní iba jeden na druhého, takže
to určite pomohlo aj nášmu manželstve a súdržnosti. Posunulo nás
to v tom, že už sme neriešili nejaké maličkosti. Dôležité je, aby rodina nebola oddelená, ale spolu. A je
úplne jedno, kde.
Ďakujem za rozhovor.
pripravili: Mgr. M. Gondová a M. Magda
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Boris Gašpar
V roku 2015 v Sydney zomrel v nedožitých 85 rokoch slovenský
umelec pán Boris Gašpar, ktorého manželia Uliční spomínajú v našom rozhovore ako autora hlavného oltára v kostole sv. Cyrila a Metóda v Sydney - Lidcombe.
Každé slovenské stredisko v Austrálii má, alebo malo svojho významného predstaviteľa – v Sydney bol ním pán Boris Gašpar. Aký bol osud
tohto nášho priateľa, ktorý po skončení druhej svetovej vojny mal sotva 15 rokov, prežil kruté obdobie povojnového prenasledovania jeho
rodiny a slovenského národa, ľudského utrpenia a sklamania generácie otcov, ale napriek tomu sa v diaspóre vypracoval k vrcholným slovenským osobnostiam v oblasti kultúry a odbornosti?
V roku 1951 narukoval do moravskej Ostravy k útvaru PTP. Tu
mal slúžiť dovtedy, kým ho „nepreškolia“. Boris vedel to, čo jeho
„učitelia“ nevedeli, že sa im to nepodarí. Dostal sa na slobodu a pri
Zohore neďaleko Bratislavy preplával mútnu Moravu. Ďalšia jeho púť
viedla cez rakúsky Wels do Madridu, kde sa stretol so slovenskými
študentmi. Tu 22-ročný Boris pochopil, že sa dostal na prah staveniska svojho života, na ktorom
okrem nadania bude potrebovať
tiež energie minulých vekov. Zapísal sa na madridskú univerzitu
„Universidad Complutense“ študovať dejiny umenia. Tu robí aj
prvé pokusy v drevorezbe a pracuje v slovenskom vysielaní španielskeho rozhlasu.
Na univerzite sa spoznáva so
španielskou spolužiačkou Carmen.
O rok, dva sa v Madride aj zosobášili a pre svoj budúci život na zemeguli si zvolili Austráliu. Do Austrálie prišli už traja. Na lodi pri Adene sa im narodila malá Carmen.
Napriek tomu, že rok 1956 bol
pre slovenskú diaspóru v Austrálii
priaznivý, medzi Slovákmi v Sydney a Melbourne už po 4 roky pracoval jezuitský kňaz páter Šte-

fan Senčík, Boris prišiel vo veľmi vhodnom čase rozvinúť svoj talent a pátrovi pomáhať svojimi výtvarnými a prozaickými príspevkami na Kalendári austrálskych Slovákov na rok 1957. V novom svete na rezbárstvo zostali iba víkendy, na vážnu tvorivú umeleckú prácu nebolo kedy. Bolo treba živiť
rodinu. A tak berie každú prácu
a z temna ostravských baní zdoláva výšky sydneyských výškových
budov a čistí na nich okná.
Boris so svojou jemnou povahou a úsporným vyjadrovaním nežil v Austrálii v ústraní. Hľadanie
nových súvislostí osobných i ume-

leckých ho prinieslo do stredu slovenského života v Sydney. V roku
1963 v súčinnosti s ostatnými slovanskými národnostnými skupinami v Austrálii pripravuje medzinárodný program osláv 1 100. príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše
územie.
Zároveň však umelecky rastie.
Pramene tvorivosti nosí so sebou. Nie sú to hodnoty, ktoré už
zajtra nikto nebude potrebovať
alebo prijímať. Ako hlboko veriaci
kresťan - katolík pri tvorbe vychádza z tradičných biblických výjavov
a z obsahu liturgickej sféry. Sú to
pre neho ťažiskové témy a v tvo-
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rivom oblúku rokov 1963 - 1980
vrýva do vzácneho dreva posolstvo
a múdrosť Biblie v podobe Krista,
sv. Františka, Jonáša, Betlehemu
a mnohé iné. Všetky tieto vážne
témy znamenajú jeho výrazný vývinový a umelecký posun. Boris nemal učiteľa ani vzor. V Austrálii je
v tejto oblasti tvorby určite osobitným a mimoriadnym zjavom. Táto
tvorba mu poslúžila ako predpríprava na jeho celoživotné dielo, o ktorom ešte v roku 1975 nevedel, čo
to bude a kedy ho vytvorí.
Keď v roku 1981 prišlo v Sydney pod vedením vlasteneckého
kňaza Emila Čerňaja ku kúpe slovenského kostola, Boris, vtedy už
52-ročný zrelý umelec, bol pozvaný k vytvoreniu hlavného oltára,
venovaného sv. Cyrilovi a Metodovi. Po ňom nasledoval bočný oltár
Panny Márie Nežnej, osem vitrážnych okien s vyobrazeniami slovenských svätých a 14 zastavení
krížovej cesty. Hoci historicko-kultúrna hodnota tohoto diela je pre
Slovensko nesmierna, na Slovensku sa o ňom do roku 1989 iba
šepkalo.
V roku 1968 sa slovenský jazykovedec Alexander Matuška pýtal v Slovenských pohľadoch, ako
sa mohli také zázraky ako Marína a Detvan zrodiť na Slovensku
v púšti toho storočia? Táto otázka provokuje k podobnej otázke.
Ako sa mohol zrodiť v slovenskej
diaspóre v Austrálii ku koncu 20.
storočia zázrak v podobe stavby
dvoch oltárov v slovenskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Sydney
autorom s popretrhanými koreňmi s vlasťou a bez haliera podpory
od nej? Tak ako biblický kráľ Gašpar položil pred narodeného Ježiša

14

03/2017

Emeritný otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč na pracovnej návšteve v Sydney; snímka: internet

svoje poklady, tak Boris do slovenského kostola „vložil svoje zlato“:
lásku k Slovensku a svoj talent.
Miera človeka a jeho ľudskosti
je vo využití možnosti darovať sa.
Boris túto možnosť na stupnici
hodnôt využil do poslednej čiarky.
Po roku 1989 nastal nevídaný záujem o slovenské zahraničie, a zvlášť o Austráliu. Boris bol
v roku 1996 pozvaný vystavovať
svoje súborné dielo na Slovensku v rámci seriálu výstav, ktorými Dom Slovákov, žijúcich v zahraničí, prístupňoval slovenskej verejnosti práce slovenských umelcov,
žijúcich mimo Slovenska. Skromný a málovravný Boris tento nevídaný postoj komentoval takto: „Je
to pre nás ohromný pokrok, nečakali sme to a nezdá sa nám to byť
ani pravda… Je to pozitívny krok.
Od pohľadov na seba prichádzame
k dotykom“. Výstava neskôr putovala po celom Slovensku.

Boris sa vrátil z vyhnanstva
do svojho rodiska živý a preukázal,
čo robil po všetky tie roky okrem
starostlivosti o rodinu. Utŕžená
krivda a osud zasiali v ňom ešte
aj v tomto treťom tisícročí platné
memento, keď vravel: „Ľudstvo sa
neustále snaží, aby žiadny rastlinný, alebo zvierací druh nevyhynul,
tak prečo by sme nemali bojovať
za udržanie slovenského národa?“
Slovenský kostol a slovenské
stredisko v Sydney sú obdivuhodným prienikom slovenskej národnej tradície do Austrálie, nepočetnou hŕstkou ľudí v porovnaní s desaťtisícami v iných etnických skupinách. Na tejto viditeľnej a hmatateľnej konštrukcii našej kultúry a duchovnej podstaty má náš zosnulý rodák a priateľ - slovenský umelec Boris Gašpar leví podiel.
autor a snímky: Ivan Hupka, Rádio SBS
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O nečistote
„Zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy;
tam bude plač a škrípanie zubami“ (Mt 22, 13)
Ak nás každý smrteľný hriech
môže uvrhnúť do pekla, tak čo potom hovoriť o hanebnom hriechu
nečistoty? Či už samotný názov
tohto hriechu nedesí každého človeka, a tým viac kresťana? Ách,
keby som vám mohol predstaviť dôkladne, akým čiernym a odporným
priestupkom je tento hriech, tak by
ste sa mu možno starostlivejšie vyhýbali a cítili by ste voči nemu väčší
odpor! Môj Bože! Ako sa môže kresťan oddávať vášni, ktorá tak strašne ponižuje, ktorá ho zahanbuje
a uponižuje ako nerozumné zviera!
Ako sa môže oddávať tomuto – jednoducho povediac – zločinu, ktorý šíri v ľudskej duši také strašné
zničenie? A predsa on, kresťan, je
svätyňou Boha a živým údom toho
Mystického Tela, ktorého Hlavou je
Ježiš Kristus. – A prečo sa človek
topí v blate ohavnej neviazanosti,
ktorá mu skracuje život, pozbavuje
ho dobrého mena a vystavuje nešťastnej večnosti?
Aby ste sa vystríhali tomuto hriechu, predstavím vám najprv celú
jeho ošklivosť, po druhé, poviem
vám, akým spôsobom sa ho môžeme uchrániť; po tretie, ukážem
vám príčiny tohto hriechu, a nakoniec vás poučím, aké prostriedky treba používať, aby ste sa pred
ním uchránili.
Keď vám chcem správne predstaviť ťažkosť tohto prekliateho hriechu – hriechu, ktorý toľko duší privádza do zatratenia – je potrebné,
aby som otvoril pred vašimi očami
peklo s celou jeho hrôzou a ukázal vám, ako strašne Božia vše-

mohúcnosť trestá nešťastné obete tohto hriechu. Dáte mi za pravdu, že človek nedokáže celkom pochopiť ani ošklivosť tohto hriechu,
ani Božiu prísnosť, ktorá trestá nečistých naveky. Poviem iba toľko,
že kto pácha nečistý hriech, ten
sa dopúšťa svojho druhu svätokrádeže, lebo znevažuje údy Kristove
a svätyňu Ducha Svätého, akou je
naše telo (por. 1 Kor 6, 15 i 19).
Z tohto možno urobiť záver, akú veľkú urážku Boha tvorí tento hriech
a aký veľký trest si zasluhuje. Bratia moji, treba tu teraz pred vás postaviť nehanebnú kráľovnú Jezabel,
ktorá svojím cudzoložstvom zahubila toľko duší; ona sama vám musí
namaľovať strašný, ponurý a zúfalý
obraz múk, ktoré teraz znáša v pekle a bude znášať naveky. Počuli by
ste, ako uprostred plameňov, ktoré ju pohlcujú, kričí: „Beda mi! Ako
strašne trpím! Krásne nebo, nikdy
ťa neuvidím – pre mňa sa už všetko
skončilo. Prekliaty nečistý hriech,
za teba sú odmenou plamene, ktoré ma teraz pália. Ako draho musím
platiť za špinavú, chvíľkovú príjemnosť! Keby som sa mohla ešte raz
vrátiť na zem, dokázala by som si
oceniť čnosť čistoty!“
Poďme ešte ďalej, aby ste mohli
dôkladnejšie poznať ošklivosť tohto
hriechu. A nehovorím predsa o pohanoch, ktorí nemali šťastie poznať
dobrého Boha; mám na mysli kresťana, ktorý musí vedieť, že tento
hriech ho pozbavuje nebeského dedičstva, že on mení synov Božích
na synov hnevu a zavrhnutia. Ešte
raz opakujem, že hovorím o kresťa-
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noch, ktorých Ježiš Kristus vykúpil
svojou Najsvätejšou Krvou a urobil
príbytkom Boha. Ťažko mi je pochopiť, ako sa môže kresťan oddávať
takej ošklivosti. Už samotná myšlienka na to musí človeka smrteľne
vydesiť. Duch Svätý hovorí, že úbožiak, ktorý sa odovzdáva neviazanosti, zasluhuje si to, aby pekelný
duch po ňom šliapal tak, ako ľudské nohy šliapu po smetiach. Každá cudzoložná žena, bude pošliapaná ako hnoj na ceste (Kaz 9, 10?).
Sv. Brigite kedysi Kristus zjavil, že
pripravil pre nemravníkov strašné
mučiarne a že takmer všetci ľudia padli za obeť tohto hanebného hriechu.
Vezmime do rúk Sväté písmo,
a uvidíme, ako prísne Boh trestá
nečistých ľudí už od začiatku sveta. Pozrite, ako ľudia už pred potopou sa oddávajú tejto odpornej nemravnosti. Milosrdný Boh nemôže zniesť tento pohľad – ľutuje, že
stvoril človeka a rozhodol sa prísne
ho potrestať. Otvárajú sa teda nebeské vodopády, vody potopy zalievajú celý svet a očisťujú zašpinenú
zem (por. Gn 6). Poďme ďalej. Obyvatelia Sodomy a Gomory ako aj
susedných miest sa oddávajú ošklivým hriechom. Boh, unesený správnym hnevom, spúšťa na tieto prekliate mestá ohnivý dážď a spaľuje
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všetky živé bytosti, ktoré tam žijú.
Oheň a síra zabili všetko: ľudí, zvieratá, stromy, dokonca zem i kamene sa stali obeťou Božieho hnevu.
Tam, kde boli predtým úrodné polia a krásne skalnaté pahorky, tam
teraz vidíme Mŕtve more, v ktorom
nemôže prežiť žiadna ryba. Niekedy stretneš na jeho brehoch čosi,
čo pripomína ovocie, sú to však iba
hrudky popola, ktoré klamú ľudské
oko (por. Gn 19). Zasa na inom
mieste čítame, že Pán Boh prikázal potrestať smrťou dvadsaťštyri
tisíc ľudí za to, že sa oddávali nemravnosti (Nm 25, 9).
Smelo môžeme povedať, že tento prekliaty hriech skoro vždy bol
príčinou všetkých nešťastí vyvoleného ľudu. Pozrite na Dávida,
na Šalamúna alebo na iné biblické postavy. Čo bolo dôvodom trestu, ktorý dopadol na nich a na ich
poddaných – či nie tento prekliaty hriech? Môj Bože, koľko duší Ti
odníma tento hriech! A koľko obetí prináša peklu!
V Novom zákone tresty za nemravnosť tiež nie sú menšie. Sv.
Ján v Apokalypse vidí hriech nečistoty predstavený v podobe ženy,
ktorá sedí na znetvorenom zvierati, ktoré má sedem hláv a sedem rohov (Apk 17, 3). Chce nám
tým ukázať, že telesný hriech sa
vrhá na všetky Božie prikázania,
že on je dôvodom ich porušovania – že obsahuje v sebe všetky
hlavné hriechy. Ak sa chcete presvedčiť, či je to skutočne tak, pozrite sa na hriechy nečistého človeka. Uvidíte na vlastné oči, že keď
ide za žiadostivosťou tela, porušuje všetky prikázania a stáva vinný
vo všetkých hlavných hriechoch.
Nemusím tu uvádzať podrobnosti – sami to vidíte na vlastné oči.
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Iba dodám, že žiaden iný hriech nebýva dôvodom toľkých svätokrádeží. Mnoho ľudí to nevidí; iní – hoci
si to dobre uvedomujú, nechcú sa
spovedať zo svätokrádeží – typických dcér neviazanosti. Až na Poslednom súde uvidíme, koľko ľudí
nečistota vrhla do večného zatratenia. Áno, bratia, tento hriech je
výnimočne ošklivý a preto ho ľudia
páchajú potajomky. Chcú ho ukryť
dokonca vlastným očiam, lebo dobre vedia, ako veľmi ich uponižuje.
Aby vám bolo ľahšie pochopiť,
ako často sa vyskytuje tento hriech
medzi kresťanmi, vysvetlím vám teraz, koľkými spôsobmi sa ho možno dopustiť. Lebo proti šiestemu
prikázaniu sa ľudia previňujú: myšlienkami, túžbami, pohľadmi, slovami, skutkami i situáciami.
1. Najskôr myšlienkami. Mnohí
nedokážu rozlíšiť myšlienky od túžob - preto tak ľahko dochádza
k svätokrádežnej svätej spovedi.
Zlá myšlienka je hriešna vtedy,
keď sa nad nejakou neslušnou vecou, ktorá sa vzťahuje na nás samých alebo na iných, dobrovoľne
pozastavujeme: hoci ešte nemáme ochotu realizovať tieto myšlienky, tak predsa sa ňou plazíme
po týchto špinavých a nemravných
témach. Pri spovedi treba vždy hovoriť, ako dlho ste mysleli na nejakú nemravnú vec; treba tiež vyznať, či ste sa vracali myšlienkami k nejakému nemravnému rozhovoru, hriešnej dôvernosti alebo
čomusi, čo ste videli. Zlý duch vám
stavia pred oči rozličné nemravné
veci, lebo ráta, že vás nakloní aspoň v myšlienkach k hriechu.
2. Hrešíme aj túžbami. - Rozdiel
medzi myšlienkou a túžbou spočíva v tom, že túžba smeruje k vykonaniu toho, na čo myslíme. Túžbou
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hreší ten, kto chce hriech nečistoty spáchať, kto k tomu hľadá príležitosť. Samozrejme, že pri spovedi treba povedať, či takáto túžba
bola ešte skrytá v hĺbke duše, ale
sme už použili nejaké prostriedky
na jej splnenie, alebo sme obťažovali prosbami kohosi, pričom sme
mali zlý úmysel; potom: koho sme
chceli nakloniť k zlému – či brata, či
sestru, či dieťa, či matku, či sesternicu, či bratranca, či strýka. Keby
niekto z vlastnej viny nevyznal takéto okolnosti, tak jeho spoveď by
nemala žiadnu hodnotu. Je jasné,
že netreba nikoho menovať podľa
mena. Ale ak niekto nevyznal, že sa
dopustil čohosi nečestného s bratom či sestrou a iba by sa všeobecne obviňoval, že „zhrešil proti čnosti čistoty“ – tak také vyznanie by určite bolo nedostatočné.
3. Hreší aj ten, kto sa pozerá
na nečisté predmety a všeobecne na veci, ktoré nás ľahko môžu
priviesť k pádu. Zrak je bránou,
cez ktorú často vstupuje do duše
hriech. Preto spravodlivý Jób povedal: "S očami som si takú zmluvu ujednal, že nepozriem sa nikdy
na pannu" (Jób 31, 1).
4. Hrešiť môžeme aj slovami.
Rečou navonok vyjadrujeme to, čo
si myslíme, čo sa deje v našom
srdci. Treba sa teda spovedať zo
všetkých nečistých slov a dodávať,
ako dlho trval takýto nečistý rozhovor, ako pohnútky nás k tomu
naklonili, v prítomnosti koľkých
a akých osôb sme hovorili o nečistých veciach. Ách, bratia, pre
koľké deti by lepšie bolo upadnúť do pazúrov tigra či leva, ako
sa dostať do spoločenstva zvrátených ľudí. Z plnosti srdca hovoria
ústa. Ak toto vieme, ľahko pochopíme, ako veľmi musia byť skaze-
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né srdcia týchto nehanebníkov, ktorí sa špinia a váľajú v blate nečistoty. Ó, Bože, Ty sám si povedal,
že po ovocí poznáme strom! Podľa odporných rozhovorov poznáme
duchovnú hnilobu človeka.
5. Hrešiť možno ďalej skutkami.
K takýmto skutkom patria okrem
iného nedovolené dotyky seba alebo iných či nemravné bozky. Nechcem o tom bližšie hovoriť, lebo
dobre chápete, o čo ide. Ale, bohužiaľ - kde sú tí, čo by sa z takýchto
vecí spovedali! Nie je divné – ešte
raz to opakujem – že nečistý hriech
sa stáva dôvodom toľkých svätokrádeží. Dozvieme sa o tom presne v strašný deň pomsty Božej! Koľko dievčat strávi osamote dve alebo tri hodiny s nemravnými ľuďmi?
Aké ohyzdné rozhovory tam vedú,
ako sa ústa stávajú skutočne pekelnými čeľusťami! Ó Bože, ako
sa uprostred tohto prudkého ohňa
nemá rozpáliť žiadostivosť?!
6. Nakoniec sa hreší, keď sa niekomu vytvára príležitosť k nečistému hriechu alebo keď takejto príležitosti podliehame. Vzťahuje sa
to predovšetkým na ženy, ktoré sa
prehnane obliekajú a tým spôsobujú pohoršenie u iných. Až na Božom súde sa dozvedia, koľko pádov tým spôsobili. Veľkú vinu nesú
tie osoby, ktoré sa dopúšťajú rôznych flirtov a koketovania. Nemožno tiež ospravedlniť človeka, ktorý s takýmito osobami sa púšťa
do rozhovoru. Možno, že on nenachádza v ňom príjemnosť, ale koná
zle, lebo dobrovoľne sa vystavuje
nebezpečenstvu. Nech teda veľmi
uvažujú tí, ktorí pod zámienkou už
dohovoreného manželstva sa vidia príliš často, pričom trávia neraz spolu množstvo času, dokonca v noci. Tieto všetky objatia, kto-

ré sa uskutočňujú, dýchajú zmyselnosťou a skoro vždy sú smrteľnými hriechmi. Preto snúbenci majú
konať veľmi ostražito, aby ich Boh
kedysi ťažko nepotrestal za hriechy
spáchané pred uzatvorením manželstva. Aj príbuzní musia dávať pozor, aby sa im neprihodili rôzne dôvernosti. Veľká zodpovednosť dopadá na rodičov, ktorí nebdejú na konaním svojich detí.
Proti svätej čistote hreší aj ten,
kto sa v noci ukazuje ľuďom bez
patričného odevu – napríklad, kde
ide otvárať dvere alebo pomáhať
chorému. Aj matka musí dávať pozor, aby nepozerala nečisto na svoje deti a nedovolila si nepotrebné
dotyky. Otcovia i matky ako aj predstavení veľmi zodpovedajú za to
pred Bohom, ak sa ukáže, že z ich
viny sa objavili hriešne dôvernosti
medzi deťmi či podriadenými.
Hriechu sa dopúšťa ten, kto číta
zlé knihy alebo ich požičia iným,
a tiež ten, kto ľahkomyseľne šíri
piesne. Zlé sú aj precitlivené listy alebo korešpondencia. Ďalej –
na cudzom hriechu má účasť ten,
kto uľahčuje mladým ľuďom stretnutie pod zámienkou nahovárania
na manželstvo.
Ak chcete, aby boli vždy vaše
spovede dobré, musíte vyznať všetky priťažujúce okolnosti. Ak sa dopúšťate hriechu s osobou, ktorá sa
oddáva nemravnosti, tak sa stávate sluhami a otrokmi diabla a vystavujete sa večnému zatrateniu.
Ale ak by ste kohosi mladého priviedli k hriechu prvý raz, ak by ste
ho pozbavili nevinnosti a kvetu panenstva, ak by ste otvorili diablovi bránu do srdca takej osoby – ak
tej duši, ktorá bola predmetom lásky Najsvätejšej Trojice, by ste zatvorili nebo, a urobili by ste z nej
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predmet hodný prekliatia na zemi
i v nebi, tak by ste spáchali hriech
oveľa ťažší a ako z takého, museli by ste sa z neho spovedať. Zhrešiť s osobou slobodného stavu,
nevydatou, nie príbuznou, je podľa náuky sv. Pavla ťažkým previnením – je hriechom, ktorý zatvára nebo, a otvára večné zatratenie. Oveľa ťažší je však zločin, ak
niekto hreší s vydatou osobou. Je
to totiž strašná nevera, ktorá profanuje a ničí všetky milosti sviatosti manželstva; je to strašná vierolomnosť a pošliapanie prísahy zloženej pri oltári nielen v prítomnosti anjelov, ale aj pred Ježišom Kristom! Takýto zločin privádza prekliatie na celý dom a farnosť. Hriech
s osobou, ktorá nie je v príbuzenstve a nevydatou je smrteľný a zatracuje nás naveky. Kto však hreší
aj napriek manželskému zväzku, či
príbuzenstvu (ako napr. otec s dcérou, matka so synom, brat so sestrou, prirodzený brat s prirodzenou
sestrou, bratranec so sesternicou)
pácha taký ťažký zločin, že si väčší už nemožno predstaviť. Takýto
človek sa totiž vysmieva z najsvätejších pravidiel hanblivosti, pohŕda a šliape po všetkých zákonoch
náboženstva i prírody. A nakoniec
hriech s osobou zasvätenou Bohu,
ktorý je vrcholom zla, lebo je strašnou svätokrádežou.
Ó, môj Bože, ako sa môžu kresťania oddávať takýmto nehanebnostiam! Keby sme sa aspoň
po týchto strašných pádoch utiekali k Bohu, prosili Ho o odpustenie, aby nás ráčil vytrhnúť z tej hlbokej priepasti!
pokračovanie v budúcom čísle
http://www.boziemilosrdenstvo.sk/
vianney/o_zlej_spovedi.html
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Vy, čo nosíte okuliare. Predstavte
si, že by sa vám rozbili a vy by ste
sa na svet mali dívať iba cez jedno
sklíčko. No asi by vás po chvíli rozbolela hlava, pretože by ste svet videli skreslene a nejasno. Niečo podobné je aj v našom živote. Ak chceme svoj život prežiť s Bohom, musíme sa naň pozerať cez dve sklíčka - nádej a trpezlivosť. Minule som
hovorila o zmenách v scenári nášho
života, ktoré robí Boh a tie sa nám
bez srdca, v ktorom chýba nádej a trpezlivosť, prijímajú ťažko.

Žalm nádeje
Nádej a trpezlivosť..., aké je to
srdce, v ktorom sú obe tieto atribúty? Príklad nájdeme ľahko, stačí sa
len zahľadieť na kríž. Hoci mal Ježiš na kríži všetky dôvody pochybovať o dobrote svojho Otca a mohol
cítiť hnev a zatrpknutosť, predsa to
tak nebolo. Aj keď v evanjeliu podľa Matúša (Mt 27,46) čítame, že Ježiš na kríži vykríkol: „Bože môj, Bože
môj, prečo si ma opustil?“ Nemyslím
si, že to bolo zo zúfalstva. Pretože ak
si ďalej prečítate celý 22. žalm, zistíte, že v ňom žalmista opisuje nielen utrpenie, ale aj dobrotu a nádej
Boha. Celý 22. žalm je úžasným dialógom utrpenia a nádeje. Ježiš sa
od Otca neodtrhol zúfalstvom, ba
naopak, utieka sa k Nemu.
Ježiš nám dal úžasný návod, že
keď mám srdce naplnené nádejou,
musím si ho naplniť aj trpezlivosťou.
A to je veľmi ťažké. V Liste Rimanom
(Rim 8,24) sa píše: „...,lebo v nádeji
sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo
to očakávame.“
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ilustráčna snímka: Martin Magda ml.

Kríž, nádej a trpezlivosť

Boh koná neustále
Mať nádej znamená, že Boh koná
v mojom, tvojom živote neustále, aj
keď to nevidíme. Utrpenie a bolesť
sa nás pokúšajú zmiasť a presvedčiť nás o tom, že sa Boh o nás nezaujíma, že je nám vzdialený, že je
ako hodinár, ktorý síce zostrojil náš
svet, ale teraz si sedí niekde v nebi
a pozoruje nás, ako sa my tu trápime. Ozaj, viete ako by malo správne
fungovať utrpenie? No presne opačne! Nemalo by nás od Boha odtŕhať,
ale nás viac k nemu primknúť. Nemali by sme kráčať smerom od kríža, ale ku krížu. Boh koná neustále,
riadi beh vecí na tomto svete, ponúka nám dar milosrdenstva, volá nás
k sebe. Pokúša sa nastaviť nám nie
okuliare, aby sme lepšie videli, ale
poriadne zväčšovacie sklo, ale nie
aby sme videli svoje bolesti a neradostnú situáciu ešte väčšie, ale aby
sme ho nasmerovali na Neho. Aj keď
to nie je pre nás zrejmé, aj keď musíme čakať a čakať. To kríž by mal
naplniť naše srdcia trpezlivosťou.

Predstavme si Ježišových učeníkov na Veľký piatok. Ich Majster, ich
Učiteľ, ich Mesiáš a Pán bol mŕtvy.
Kruto ho zmučili a zavraždili, ležal
v hrobe a už ho tu nikdy nebude. A či
ho nemohol vzkriesiť Boh okamžite?
Učeníci museli čakať tri dni. Tri ťažké
dni v ich živote však tiež znamenali, že Boh koná, a to neustále. Dvaja z nich, tí čo išli do Emáuz, stratili
nádej v Božie sľuby. Ježiš ich však
nechce stratiť a zjavuje sa im cestou. Neodsudzuje ich, nenadáva im
do hlupákov a zbabelcov. Trpezlivo
im vysvetľuje Písma, ich zväčšovacie
sklo nasmeroval od nich na seba.
A keď si sadnú, aby sa najedli a Ježiš začne lámať chlieb, až vtedy pocítia vo svojom srdci zmenu. Ježiš
v nich opäť prebudil nádej.
Boh ti chce dať také srdce. Boh ti
chce dať nádejou a trpezlivosťou naplnené srdce. Boh koná v našom živote vždy a neustále a dokáže nám
vynahradiť všetko - záplavy, požiare,
vrodené vývojové chyby, neveru, závislosti, deti, ktoré opúšťajú cirkev,
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kým nám odhalí ich význam a zmysel, prečo tak koná.

Mať všetko pod kontrolou
Ak žijeme v trpezlivosti a nádeji, ak sa prestaneme usilovať mať
všetko pod kontrolou, potom môže
byť naše čakanie otvorené všetkým
možnostiam. Prostredníctvom teba
Boh naplánuje nové možnosti aj druhým ľuďom. Raz mi jedna známa hovorila, že jej syn, ktorý prišiel po niekoľkých mesiacoch štúdia na prestížnej vysokej škole domov, jej
oznámil, že ho pre neprospech vylúčili zo štúdia. Tejto mame sa zrútil
svet, bola veľmi sklamaná a celé ju
to veľmi bolelo. V duchu už premýšľala o odvolaní, ktoré pošle na školu, ako využije aj najmenšiu možnosť, aby sa jej syn vrátil na školu.
No nakoniec pochopila, že to ona si
to takto vysnívala a chytila sa radšej
svojej lepšej nádeje. Začala sa intenzívne za svojho syna modliť a prosila Boha, aby ju uistil, že aj bez prestížnej univerzity dokáže byť jej syn
šťastný. A skutočne, syn sa uchytil
v úplne inej oblasti, ako čakala. Začalo sa mu dariť aj finančne a hlavne, to, čo robil, ho napĺňalo a bavilo.
Ako dobre, že život každého z nás
riadiš ty, Pane. Plán, ktorý má Boh
s tebou a tvojou rodinou sa nikdy nezmení na zdrap papiera. Cesta kríža
sa končí víťazstvom, a nie porážkou.
Cez utrpenie ťa Boh chystá na to, čo
má pre teba dávno pripravené. Iba
utrpenie ťa vyslobodí z úpornej snahy mať všetko vo svojom živote pod
kontrolou a vkladá ťa do rúk Boha.
Veľký piatok nikdy nebol koncom príbehu Ježiša Krista, ale jeho novým
začiatkom. Čakajme teda s trpezlivosťou a nádejou. Po chvíľach trúchlenie príde Veľká Noc!
Mgr. Martina Gondová
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Ocenenie Košičan roka 2016
získal kňaz Peter Gombita

snímka: ihttp://kosicednes.sk

Sobota večer sa niesla v znamení vyhlásenia výsledkov prvého ročníka ankety Košičan roka. Jej cieľom
je oceniť tých Košičanov, ktorý svojimi aktivitami prispeli k rozvoju mesta
a jeho obyvateľov. Súťažilo sa v kategóriách osobnosť, subjekt, žena roka
a jedna osobnosť „vstúpila“ do Siene
slávy. Najviac sledovanou kategóriou
bola osobnosť. Túto kategóriu s prehľadom vyhral rímskokatolícky kňaz,
farár a riaditeľ neziskovej organizácie
Oáza – nádej pre nový život, Peter Gombita. Sympatie verejnosti si získal vďaka svojej dlhodobej práci pre ľudí bez
domova. V roku 2016 zároveň absolvoval neuveriteľný 1 550 km dlhý beh
z Košíc do Vatikánu. Absolvoval pri tom
50 maratónov za 50 dní. Motiváciou
mu boli aj financie, ktoré prostredníctvom darcovských SMS vyzbieral pre
svojich chudobných. Fakt, že za osobnosť Košíc ho zvolili sami Košičania,
Petra Gombitu potešil azda najviac.
„Priznám sa, že som spočiatku nominácii nerozumel, čo to vlastne má byť
a veľmi ma to nezaujímalo, len potrebovali môj súhlas. Hovoril som si: „Keď
je to moja pomoc bezdomovcom, tak
idem do toho.“ Určite každé poďakova-

nie je milé a dobré, alebo povzbudenie,
na druhej strane je to zaväzujúce, pretože si Vás ľudia viacej všímajú. Teší
ma, že si ľudia všimli človeka. Ani nie
nádhernú budovu, ani nie prosperujúcu
firmu, ale človeka, pretože zo všetkých
vecí na tejto zemeguli, skvostov, má
človek pred nimi prednosť. Aj ten beh
do Talianska, do Ríma, do Vatikánu
slúžil ako výzva - všimnime si viac človeka, pretože je dosť prostriedkov, ľudia sú aj bohatí aj úspešní, a na druhej strane tí druhí by nemuseli tak trpieť a žiť. Moje kňazstvo som spočiatku smeroval na mládež a na deti v školách a práve do tejto kategórie prišli aj
deti z detského doma vo Svidníku. Ako
im pomôcť, aby po osemnástke neboli opustení, keď budú musieť odísť
z detských domovov a z osobitnej školy. A keď som tam učil, hrával s nimi
futbal, rôzne divadlá, prišli za mnou tí
chlapci, dievčatá: „My máme byť bezdomovci?“ Vtedy som sa ich spýtal, či
by vedeli so mnou bývať a žiť. Tak sa
potešili, „že jasné“. Nasťahoval som
ich do polovičky fary, lebo túžili mať
niekde domov tak ako dnešní obyvatelia v Oáze – nádeji pre nový život.“
TK KBS
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Imrich Degro

O rozlišovaní Božej vôle (5. časť)
4.2 Nesprávne rozlišovanie
Určite to nebolo dobré rozlišovanie, keď Peter v Getsemanskej záhrade odťal vojakovi ucho (porov. Jn 18,
3-11). A Ježiš ho skutočne aj vyhrešil a dal toto ucho na svoje miesto.
Zaiste to nebolo správne rozhodnutie, keď Ján a Jakub prosili, „aby Boh zoslal oheň a spálil Samaritánov“
(porov. Lk 9, 52-56). Ježiš ich vyhrešil.
Určite to nebolo dobré rozhodnutie, keď Jakub a Ján prostredníctvom svojej matky poprosili Ježiša, „by keď
sa raz dostane do svojho kráľovstva, mohol jeden sedieť po jeho pravici a druhý po jeho ľavici“ (porov. Mt 20,
20n). A Ježiš povedal: „To nezávisí odo mňa...“
Neviem, či to bolo dobré rozhodnutie, keď Peter požiadal Ježiša, „aby mohol kráčať po vode“ (porov. Mt 14,
24n). Ježiš mu povedal: „Tak poď!“, ale Peter sa začal po chvíli topiť. Ježiš mu chcel poskytnúť zážitok, ale aj
sprchu. Ale žiadal o to Peter. A druhýkrát už to nezopakoval.
5 Ako hovorí Boh
Poznáme dva druhy Božieho vedenia - komunikácie Boha s nami: bežné a charizmatické.
5.1 Bežná komunikácia
Do bežnej komunikácie patrí: hlboká túžba, hlas svedomia, Biblia, Cirkev, druhý človek, životné okolnosti,
vnútorné vnuknutia.
5.1.1 Hlboká túžba v srdci Boh nás vedie skrze naše najhlbšie túžby
To, po čom vo svojej najväčšej hĺbke túžim, to chce aj Boh. V Novom zákone (porov. 1 Sol 5,23) je človek
opísaný ako: duch - pneuma (časť, ktorá sa vzťahuje na Boha, nikdy nie je uspokojená, pokiaľ nie je s Bohom)
§ duša – psyché (myseľ, pamäť, vôľa, emócie, vedomie) § telo – soma.
Každá táto časť má svoje potreby.
Telo potrebuje: jedlo, pitie, oblečenie, bývanie, sexuálne uspokojenie ...
Psychické potreby: potreba niekam patriť, cítiť sa bezpečne, potreba vlastnej hodnoty, naplnenia, tvorivého
vyjadrenia, atď. Tieto psychické potreby často vyjadrujeme ako túžby: „chcem to a to...“ Potreby ducha sú iné
ako telesné i psychické potreby...
Aká je najzákladnejšia potreba ľudskej bytosti? Jestvujú rôzne odpovede...
Je to vzťah s Bohom (Frankl: bezpodmienečný zmysel života - Boh). Za kňazom prišli židia v koncentračnom
tábore a pýtali sa ho, ako majú prežiť koncentrák? Opýtal sa ich: Prečo chcete žiť? Jeden hovoril, že kvôli žene,
iný kvôli deťom. A čo, keď zomrú? opýtal sa. Potom už nemáme prečo žiť. Najhlbšou túžbou ľudského srdca je
túžba po zmysle - je to iný spôsob, ako hovoríme o Bohu. Keď hovorím o túžbach, tak nie o telesných ani psychických, aj keď sú úplne legitímne i veľmi dôležité. Chcem hovoriť o duchovných túžbach, lebo tie sú zvyčajne najhlbšie. No v našej kultúre sú často potlačené a ľudia ich ani nepoznajú a neuvedomujú si ich. Ak je človek v kontakte so svojou najhlbšou duchovnou túžbou, tak je veľká pravdepodobnosť, že môže byť v kontakte
s Božím vedením pre svoj život. V evanjeliách to nachádzame tiež: Ježiš často obracal svoju pozornosť na to,
po čom ľudia túžili.
Príklad: Ján krstí v Jordáne a hovorí: „Hľa, Boží baránok...“ Dvaja učeníci to počuli a išli za Ježišom... Ježiš
sa obrátil a opýtal sa ich: „Čo chcete?“ (porov. Jn 1, 35-39). Túžba ich srdca bola naplnená.
Stretnutie Ježiša so slepým Bartimejom (porov. Mk 10, 46-52). Ježiš sa ho pýta: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Odpoveď Bartimeja sa zdá byť len fyzickou túžbou, ale v tejto odpovedi sa skrýva viac: „Chcem vidieť
teba.“ Bartimej nasleduje Ježiša, stáva sa Jeho učeníkom...
Matka Zebedejových synov prichádza (porov. Mt 20, 20-23; Mk 10, 35-40). Ježiš rozlíšil, že je to len psychická túžba...
Prečo Ježiš kládol dôraz na najhlbšie túžby človeka?
Odpoveď: „Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal“ (Jn 6, 44. 65). Ježiš teda ho-
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vorí, že Otec skrze svojho Ducha
vkladá do nás túžbu, ktorá nás vedie do vzťahu s Ježišom i Otcom;
že Božia vôľa je často vyjadrená
skrze našu najhlbšiu túžbu.
Prakticky: Cítim bezpodmienečný
zmysel života a cítim sa naplnený?
Zvlášť si môžeme uvedomovať
tieto najhlbšie túžby v rámci duchovného sprevádzania:
Po čom túžiš hlboko vo svojom
srdci, čo od Boha chceš? Zvyčajne
nevieme hneď odpovedať. Po akej
milosti túžiš? Čo od Boha najviac
chceš? Neexistuje v kresťanskom
živote požehnanie bez predchádzajúcej hlbokej túžby. Čím hlbšia
i väčšia je túžba, tým väčšia otvorenosť pre požehnanie. Je to ako
GPS, ktoré nás vedie k milostiam,
ktoré pre nás Boh pripravil. Samozrejme, budeme rozlišovať, či skutočne je táto túžba od Boha alebo nie.
Vzorom rozlišovania je tu sv. Ignác – porovnával dve túžby: slúžiť
Ježišovi a slúžiť žene. Zistil, že obe
mu prinášajú vnútornú útechu, ale
je v nich rozdiel: keď prestal myslieť na to, že bude slúžiť Ježišovi,
útechu mu to prinášalo aj naďalej;
keď prestal myslieť na to, že bude
slúžiť žene, útecha skončila a obrátilo sa to na nepokoj...
Keď Boh vkladá do srdca túžbu,
začína útechou i pokračuje útechou. Pokiaľ túžbu vkladá diabol,
začína sa útechou, ale končí sa neútechou. Ako sa cítiš, keď vnímaš
túto túžbu? Pokiaľ táto túžba nie je
od Boha, mám ju odmietnuť. Naše
najhlbšie túžby nás vedú k naplneniu Božej vôle. Otec k nám hovorí
skrze naše najhlbšie túžby.
Ak som stratil kontakt so svojimi najhlbšími túžbami, je niekoľko spôsobov, ako sa k nim znovu dostať:
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Ponúkané podľa skutkov duchovného milosrdenstva:
hriešnikov napomínať; nevedomých vyučovať; pochybujúcim dobre radiť

- buď tým, že nám Boh dovolí, aby sme prešli veľkým utrpením (som
nútený premýšľať z väčšej hĺbky),
- alebo nám Boh dovolí, aby sme zažili hlboké zlyhanie v našom osobnom živote (keď som zlomený, zbavený ilúzií, môžu sa objaviť naše najhlbšie túžby a začneme volať k Bohu)
- alebo stretneme niekoho, koho veľmi obdivujeme a napadne nás „aj
ja by som chcel byť taký“, „aj ja by som chcel tak poznať Boha ako on“...
Keď niekto príde k vám a povie, že Boh mu povedal, že máte robiť to
a to, nepočúvajte ho, pokiaľ už Boh predtým do vás nevložil hlbokú túžbu ísť naznačeným smerom.
Boh rešpektuje našu slobodu, a preto voľba musí vychádzať z nášho
vnútra...
5.1.2 Hlas svedomia
Svedomie je ako GPS pre náš morálny život.
V Starom zákone (SZ) nenachádzame žiadnu diskusiu o svedomí, ale
zato sa tam hovorí o srdci a načúvaní srdca. V Novom zákone (NZ) sa
hovorí často o svedomí (porov. Rim 2, 15). Pavol teda hovorí o tom, že
svedomie je Božím hlasom v nás.
Sv. Bonaventúra: Svedomie je ako Boží posol. Neprikazuje veci zo svojej vlastnej autority, ale z Božej autority. A rovnako ako posol, hlása výzvy
kráľa. Preto má svedomie moc zaväzovať. Ján Pavol II. - encyklika Veritatis splendor (VS): „svedomie aplikuje zákon na jednotlivé prípady a stáva sa pre človeka vnútorným príkazom, akousi výzvou konať dobro v konkrétnej situácii. Tak svedomie vo svetle prirodzeného zákona vyjadruje
mravnú povinnosť: je to úsudok nabádajúci človeka vykonať to, čo podľa
svedomia poznáva ako dobro, ktoré mu bolo zverené tu a teraz.“ (VS 58)
(pokračovanie v budúcom čísle)
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Pôstna krabička pre Afriku

Milí priatelia a podporovatelia našich projektov v Afrike,
mám veľkú radosť, že naša každoročná zbierka Pôstna krabička pre Afriku, ktorú pripravujeme
v čase pôstu pred Veľkou nocou, sa stretáva s takou obľubou. Je pre nás veľkým povzbudením, keď
sa nám aj v tomto roku ozývajú nové farnosti, školy, ale aj jednotlivci, ktorí majú záujem zapojiť sa
do tejto konkrétnej a adresnej pomoci chudobným ľuďom na africkom kontinente. Viac ako 190 tisíc eur, ktorými ste prispeli na projekty v Ugande a Rwande v minulom roku, predstavuje doterajšie
maximum vyzbieraných prostriedkov. Zároveň táto suma vytvára pre nás záväzok pokračovať v tomto diele pomoci aj naďalej.
Prostredníctvom Vašich darov môžeme aj naďalej zabezpečiť fungovanie Centra Nepoškvrneného
srdca Panny Márie v Ugande. Od roku 2012 tak spoločne pomáhame deťom s vírusom HIV, pričom
im zabezpečujeme stravu, lieky a vzdelávanie. Deťom, ktoré vieme podporiť v ich domácom prostredí, pomáhame vďaka projektu Adopcia na diaľku®. Spolu tak naša podpora smeruje k viac ako 500
deťom v tomto regióne. V minulom roku sa nám v centre podarilo postaviť novú budovu škôlky, ktorá nahradila doterajšiu stavbu z bambusových stebiel. Nová budova poskytne zázemie pre deti z centra, ako aj blízkeho okolia a umožní výučbu aj v období dažďov. V priestore centra tiež pribudli nové
odborné učebne, v ktorých budú môcť deti z centra, ako aj zo širšieho okolia získať svoje prvé pracovné zručnosti. Veríme, že v budúcnosti aj vďaka nim získajú ľahšie uplatnenie ako šikovní stolári,
murári, či krajčírky.
Na naše projekty v subsaharskej Afrike tiež vysielame slovenských dobrovoľníkov, ktorí tam pravidelne prichádzajú pomáhať so starostlivosťou o deti. Vďaka aktivite slovenských dobrovoľníčok v susednej Rwande začalo od mája 2016 v meste Kibeho fungovať Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallotiho
pre deti. Aktuálne navštevuje centrum viac ako 40 detí. Veríme, že prostredníctvom aktuálnej zbierky
sa nám podarí získať dostatok prostriedkov na vybudovanie novej a väčšej budovy centra.
Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí podporili našu pomoc v krajinách subsaharskej Afriky nielen finančne, ale aj modlitbou. Aj vďaka Vám môžeme byť blízko pri človeku aj v roku 2017.
Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH

Tvárou šiesteho ročníka kampane Pôstna krabička pre Afriku je 5-ročný chlapec Maniriho z Rwandy. Maniriho žije spolu so svojimi tromi súrodencami, mamou a babičkou v dedine vzdialenej asi hodinu cesty pešo od mesta Kibeho. Jeho rodina patrí do kmeňa Pygmejov. Práve Pygmejovia, známi
svojím malý vzrastom, sú v Rwande považovaní za menejcenných a často žijú na okraji spoločnosti.
Ich život je preto oveľa náročnejší. Maniriho žije bez otca a starostlivosť o deti tak zostala na pleciach
matky a babky. Chudobný príbytok, niekoľko hrncov a pár kusov oblečenia sú ich jediným majetkom.
Niekedy sa babke podarí zohnať prácu a vtedy za 80 centov na deň obrába pôdu iným ľuďom. Práce
je však málo a preto zvyčajne jedávajú len štyrikrát do týždňa. Minulý rok začal Maniriho navštevovať detské centrum SKCH v Kibeho. Napriek veľkej vzdialenosti chodí do centra rád. Vždy tam dostane výživné jedlo, občas nové oblečenie a naučí sa mnoho dôležitých vecí. Všetko potom hrdo ukazuje deťom v dedine. Hoci sú v centre aj deti z iných kmeňov, všetci sa spoločne hrajú a sú kamaráti.
Ako sa použili vyzbierané peniaze
V roku 2016 sa počas Pôstnej krabičky pre Afriku vyzbieralo viac ako 190 tisíc eur, z ktorých SKCH
financovala projekty v Ugande a Rwande. Vaše minuloročné dary sme využili nasledovne:
zdroj: http://www.charita.sk/postnakrabicka/o-kampani.php
Peter Jano
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Lenka Novotná

Pôst nie je len o jedle
Keď sa Popolcovou stredou začne 40-dňový pôst, takmer automaticky to znamená obmedzenie jedla, striedmosť a stíšenie sa. Mnohí ľudia si počas pôstu odopierajú sladkosti, vyprážané jedlá, kávu, alebo sa snažia skoncovať so zlozvykmi.
Ale, je pôst naozaj len o tom?

Naši predkovia sa vraj počas pôstneho obdobia zriekali aj mlieka, syrov a vajec, pričom ako náhradu za tieto potraviny jedli väčšinou ryby. V minulosti sa počas pôstu varili najmä polievky zo strukovín a cesnaková alebo kapustová polievka. Okrem nich sa jedli aj rôzne kaše alebo placky. Takto sa
spolu s každodennou modlitbou
a pobožnosťou krížovej cesty ľudia pripravovali na veľkonočné
sviatky.
Pôst má priaznivé účinky
na ľudský organizmus. Lekári ho
schvaľujú, pretože striedmosť
v jedle napomáha detoxikácii
tela od škodlivých látok. Psychológovia zas tvrdia, že je to skvelá príležitosť skoncovať s mnohými zlozvykmi. V súčasnosti
sa však len veľmi ťažko dokážeme zriecť niečoho, čo nám spôsobuje radosť. Veď, aj malý kúsok čokolády či sušienka k šálke čerstvo pripravenej kávy vedia človeka povzbudiť a dobre
naladiť po náročnom dni v práci či v škole. Je náročné sa toho
zrieknuť, a to najmä vtedy, ak
ste na takúto poobedňajšiu idylku zvyknutí.
Keď sa musíme zrazu zrieknuť
niečoho, čo nám prirástlo k srdcu, zabrať dostáva najmä naša
pevná vôľa. Aj keď sa snažíme
zo všetkých síl dodržať všetko,
čo sme si zaumienili, často sa

ilustračná snímka: Martin Magda

to nezaobíde bez nervozity alebo hnevu. Tie si potom „filtrujeme“ priamo na našich blízkych,
ktorí vo väčšine prípadov za nič
nemôžu. A takýto prístup možno
len ťažko nazvať pôstom v pravom zmysle slova.
Pôst má najmä duchovný
význam. Nemali by sme sa teda
príliš zaoberať prísunom jedla,
ale najmä tým, čím živíme našu
dušu. Ak z nášho vnútra „vyzametáme“ všetko zlo, ktoré sa
doň nahromadilo, lepšie ho pripravíme na prísun pravej veľkonočnej radosti zo Zmŕtvychvstania.
Mäsa by sme sa však počas
pôstu mali zriecť aspoň v piatok. Nielen preto, lebo nás to
tak naučili rodičia či starí rodičia, ale hlavne preto, aby sme
si pripomenuli a uctili pamiatku umučenia Ježiša Krista. Ak
sa však nedokážeme, alebo pre

zdravotné problémy nemôžeme
ani počas pôstu zriecť žiadneho iného jedla, skúsme to inak.
Je predsa oveľa užitočnejšie, ak
sa namiesto kávy zriekneme závisti, ohovárania či klamstiev.
A náš pôst bude mať oveľa väčší význam, ak budeme v našich
rodinách rozsievať pokoj a zriekneme sa hnevu, hádok a presadzovania vlastného názoru
za každú cenu.
Duchovný význam pôstu najlepšie objavíme sami vo svojom
vlastnom vnútri. Keď si nájdeme
chvíľku na zamyslenie sa nad
vlastným životom, na usporiadanie myšlienok a na prehodnotenie toho, ako sa správame k ľuďom vo svojom okolí.
Nech je toto pôstne obdobie
pre nás šancou, ktorú využijeme
nielen na skúšku vlastnej vôle,
ale najmä na znásobenie lásky
a pokoja v našich srdciach.
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detskú stranu pripravuje: Tomáš Magda ml.

Skončili sa Vám jarné prázdniny, cez ktoré ste mali načerpať nové sily a oddýchnuť
si. Na jarnú únavu sa už teda v škole vyhovárať nemôžete. Vonku už nie je po snehu ani stopy a od 20. marca sa prvým jarným dňom oficiálne začína jarné obdobie. Okrem počasia a obdobia sa v noci z 25. na 26. marca zmení aj čas. Začne sa
letný a v tento deň si pospíme o hodinu menej.
Mesiac knihy
Marec je mesiacom knihy a zároveň sme sa ocitli v 40-dňovom pôstnom období. Je to pre nás
ideálny čas zameniť pár hodín strávených pri televízii a na internete za čas strávený s dobrou knihou. Tip pre Vás - skúste knihu od Erika J. Grocha: Píšťalkár, alebo knihu O kresbe, čo ožila
od Daniela Pastirčáka, ktorá Vám nevšedným spôsobom rozpovie príbeh o biblickom stvorení sveta
a zároveň Vás uchváti svojimi ilustráciami. Obe z týchto kníh určite zaujmú nielen Vás, ale aj Vašich rodičov. ;)
Mesiac plný prívlastkov a sviatkov
„Marec, poberaj sa starec!“, ale aj „Marec - šaľec“, takto o marci zvykli vravievať naše staré
mamy kvôli odchodu zimy a premenlivosti marcového počasia. Sviatkov a medzinárodných dní je v marci neúrekom: 8. marec je Medzinárodným dňom žien, 19. marec je sviatkom sv. Jozefa, ktorý je
patrónom otcov, tesárov, robotníkov, ekonómov, prokurátorov aj zomierajúcich. 20. marec je Medzinárodným dňom šťastia, 22. zasa Svetovým dňom vody, 25. marec – Deň počatého dieťaťa, kedy sa
nosia biele stužky, alebo aj dobre známy 28. marec, ktorý je Dňom učiteľov. A veľa, veľa iných. ;)
Zvestovanie Pána
25. marec je sviatkom, v ktorý si pripomíname, že k Panne Márii prišiel anjel, ktorý jej oznámil,
že sa stane matkou dávno očakávaného Vykupiteľa a Mesiáša. Je to trošku nevšedné, lebo aktuálne
sme v pôste a v očakávaní Veľkej noci, no od tohto dátumu je presne deväť mesiacov pred Vianocami,
teda pred Narodením Pána. Počiatky tohto sviatku siahajú až do 4. storočia a od Druhého vatikánskeho koncilu sa slávi ako sviatok Pána, nie mariánsky, ako to bolo dovtedy.
„Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel jej povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ ...„Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“ ...„Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni.
A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to _ _ _ _ _ _ _(tajnička).“ ...Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel“
Tomáš Magda ml.
(Lk 1, 26-38).
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1. Samec ovce.
2. Somár inak.
3. Obojživelník bez chvosta so zadnými
nohami prispôsobenými na skákanie.
4. Štát, ktorého hlavným mestom je Dublin.
5. Čiernobiely vták s dlhým chvostom,
symbol zlodeja.
6. Snežný človek, snežný muž na ypsilon.
7. Šelma z čeľade lasicovitých s hnedou
srsťou.
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ÚVODNÉ MOTTO:

Potrebujem byť milovaný
4. Materská láska – je vzťah,
v ktorom jedna strana miluje viac,
než dostáva. Matka dáva dieťatku
viac, než ono môže dať jej. Táto
láska je rýdza a nefalšovaná.
5. Kresťanská láska – je láska, pri ktorej človek dáva aj vtedy, keď je jeho cit neopätovaný.
Je to láska, ktorá viedla Pána Ježiša na kríž. Jeho láska bola bezhraničná aj k tým, ktorí ho ukrižovali.
Všetci ľudia sa usilujú byť milovaní. Ale čo sa stane, ako všetci
vojdú do jedálne, aby sa najedli,
ale nik nejde do kuchyne, aby navaril? Všetci zostanú hladní! A to

...

Každý človek cíti potrebu byť milovaný. Boh je láska a preto stvoril
človeka na svoj obraz. Do každého z nás vložil schopnosť milovať
a byť milovaný. Preto sa snažme
pochopiť, že najbolestivejšie zranenia sú tie, ktoré sú z nedostatku lásky, najmä keď ich pociťujeme od ľudí, ktorí sú nám najbližší.
Je smutné, že mnohí nesú v sebe
toľko zranení pochádzajúcich z minulosti, najmä z detstva. Mamky
a ockovia často nevedia, ako prejaviť svojim deťom lásku. Existujú
rozličné druhy lásky:
1. Sexuálna láska, keď dvaja túžia po vzájomnom telesnom uspokojení. Ide tu o sexuálnu vášeň. Je
to síce druh lásky, ale veľmi nedokonalý, pokiaľ nejde o výraz lásky
medzi manželmi. Pri tejto láske ide
o to, že človek (muž a žena) sa usiluje viac získať než dať.
2. Erotická láska – je prežívaná
duševne, po nej túžia viac ženy.
Je to skôr pocit a túžba byť milovaný/á. Táto patrí do vzťahu manželov, kedy zvlášť ženy vnímajú to
obdarovanie.
3. Priateľská láska – je cit, ktorý je u oboch priateľov na rovnakej úrovni. Ak totiž láska rastie
u jedného, rastie aj u druhého. Ale
ak začína klesať na jednej strane,
okamžite sa to odrazí aj na strane
druhej, až poklesne.

ˇS P

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.

Spektrum

MÁ

03/2017

53

rubriku pripravuje
MUDr. Blažej Vaščák

sa môže stať každému. Namiesto
hľadania lásky sa máme usilovať
milovať my sami. „Daj lásku a dostaneš lásku.“ Ako hovoril sv. Ján
z Kríža: „Kde niet lásky, daj lásku
a získaš lásku.“ O takúto lásku sa
môžeme pokúsiť všetci.

ilustračná snímka: Manželia Zahurákovci
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Trampoty
v manželstve
111. Veď sme si sľubovali vernosť
Slová o manželskej
vernosti sú dôležitou
súčasťou manželského sľubu. Manželská
vernosť vlastne spočíva vo vzájomnej dôvere, ktorá je základom
manželského spoločenstva.
Manželská vernosť
umožňuje viesť úprimný, priateľský rozhovor, pochopiť manželského partnera vo
všetkom, pomáhať mu
prekonávať ťažkosti
a najmä tvorivo riešiť
konflikty a predchádzať krízam.
Základom a pravidlom života
každého spoločenstva je dôvera.
Keď vzájomná dôvera slabne, odumiera aj manželské spoločenstvo
a dochádza aj k rozpadu. Ovocím
úplnej dôvery medzi manželmi je
okrem iného spoluvlastníctvo majetku, ktoré vzniká vo chvíli uzavretia manželstva. V atmosfére nedôvery nie je možné hospodáriť s financiami a s majetkom, rozdeliť
si domáce práce a urobiť akékoľvek rozhodnutie.
Bude to možné až vtedy, keď
sa spoločné dobro stane cieľom
pre oboch manželov a keď vyrazí „moje“, „tvoje“ (okrem toho,
čo sa týka najosobnejších vecí -

26

„moja podprsenka“, no „tvoje nohavice“) budú navždy nahradené
slovkom naše!

Aké sú prejavy chýbajúcej dôvery?
Pri hospodárení so spoločnými
financiami sa vyskytujú rôzne chyby. Spomeniem aspoň niektoré:
1. Robiť vážne finančné rozhodnutia bez vedomia manželského partnera
Môže sa to stať v každom manželstve. Boh nám vo svojom milosrdenstve viac ráz dovolí urobiť
chyby, v dôsledku ktorých môžeme prežívať ťažkosti. Niekedy to
môžu byť chyby malé, inokedy veľmi veľké, ak natrafíme na podvodníka a urobíme nepremyslené rozhodnutia, čo môže viesť k strate
veľkej časti dedičstva a pod.
Neposlušnosť v Božej vôli pri
používaní spoločného majetku
môže mať rôzne formy: hazardné hry, nutkavé nakupovanie, finančné podporovanie členov rodiny bez vedomia manželského partnera. Toto všetko nerozvíja jednotu. Manželská vernosť sa netýka
len materiálnych záležitostí, ale
aj oblastí medziľudských vzťahov
a vnútorného života.
2. Zanedbávať vzájomný vzťah
Tento postoj vedie k podceňovaniu úlohy manželského partnera a k správaniu sa k nemu ako
k veci. Je to vážne porušenie záväzku manželskej vernosti. Ide
napr. o nedodržiavanie sľubov
a dohôd, neúprimnosť, výhovorky,

03/2017

obviňovanie manželského partnera, vzájomné trestanie sa ostentatívnym mlčaním, tzv. tiché dni.
Nevernosťou je aj kontrolovanie,
donucovanie, emocionálne vydieranie, alebo akákoľvek iná forma
manipulovania druhým človekom.
Táto forma nevernosti môže
preniknúť do každodenných záležitostí a otráviť život celej rodiny. Dokonca aj vtedy, ak si manžel alebo manželka toto zneužívanie neuvedomuje, nesťažuje sa,
že partnerove drobné nečestnosti netrpí, neznamená to, že všetko je v poriadku. Takýmto správaním zatvárame cestu k rastu plnšiemu životu zo sviatostnej milosti. Kristus, ktorý je prítomný v našom manželstve, v takejto situácii trpí. Skutky poznačené manželskou nečestnosťou a nevernosťou
treba vyznať pri spovedi, priznať si
ich pred manželským partnerom
a požiadať o odpustenie.
3. Neúprimnosť
Vzájomnú dôveru budujú úprimné rozhovory! Milá komunikácia
s manželským partnerom a priateľské počúvanie sú základom tvorivého dialógu, ktorý nie je možný
bez úprimnosti. Vždy treba hovoriť pravdu a byť v rozhovore otvorený, čiže neskrývať pred manželským partnerom svoje myšlienky a zámery a predovšetkým nič
pred ním nepredstierať a na nič
sa pred ním nehrať. Najčastejšou
príčinou nepokoja a rodiacich sa
podozrení je nesúlad medzi tým,
čo človek hovorí a tým, čo prežíva. Ježiš povedal: „A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: Nebudeš krivo prisahať..., ale vaša
reč nech je áno - áno, nie – nie!
Čo je navyše, pochádza od zlého!“
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(Mt 5, 33-37)
Život v klamstve vedie k zničeniu manželského vzťahu. Keď
máme ťažkosti a nezdôveríme sa
s nimi manželskému partnerovi,
robíme chybu. Niekedy to môže vyplývať z pýchy, alebo falošnej pokory, lebo nechceme druhého trápiť svojimi ťažkosťami. Je to však
nesprávne a nemôžeme to používať ako výhovorku.
4. Polopravdy a masky
Pravdivá láska si v správaní
druhého všimne neverbálne signály, ktoré naznačujú existenciu

problémov v práci, alebo v inej oblasti. Vidíme, že blízkeho človeka
niečo trápi. Niektorí ľudia sú veľmi
uzavretí, pretože majú taký charakter, alebo preto, že v detstve
zažili veľa zranení. V dôsledku
toho je pre nich veľmi ťažké vyjadriť to, čo skutočne prežívajú v srdci. Úlohou manželského partnera
je pomôcť druhému vyjsť z tejto
formy autizmu. Najlepšie je spontánne a úprimne hovoriť o tom, čo
cítime. Naozaj sa neoplatí manželskému partnerovi klamať a hovoriť mu len to, čo si myslíme, žeby
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chcel počuť. Takéto „manévrovanie“ je životom v polopravde, čiže
v klamstve a nemá nič spoločné
s láskou. Čím viac sa dáš svojmu
manželskému partnerovi poznať,
tým hlbšie ťa bude chápať a tým
viac ti bude dôverovať. Ak bude
poznať tvoje slabé stránky a hranice, nebude ti stavať latku vysoko a nebude žiadať od teba nemožné, ale prijme skutočnosť, že
nie si ideálny/a. Prestaneš byť pre
svojho manželského partnera bôžikom, ale budeš jeho priateľom.
MUDr. Blažej Vaščák

ilustračná snímka: Martin Magda
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DO KŇAZSKÉHO SEMINÁRA
Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca
2017 na adresu:
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice.
K žiadosti je potrebné pripojiť motivačný list, v ktorom kandidát objasní dôvody, pre ktoré sa hlási do seminára. Termíny pohovorov pre prijatie do kňazského seminára budú oznámené individuálne. Detailnejšie
informácie sú na internetovej stránke www.kske.sk. Zároveň je potrebné prihlásiť sa na štúdium na Teologickej fakulte v Košiciach.

TEOLOGICKÁ FAKULTA
I. Katolícka teológia, náuka o rodine, sociálna filozofia, sociálna práca a učiteľstvo
Podmienky prijatia v roku 2017/18: Pre bakalársky spojený stupeň
úplné stredné vzdelanie. Pre magisterský stupeň ukončené bakalárske
štúdium. Rešpektovanie katolíckeho ducha univerzity. Termín podania
prihlášky: do 30.04.2017. Je potrebné vypísať aj elektronickú prihlášku
na adrese: http://e-prihlaska.ku.sk Ďalšie informácie: www.ku.sk. Termín prijímacieho konania: 19.06.2017 a 21.06.2017
II. Akademicko-formačný program o ľudskej láske
Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu
otvárajú v Košiciach 1. semestrálny akademicko-formačný program o ľudskej láske v učení Cirkvi určený pre študentov, pracujúcich, snúbencov,
manželov, seminaristov aj zasvätených. Stretnutia prebiehajú seminárnou metódou v týždenných intervaloch. Cieľom programu je priblížiť učenie Cirkvi o láske, sexualite, manželstve, panenstve a plodnosti. Ďalšie
informácie a prihláška na www.teologiatela.sk

DOMINIKÁNSKY KOSTOL V KOŠICIACH
Dominikánsky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol duchovne pričlenený k pápežskej bazilike Santa
Maria Maggiore v Ríme. Dekrétom
Apoštolskej penitenciárie (Prot. N.
937/16/I) zo dňa 5. októbra 2016
bola udelená možnosť získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca)
tým veriacim, ktorí sa v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach
zúčastnia na posvätných bohoslužbách, alebo sa aspoň pomodlia Otče
náš a Vyznanie viery:
a) 5. augusta – výročie posvätenia
hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
b) 15. augusta – titulárny sviatok
kostola – Nanebovzatie Panny Márie
c) v deň všetkých liturgických slávností Bohorodičky Panny Márie
d) raz ročne v deň, ktorý si slobodne vyberie každý veriaci
e) vždy, keď niekto zo zbožnosti
navštívi tento kostol v skupine pútnikov

Veľkonočná
sv. spoveď 2017
Víťaz

15:30 – 18:00

Široké

16:00 – 18:00

Ovčie

15:30 – 18:00

Široké

16:00 – 18:00

Štvrtok
6. 4.

Ovčie

15:30 – 18:00

Piatok
7. 4.

Víťaz

Sobota
8. 4.

Široké

Nedeľa
9. 4.

Sabinov

Utorok
4. 4.
Streda
5. 4.

Bohoslovci na vysviacke pomocného košického biskupa; ilustračná snímka: Martin Magda
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9:00 – 12:00
14:30 – 18:00
9:00 – 11:30
14:00 – 17:00
14:00 – 18:00
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Pôst a zdržiavanie sa
mäsitého pokrmu

Zdržiavanie sa jedenia mäsa sa
má zachovať každý piatok roka, ak
nepripadá naň niektorý deň uvedený medzi slávnosťami; avšak
zdržiavanie sa mäsa a pôstu (jedla) sa má zachovávať na Popolcovú stredu a v Piatok umučenia
a smrti Ježiša Krista. Zákon zdržiavať sa mäsa zaväzuje tých, ktorý
dovŕšili 14. rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60 roka života.
V tento deň sa zdržiavanie mäsitého pokrmu nenahrádza iným skutkom pokánia.

Nejesť mäso:
od 14 rokov – do smrti
Prísny pôst:
od 18 – 60 rokov
(len raz za deň
sa do sýta najesť)

Rodičia sa majú starať, aby aj
tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania
sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia. Výnimku tvoria vážne chorí ľudia. (Kán. 1251,
1252, CIC)

Odpustky v pôste

1. Kto koná pobožnosť krížovej
cesty pred riadne ustanovenými
zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval
od jedného zastavenia k druhému
a rozjímal o umučení a smrti Pána
Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten,
čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre
vážnu prekážku nemôžu zúčastniť
na krížovej ceste, môžu získať tie
isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho
Pána Ježiša aspoň nejaký čas.
2. Veriaci, ktorý sa v piatok
v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý
a preláskavý Ježišu, môže získať
za obvyklých podmienok úplné odpustky.
- do -

Stalo sa:
• 1. 3. Popolcovou stredou sme začali 40-dňové pôstne obdobie; v tento deň sme sa postili od jedla a zdržiavali sa mäsitého pokrmu
• 3. 3. v piatok sme začali krížové cesty v pôstnom období: v Ovčí
o 16:30 h, vo Víťaze o 18:00 h
a v nedeľu vo Víťaze o 14:30 h
a v Ovčí o 13:30 h
• 5. 3. bola po sv. omšiach jarná
zbierka na charitu
• 10. 3. v piatok sme začali deviatnik k sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie

Stane sa:

• 20. 3. v pondelok budeme sláviť
preložený sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie z nedele 19. marca
• 25. 3. v sobotu budeme sláviť slávnosť Zvestovania Pána
• v noci z 25. na 26. marca sa mení
čas; o 2:00 h stredoeurópskeho
času posúvame hodiny na 3:00 h
letného času; po zmene času budú
sv. omše v Ovčí v stredu o 18:00 h
• 9. 4. na Kvetnú nedeľu pri druhej
sv. omši o 10:30 h sa stretneme pri
kostole sv. Ondreja, kde bude požehnanie ratolestí, ktoré ponesieme v rukách a takto v sprievode pôjdeme do kostola sv. Jozefa, kde začne slávnostná sv. omša; táto procesia nám ma pripomenúť Pánov vstup
do Jeruzalema na osliatku, kde podstúpi umučenie
• 10. 4. v pondelok vo Veľkom týždni by sme išli k chorým od 8:00 h

Spektrum

zrána až doobeda
• 13. 4. na Zelený štvrtok budú v katedrále sv. Alžbety v Košiciach pri
sv. omši o 9:30 h posvätené oleje: krizma, olej katechumenov a olej
chorých; tento deň je aj dňom spoločenstva kňazov so svojím diecéznym biskupom
• 14. 4. 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
• 14. 4. Na Veľký piatok sa začne deviatnik pred sviatkom Božieho milosrdenstva; pomodlíme sa ho v kostole pred obradmi; na Veľký piatok je
prísny pôst - len raz za deň sa najesť
dosýta (od 18 - 60 rokov) a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14 rokov až do smrti)
• 15. 4. bude požehnávanie jedál
na Bielu sobotu o 16:00 h vo Víťaze aj v Ovčí
• 16. 4. slávime najväčší cirkevný sviatok - Zmŕtvychvstanie nášho
Pána Ježiša Krista
• 21. 4. v piatok bude stretnutie všetkých birmovancov (aj z Ovčia) po sv. omši v kostole sv. Jozefa vo Víťaze
• 23. 4. v nedeľu na sviatok Božieho milosrdenstva sa o 15:00 h v kostole pomodlíme slávnostnú modlitbu
v hodine milosrdenstva; v tento sviatok bude po sv. omšiach požehnanie
obrazov milosrdenstva

Ohlášky:
• sobáš 22. apríla 2017 vo Víťaze o 15:00 h - Pavol Dudinský, syn
rodičov Pavla a Márie rod. Kalafutovej, narodený v Krompachoch, bývajúci v Jamníku a Erika Stašíková, dcéra rodičov Petra a Anny rod.
Forišovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze
• sobáš 29. apríla v Štiavničke - Pavol Jenča, syn rodičov Pavla
a Emílie rod. Hamrákovej, narodený v Krompachoch, bývajúci vo Víťaze a Monika Šidová, dcéra rodičov Miroslava a Márie rod. Bachanovej, narodená v Ružomberku, bývajúca v Štiavničke

29

Požehnaných 20 rokov našej farnosti

Spektrum

03/2017

Prehľad bohoslužieb
20. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.
1. 4.
2. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.

Sv. Jozefa
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Zvestov. Pána
4. pôstna
nedeľa - A
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
5. pôstna
nedeľa - A
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Kvetná
nedeľa - A
Utorok
Streda
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Zmŕtvychvstanie
Pána
Veľkonočný
pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

22. 4. Sobota
23. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.

30

2. veľkonočná
nedeľa - A
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
3. veľkonočná
nedeľa - A

Víťaz
18:00 za ZBP Anny a Dariny
18:00 † Valent a Alžbeta; Valent a Veronika

Ovčie
17:00 za ZBP rodiny Krištofovej
17:00 † Jána a Mária; Ondrej a Viktória Kočíkovci

7:00
18:00
9:00
7:30
10:30
18:00

za ZBP bohuznámych rodín
† Leonard Balucha
75: Ladislav Grega
za farnosť
50: Mária Mihoková
† Viktor, Peter a Ladislav, kňazi

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

† Žofia Gregová
† Žofia, Andrej, Ernest, Jozef, Ján a František
za ružencové bratstvo
za ZBP rodín prístrešia „od Doliny“
80: Regína Magdová
† Jozef, Helena a Štefan Birošovci

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

za ZBP Františky Novotnej
† Alžbeta, Mária a Jozef Pacovskí
za ZBP rodín prístrešia „Bolček“
† Jozef a Alžbeta Ungvarskí
za farnosť
za ZBP rodiny Pavla a Moniky Novotných

17:00 za ZBP rodiny Štefánie Banášovej
8:00 za ZBP Mileny Magdovej a za jej rodinu
9:00 60: Jozef Čigarský

18:00 za ZBP Vincenta Tkáča a jeho rodinu
17:00 † Martin, Alžbeta a Štefan Uliční
17:00 za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva
9:00 za farnosť

18:00 za ZBP Miroslava Šimčíka

18:30
15:00
20:00
7:30
10:30
7:30
10:30
18:00

60: Marta Galdunová
–vlastný úmysel
† Jozef, Ján, Anna a Alžbeta Galdunovci
50: Monika Čechová a 30: manželstva s Milanom
za ZBP Petra a Gity a ich rodiny
† Ondrej
70: Rudolf Iskra

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

† Helena, Bartolomej a Róbert Čechovci
† Anna Galdunová (výročná)
† Štefan, Jozef a Helena Birošovci
sobáš: P. Dudinský - E. Stašíková
za farnosť
90: Štefan Pavlík
† Štefan a Mária Jurčišinovci

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

† Helena a Valent
† Emília a Mária
† Bernát, Štefan a Margita Bednárovci
85: Ladislav Uličný a za jeho rodinu
za farnosť

17:00 za ZBP Petra Tobiáša
9:00 65: Štefan Baloga

18:00
17:00
17:00
20:00
9:00

† Apolónia a Jozef Galdunovci
za ZBP Mariána Kollára
–vlastný úmysel
za farnosť

9:00 † Ján, Justína a Žofia Pribulovci

18:00 za ZBP rodiny Františka Bednárika
17:00 † Vojtech, Margita a Anna Kostelníkovci

9:00 60: Miroslav Jenča (Hôrka)

18:00 za ZBP Marka, Agáty a Márie
17:00 † Alžbeta, Helena a Mikuláš
9:00 50: Mikuláš a Helena Kráľovci

12. február 2017 - blahoželanie nášmu duchovnému otcovi Marekovi k narodeninám

5. marca 2017 - nedeľná krížová cesta v kostole sv. Jozefa, robotníka

Na filiálke v Ovčí začali okolo kostola s opravou okapového chodníka a odvodnenia

Pôstna výzdoba v kostole sv. Barbory, mučenice v Ovčí

