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O týždeň začneme prežívať Veľký týždeň. Je veľký udalosťami z Ježišovho života, ktoré sa 

v ňom odohrali. Ježiš zostal verný Otcovi a poslaniu, ktoré mu zveril. Jeho láska bola silnejšia 

ako jeho bolesť. 

Ježiš neprišiel na tento svet, aby zožal ľudské pocty a uznania, aby hlásal to, čo sa ľuďom páči. 

Prišiel hlásať pravdu a s láskou slúžiť tým najbiednejším. Zostal tým istým Ježišom vo chvíľach, 

keď ho mnohí oslavovali, ako aj vo chvíľach, keď ho jeho vlastní opľuli, zbičovali a pribili na kríž. 

Na Ježišovi môžeme veľmi dobre vidieť, akú hodnotu má ľudská sláva, na ktorú aj my sami 

vynakladáme také veľké úsilie, aby sme ju získali. Človek je veľmi ľahko ovplyvniteľný druhý-

mi ľuďmi. Koľkokrát sme sa už nachádzali v spoločnosti, kde sa na Boha alebo povedzme - aj 

na nám blízkeho človeka - nadávalo alebo aspoň nehovorilo pravdu, a my sme radšej mlčali. 

Snažme sa po tieto dni viac posilniť svoj postoj, aby sme zostali Ježišovi verní v našom kaž-

dodennom živote, aby sme sa dokázali postaviť na stranu pravdy. 

Vyprosujem požehnaný zvyšok pôstu ako aj požehnané veľkonočné sviatky. 

                                                                                                                       d. o. Marek

Veľkosť Ježišovej lásky
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SPEKTRUM

Modlitba za Slovensko
Všemohúci Bože, na príhovor Se-

dembolestnej Panny Márie a sväté-
ho Michala, archanjela ťa prosíme 
o pokoj a poriadok v našej krajine. 
Veď nás k tomu, aby sme si uve-
domili potrebu chrániť dôstojnosť 

a posvätnú hodnotu života každého 
človeka, neprípustnosť korupcie, 

rozkrádania, klamstva a akéhokoľ-
vek konania na úkor blížnych a po-
chopili, že cestou k zmene spoloč-

nosti je naše obrátenie.
Skrze Krista, nášho Pána. 

Amen.

snímka: M. Magda

Na titulke: Via dolorosa, socha  Pána Ježiša v kostole bičovania; snímka: M. Magda
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KATECHÉZA na 5. pôstnu nedeľu v roku B
pripravil: Podbrezovský 

Boh nás bude súdiť podľa nášho svedomia

Citlivé a správne vychované svedo-
mie nám povie, že zlo je takáto moc 
a sila, že sa mu nedá čeliť len para-
grafmi a zákonmi. Sám Boh musel zo-
stúpiť na zem, aby svojou neľudskou 
smrťou na kríži odhalil, čo je zlo a čo 
je hriech.

jich činov. Môže ísť o jeden a ten 
istý čin a predsa raz ho považuje 
za dovolený, inokedy za nedovo-
lený. Niečo sa mu prikazuje, iné 
sa mu dovoľuje. Čo je to svedo-
mie a akú má funkciu? Neveriaci 
si s týmto problémom nevie rady. 
Myslí si, že je to vec výchovy, tra-
dície a podobne. Ale potom pocho-
pí, že to nie je možné. Sotva kedy 
bude vražda považovaná za niečo 
dovolené, sotva kedy budú vzťahy 
rodičov a detí redukované - zjedno-
dušené len na akt splodenia a vy-
kŕmenia ľudského mláďaťa.

Svedomie je vloha, alebo ná-
stroj, ktorý je viazaný na mrav-
ný poriadok 
a na toho, 
k t o  t e n t o 
mravný po -
riadok usta-
nov i l  t .  j . 
n a  B o h a . 
Keby nebolo 
mravného poriadku, nebolo by sve-
domia. Ale mravný poriadok existu-
je a Boh spôsobil, že človek môže 
tento poriadok poznať, že cíti zá-
väznosť podrobiť sa mu a zacho-
vávať ho. My niekedy hovoríme, že 
svedomie je Boží hlas. Hovoríme 
to správne, avšak pod podmien-
kou, že nebudeme hovoriť, že ten-
to hlas je možné zachytiť a počuť 
ľudskými ušami.

Niekto povie, že je to akýsi vnú-
torný zmysel iste rozdielny od zná-
mych telesných zmyslov. Niekto 
prosto povie, že svedomie sa sto-

tožňuje s rozumom. Všetky tieto 
definície sú správne len vtedy, keď 
uznávajú, že za tým všetkým stojí 
Boh a jeho poriadok. Nejde tu na-
toľko o to, aby sme vedeli defino-
vať a povedať, čo je to svedomie, 
ako skôr o to, aby sme sa ním ria-
dili. Keby sme si predstavovali náš 
život ako plavbu k prístavu, kde 
na nás čaká Boh, náš Otec, po-
tom obrazne môžeme nazvať sve-
domie navigačným zariadením a to 
je jeho pravý zmysel. Na toto nám 
Boh dal svedomie.

Ak sa pýtame po záväznosti sve-
domia, katolícka mravouka hovo-
rí, že svedomie je najvyššia nor-

ma nášho ko-
nania. Svedo-
mie sme po-
vinní vždy po-
slúchnuť. Od-
t ia ľ  je  úcta 
cirkvi k ľud -
skému svedo-
miu i keď je 

ono blúdiace, nesprávne vyjadre-
né napr. v dokumentoch 2. vati-
kánskeho koncilu O slobode sve-
domia.

Boh nás bude súdiť podľa nášho 
svedomia. Čo nám svedomie ne-
vytklo, to nám nevytkne ani Boh. 
Svedomie je tá kniha, kde bude 
podrobne opísaný náš skutočný 
život, ten život, ktorý bude podro-
bený Božiemu súdu. Avšak pozor! 
Svedomie sa musí pestovať a vy-
chovávať. Svedomie najprv spí 
a drieme v človeku ako kvet spí 

Čo je to svedomie a akú má funkciu? 

Milí veriaci,
v našich pôstnych morál-
nych úvahách sme hovo-
rili o cirkevných prikáza-
niach a taktiež o Desato-
re Božích prikázaní.
Dnešná piata pôstna ne-
deľa nám ponúka preho-
voriť ešte o veľkolepom 
zariadení, ktoré dostal 
človek do vienka a ktoré 
mu umožňuje Boží zákon 
a zákon od tohto odvode-
ný poznať a zachovávať. 
Toto zariadenie sa volá 
svedomie.

Jestvuje nejaké svedomie? Čo je 
to svedomie? Popierať jeho exis-
tenciu je ťažké. Máme to predsa 
v sebe každý, či v Boha veríme, 
alebo neveríme. A márne po nie-
čom podobnom pátrame u nižších 
žijúcich bytostí. Zvieratá konajú 
pod tlakom zvieracieho pudu, kto-
rému sa nemôžu brániť. U nich ne-
existuje uvažovanie, aký dôsledok 
bude mať ten, alebo onen ich čin. 
Pes vás pohryzie a nič si z toho 
nerobí. Býk môže zraniť, alebo po-
šliapať človeka a pokojne bude ďa-
lej žrať seno a nepomôžu človeku, 
ani keby konal.

U človeka je to celkom iné. Člo-
vek pred svojimi činmi cíti, či to, 
čo sa chystá urobiť, je dobré ale-
bo zlé, dovolené, alebo nedovole-
né. Či to smie, alebo nesmie. Člo-
vek zvažuje ciele a okolnosti svo-
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v púčiku. Prebúdza sa s určitým 
vekom a s používaním rozumu. Je 
to však základná schopnosť určo-
vať dovolenosť a nedovolenosť na-
šich činov. Tento zmysel je treba 
pestovať a ostriť. K tomu nám Boh 
dáva ešte ďalšiu pomoc, výchovu 
zo strany rodičov, slovo Božie, kto-
rí musíme prijímať ako svetlo. Je 
tu cirkev, je tu toľko skúseností, 
ktorými prechádzame a ktoré majú 
funkciu školy života pre nás. Sve-
domie samo žiada, aby sme ho ďa-
lej rozvíjali. I iné vlohy tela a ducha 
musíme rozvíjať. 

Svedomie možno taktiež zaka-
ľovať, alebo aj skoro zničiť. Kaž-
dý hriech svedomie trochu zatem-
ní, svetlo utlmí, silu zoslabí. Sú ľu-
dia, ktorí ako to vyzerá, už skoro 
žiadne svedomie nemajú, všetko 
je u nich zahlušené a uspaté. Idú 
na spoveď a na sväté prijímanie, 
ale osočujú, klamú, krivo svedčia, 

atď. Alebo sa zo všetkého nábožen-
ského už len vysmievajú a kývajú 
na to rukou. I tejto vážnej otázke 
svedomia venujme v pôstnej dobe 
pozornosť. Je to otázka veľmi dô-
ležitá a neradno ju podceňovať. 
Kiežby sme mali také svedomie, 
aby sme boli hodní Božieho zaľú-
benia. Svedomie jemné, neskres-
lené, radostné a dobre ukazujúce 
k večnému cieľu - k Bohu.

Citlivé a správne vychované sve-
domie nám povie, že zlo je takáto 
moc a sila, že sa mu nedá čeliť len 
paragrafmi a zákonmi. Sám Boh 
musel zostúpiť na zem, aby svojou 
neľudskou smrťou na kríži odhalil,  
čo je zlo a čo je hriech. Jeho zmu-
čené telo na kríži je verným obra-
zom ukrutnosti každého hriechu, 
ktoré obsahuje Desatoro či Päto-
ro. Každým hriechom sa človek od-
vracia od Boha a preto na Kalvá-
rii Boh sa odvrátil od človeka – Je-

žiša. „Bože môj, Bože môj, pre-
čo si ma opustil.“ Boh na to ne-
odpovedal, pretože na tak straš-
né zlo, akým je hriech, sa nemô-
že odpovedať, len mlčať. Hriech je 
odpad od Boha, ktorý si zasluhu-
je súd a trest. Kríž je súdom hrie-
chu a trestom za hriech. Príčinou 
všetkého zla je to, že mnohí berie-
me hriech na ľahkú váhu. Naprí-
klad: načo robiť toľko rečí s tým, 
čo iní bežne robia? V Čechách ne-
dávno prebehla anketa na tému: 
Je predmanželský styk nutný, po-
trebný, dovolený, alebo zavrhnutia-
hodný? Za nutný a potrebný ho po-
važovalo 18 % opýtaných, 80 % ho 
považovalo za dovolený a len 2 % 
ho zavrhujú.

Pred 1. svetovou vojnou schvaľo-
valo predmanželský styk len 12 % 
opýtaných. Naozaj obrovský skok, 
ak porovnáme percentá. Niekto-
rí katolícki manželia sa ešte dnes 

Jeruzalem - židovský Múr nárekov; snímka: Martina Dolinská
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kajúcne spovedajú zo zneužívania 
manželstva. Veľká časť katolíc-
kych manželov to rozhodne nepo-
kladá za prečin proti Božiemu po-
riadku a väčšinou ho ospravedl-
ňujú a rozhodne obhajujú. Cirkev 
vraj môže byť rada, že sa dnes ľu-
dia ešte spovedajú. Nech sa teda 
cirkev nepletie do osobných záleži-
tostí manželov. Kto zastáva takýto 
názor, pre toho nie je Boh niečím 
živým, ale nanajvýš akýmsi systé-
mom. Nie je Bohom, v ktorom ži-
jeme, hýbeme sa a sme, ako to 
krásne napísal svojho času svätý 
Pavol, apoštol.

Len viera v živého Boha považuje 
hriech za urážku Boha. Keď vytuší-
me, kto Boh je, vysvitne nám, akú 
škodu sme hriechom spôsobili. 
Každý hriech je prekročením hrani-
ce, ktorá je vymedzená medzi Tvor-
com a tvorom. Medzi Bohom a člo-
vekom. Tvor si osobuje právo, kto-
ré patrí Tvorcovi a prevracia poria-
dok stanovený Bohom. Človek sa 
hriechom stavia proti Bohu do pózy 

pána a v skutočnosti zo seba robí 
karikatúru. Toto panstvo a velikáš-
stvo človeka musel Kristus na kríži 
vyvážiť ponížením nielen služobní-
ka, ale doslova otroka. Aby zmieril 
našu neposlušnosť, stal sa posluš-
ným až na smrť na kríži. Presne po-
vedané, Boh nemôže byť vo svo-
jej veľkosti a vznešenosti uráža-
ný tvorom, človekom. Správnejšie 
by sme mali povedať, že hriech je 
veľké NIE človeka voči Bohu, zriek-
nutie sa Boha, vzdanie sa Boha.

Dnešný svet hriech zľahčuje, zo-
smiešňuje. Hriech považuje za nie-
čo prekonané, ale tým z jeho zo-
vretia nevyviazne. Roky sa nič ne-
deje, akoby bolo všetko v poriad-
ku, ale náhle, kedy to človek naj-
menej čaká, vedomie viny zahryz-
ne sa do svedomia a nepustí ho. 
Dnešný človek odhodil Boha a cir-
kev do starého železa, ale cez to 
všetko zostáva tvorom Božím, kto-
rého Boh zaradil do poriadku, kto-
rý je tak masívny, pevný a mocný, 
že nemôže byť nikdy ničím otrase-

ný. Človek vyjdúc z ruky Božej ne-
sie prosto v sebe inštinkt pre ab-
solútno, pre to, čo byť musí a čo 
byť nesmie. Tento inštinkt sa jed-
ného dňa silne ozve a ako infekcia 
naruší zdanlivú rovnováhu človeka. 
Prebudí náhle vedomie viny. Inak 
povedané, pokiaľ sa týka hriechu, 
Boh sa prihlási o posledné slovo. 
Vinu môžu lekári pomocou psycho-
terapie v najlepšom prípade zmier-
niť, ale vyliečiť ju nemôžu. Hriech 
musí byť odnesený tam, kam patrí 
- do spovednice, pod kríž k Tomu, 
kto za hriech pykal svojím životom 
a krvou. Svätý Augustín sa modlie-
val: „Pane, pred Tvoju tvár priná-
šam svoju vinu.“

Hriech sa zo všetkých strán po-
núka, lichotí, vábi, ale omnoho 
ináč a viac sa ozýva vo vnútri člo-
veka. Volá o pomoc, kto by ho od-
stránil a zničil. Len Kristov kríž do-
káže zbaviť vnútro človeka ťaživé-
ho bremena hriechu. Nuž teda, buď 
pozdravený kríž, na ktorom za mňa 
i za teba zomrel Pán Ježiš. Amen.

Jeruzalem - pred bazilikou Božieho hrobu; snímka: Martina Dolinská
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V mesiaci február sa malá skupinka členov ružencového bratstva zúčastnila duchovných cvičení v Exer-
cičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré viedol dominikán brat Alan Ján Dely.

Už v prvý deň, keď nás duchovný otec privítal a v krátkosti oboznámil s programom, som pochopila, aké 
je dôležité v živote kresťana vyjsť a prerušiť zaužívaný spôsob života. Program duchovných cvičení bol veľ-
mi bohatý. Ranné a večerné chvály, modlitba posvätného ruženca, sv. omša a prednášky, ktorých témy 
sa vám aspoň v krátkosti budem snažiť priblížiť. 

Duchovné cvičenie ružencového bratstva

Spoločenstvo, ktoré prijalo duchovné cvičenie; snímka: Exercičný dom Prešov 

Spoločenstvo RB z našej farnosti, ktoré prijalo duchovné cvičenie; snímka: Exercičný dom Prešov 
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Prvá téma  - pokánie. Aktuálna téma pre pôstne obdobie, čas stíšenia, rozjímania. Silencium sme dodržia-
vali počas celého trvania duchovných cvičení, aj keď to bolo dosť náročné. V prednáške o pokání sme uvažo-
vali o ceste očisťovania srdca, o zmene zmýšľania, o návrate späť, aby sme neminuli cieľ. Pokračovali sme 
o prijímaní Božieho slova, ktoré nás má formovať, nie informovať, formovať naše myslenie.

Veľmi poučnou bola pre nás téma o pokore. Ako ja prejavujem a praktizujem pokoru vo svojom živote? Po-
kora je pravda o sebe samom, ale pokora robí človeka veľkým. Na príklade života Adama a Evy som pocho-
pila, ako si máme strážiť dvere svojho srdca. Nečisté srdce nevníma Boha, nevníma blížneho a v srdci také-
ho človeka je tma. 

Ďalšou témou bola úvaha o modlitbe svätého ruženca. Duchovný otec nám pripomenul, že ruženec bez roz-
jímania je ružencom bez ducha. Vyzýval nás, aby sme ďakovali naším predkom za dar modlitby sv. ruženca, 
za zachovanie tejto modlitby pre budúce pokolenia. Pokračovali sme vysvetľovaním si podobenstva o milo-
srdnom Samaritánovi. Tu je potrebné pochopiť, že každý dobre žitý vzťah, každá pomoc blížnemu je oslavou 
Boha. Vypusťme z nášho života predsudky. Ježiš nás na konci čias odmení za našu lásku a skutky. Boh ne-
potrebuje naše schopnosti, on potrebuje našu ochotu. Naučme sa tešiť z darov a úspechov našich blížnych. 
Po všetkých týchto pokojne prežitých prednáškach a spytovaní si svedomia sme si vykonali sv. spoveď alebo 
duchovný rozhovor a strávili sme určitý čas v celonočnej adorácii. 

A je tu nedeľné ráno, trochu veterné, chladné, ale to nič nemení na našich predsavzatiach, s ktorými sa 
vraciame k našim blízkym. Posilnení na tele aj duši. Pri sv. omši ďakujeme za tento požehnaný čas. Ešte po-
sledné snímky s fotoaparátom, chutný obed, dobrá káva, rozlúčenie sa s novými priateľmi. Zatvárame dvere 
a ťaháme kufre k autám odhodlaný „neminúť  cieľ“.

Mária Krokusová

Otče, skrze tvojho Syna Ježiša Krista a v Tvojom Svätom Duchu, prijmi odo mňa zo srdca vyznanie vďač-
nosti za dar, o ktorom sa ani nedá vypovedať a to dar milosti, ktorým si ma zbavil trestu a preniesol si ma 
do kráľovstva svojho milovaného syna. 

Ďakujem ti, Pane, za nádej na spásu v Tvojej večnej a dokonalej obeti na kríži, ktorou si ma očistil a vykú-
pil z otroctva hriechu a smrti. Len Tebe patrí všetka sláva a múdrosť, vďaka a česť, moc a vláda. Ďakujem, 
že si mi dal Slovo a Ducha, lebo len v Tebe je pravé poznanie a život. 

Pane, prosím, daj mi silu, aby som ťa mohol lepšie poznávať, chváliť a vyznávať tvoje Meno pre tvoju veľkú 
a nekonečnu lásku. Vďaka Ti za bratov a sestry v Tebe, Pane, aj za všetkých ľudí, lebo neustále od počiatku 
učiňuješ všetko bytie a staráš sa o naše každodenné potreby.

„Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať...“ (Ž 32,8)

Pohľad z vrchu Masada, kde sa nachádzajú pozostatky pevnosti Herodesa Veľkého; snímka: Martina Dolinská
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Rozhovor 

MUDr.
Jozef Sirovič
a manželka
Lenka
Myšlienka urobiť rozhovor 
s našim ďalším rodákom, kto-
rý tohto času žije v zahrani-
čí v Českej republike vznikol 
pri krste jeho syna Jozefa. Vni-
mal som to ako silné zname-
nie, kedy naši rodáci s veľkou 
bázňou a radosťou prichádza-
jú do svojej "bývalej" farnosti 
(niektorí aj rodnej), aby tu dali 
pokrstiť svoje dieťa.
Spomenul si aj na jeho muzi-
kantské učinkovanie v spolo-
čenstve Jubilate Deo, ktoré 
v začiatkoch vzniku našej far-
nosti bolo neoddeliteľnou sú-
časťou nášho farského a du-
chovného života. 
Mládežnícke sv. omše a piat-
kove večerné adorácie pozdvi-
hovali ducha nielen našich 
mladých, ale aj vekom starších 
farníkov.
Drahí naši čitatelia, začítajte 
sa do príbehu mladej rodiny, 
ktorá veľmi silno svedčí o Kris-
tovi v českom baníckom meste 
Most (nem. Brüx) v severozá-
padných Čechách v ústeckom 
kraji, ktorý je najateisteckej-
ším krajom v Českej republike.

Rozhovor sme nahrávali v domá-
com prostredí Jozefovho otca Joze-
fa Siroviča staršieho. 
Jozef, pochádzaš zo štyroch súro-
dencov, si v poradí tretí. Máš tri 
sestry Marienku, Danku a Aničku. 
Ja som ťa začal vnímať cez hudbu, 
bol si muzikantom. Intenzívnejšie 
som ťa ako hudobníka začal regis-
trovať, keď si hrával v našom kos-
tole. Moja prvá otázka teda sme-
ruje k tejto téme. Ako si sa začal 
venovať hudbe?

K hudbe som sa dostal cez 
svojho bratranca Stanislava Juhá-
sa, ktorý je zároveň aj mojím bir-
movným otcom, pretože môj krst-
ný otec zomrel pri autohavárii. Ro-
dinné slávnosti sme si často sprí-
jemňovali hraním na harmoniku. 
Stano je fakt výborný harmonikár 
a je pravdou, že od tej doby, keď 
som videl harmoniku, veľmi som 
túžil, aby som aj ja vedel na nej tak 
dobre hrať. Keď som bol ešte ma-
ličký 3-4 ročný, otec mi kúpil har-

moniku. A potom som začal chodiť 
do Ľudovej školy umenia. Najprv to 
bolo v Širokom, ešte u pána učite-
ľa Gomolčáka, tam som chodil asi 
3 roky. Žiaľ, pán učiteľ zomrel a Ľu-
dovú školu umenia som dokončil 
v Krompachoch. Končili sme spolu 
s Mirkom Balogom. On husle a ja 
akordeón. Potom prišlo obdobie, 
keď som mal 14-15 rokov, že sme 
túžili založiť nejakú skupinu a hrať. 
Na gymnáziu sme založili skupinu 
spolu so Stankom Novotným, mo-
jím spolužiakom, ktorý hral na gi-
taru, Jančom Balogom, mojím su-
sedom (tomu sme priradili basgi-
taru) a Marekom Vihonským, kto-
rý sa učil hrať na bicie. Neskôr 
sme už tomu dali aj vážnejšiu po-
dobu a vznikla skupina Rogers. 
Hrali sme po svadbách a bolo to 
veľmi pekné obdobie, ktoré nás 
v rámci mladosti zachránilo pred 
všelijakými hlúposťami  a mohli  
sme  čas tráviť podľa mňa celkom 
zmysluplne.

snímka: M. Magda
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A ako to bolo s tvojim hraním 
v kostole?

Naše začiatky hrania v kostole 
začali s Jožkom Birošom, on hral 
na gitare a ja som hral na kláve-
sy. Mal som 15 - 16 rokov. Mali 
sem nejakú akadémiu v rámci zbo-
ru, myslím, že to už bolo to naše 
Jubilate Deo, pričom sme s Jož-
kom zbor hudobne doprevádzali. 
To boli začiatky u nás v kostole. 
Takú malú odbočku som mal tiež 
do širockej farnosti, v tej dobe tam 
fungovali hudobne aktívne Braňo 
a Paľo Kočišovci. Pripravovali sme 
tam tiež nejakú akadémiu. Hra-
li sme aj na birmovke v Širokom, 
všetko to bolo pod vedením Milky 
Katriňákovej.
Venoval si sa hudbe aj počas 
strednej či vysokej školy?

Na Gymnázium som chodil 
na Konštantínovu ulicu v Prešove. 
Gymnázium som si zvolil, pretože 
som sa dobre učil a predpokladalo 
sa, že asi pôjdem na vysokú školu. 
Po skončení gymnázia som si po-
dal prihlášku na medicínu a ako 
alternatívu som si zvolil Grécko-
katolícku teologickú fakultu v Pre-
šove. Žiaľ, dvakrát mi nevyšli prijí-
macie skúšky na medicínu a strá-
vil som rok a trištvrte na spomí-
nanej Gréckokatolíckej fakulte, la-
ický odbor. Učivo bolo zaujímavé, 
stretol som sa tam s hebrejčinou, 
gréčtinou, obohatil som si vedo-
mosti z histórie cirkevných dejín 
a trošku som pochytil aj z filozo-
fie. Na konci druhého ročníka som 
úspešne zložil skúšky na medicínu 
a v roku 1996 som nastúpil na Le-
kársku fakultu Univerzity P. J. Ša-
fárika do Košíc. Tam som študoval 
do roku 2002.
Čo bolo tým impulzom, že si pre-
stal študovať teológiu a dal si sa 

na lekárstvo?
K zdravotníctvu som mal veľmi 

blízko. Mamka pracovala celý ži-
vot ako zdravotná sestra, sestra 
Marienka je tiež zdravotná ses-
trička a najmladšia sestra Anička 
v tej dobe študovala tiež  Strednú 
zdravotnícku školu. Je pravdou, 
že v rámci života farnosti som mal 
blízko k duchovným veciam. Dlho 
som miništroval a počas štúdia 
na gymnáziu som často navštevo-
val saleziánov, ktorí sídlili  blízko 
Konštantínovej ulici. Po duchovnej 
stránke mi veľmi, veľmi pomohli 
cez obdobie puberty. Bol tam vý-
borný kňaz Jozef Luscoň, teraz pô-
sobí  v Bratislave, v tom čase tam 
bol predstaveným. Aj keď mi teoló-
gia bola blízka, ani na chvíľu som 
sa nevzdával myšlienky na medi-
cínu. Bola to určite jednak výzva 
zvládnuť jednu  z najťažších škôl, 
jednak vo vnútri som vždy vnímal 
príjemný pocit zo zdravotníckeho 
prostredia, určite i vďaka  mamke. 

Keď ma prijali na medicínu, pamä-
tám si, že som plakal od radosti. 
Aj keď som nejaký čas zvažoval, 
že skúsim skončiť aj štúdium teo-
lógie, nakoniec tých povinností pri-
búdalo a množstvo učiva na medi-
cíne mi to už neumožnilo. 
Mal si už na začiatku vysníva-
ný nejaký odbor v rámci lekár-
stva, ktorému si sa chcel veno-
vať po ukončení štúdia?

Na medicíne sú prvé roky štúdia 
skôr všeobecné, takže sa študuje 
všetko. Na začiatku sa rozlišuje, či 
skončím ako všeobecný lekár, ale-
bo ako stomatológ. Ja som študo-
val obor všeobecný lekár. Vysníva-
ný medicínsky smer som nemal. 
Všetci lekári si asi prejdú obdo-
bím, keď chcú byť chirurgami. Ne-
skôr v 5 a 6. ročníku začínajú byť 
tie názory triezvejšie.   
Vráťme sa na chvíľu k tvojmu pô-
sobeniu v Jubilate Deo.

Jubilate Deo sme boli super par-
tia a myslím, že to bolo pre mňa 

snímka: M. Magda
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jedno z najsilnejších spoločen-
stiev, ktoré v tej dobe vo Víťaze pô-
sobilo. Bolo nás tam veľa pod ve-
dením Evičky Balogovej a fungova-
lo to veľmi dobre,  neskôr tiež  pod 
vedením  Moniky Bednárovej. Ten 
môj ročník bol fakt výborný, preto-
že bol tam Marek Uličný, Jozef Bi-
roš, Miro Štofaňák, Janko Baloga, 
atď. Pod vedením d. o. Juraja Riška 
sme mali veľký priestor pôsobenia. 
Mohli sme sa zúčastňovať na mlá-
dežníckych omšiach a na rôznych 
festivaloch, alebo zahrať niekomu 
počas svadobnej omše. Bolo to 
fakt veľmi plodné obdobie. Často 
nám vypomáhal a chodil spríjem-
ňovať naše hranie na husličkách 
i Mirko Baloga a tiež nesmiem za-
budnúť ani Petra Novotného (Slá-
čika), ktorý je tiež výborným muzi-
kantom a rád s nami hrával. Po-
čas  vysokoškolského štúdia mám 
ešte obdobie skupiny ABS. Chceli 
sme urobiť nejakú vokálno-hudob-
nú skupinu na spôsob gospelovej 
skupiny Atlanta. A tak sme zača-
li s Martinou Smolkovou, Erikou 
Popadičovou, Mirom Pacovským,  
Martinom (Ejčim) a ďalšími spevák-
mi a hudobníkmi trénovať. Hlavne 
sme hrali počas svadieb v kosto-
loch, na adoráciách, spievali sme 
v štvorhlasoch, s hudobným dopro-
vodom blízkym mladým ľuďom. Do-
konca sme si urobili aj svoje vlast-
né CD pre naše účely. 
A teraz opäť k štúdiu. Skončil si 
teda medicínu a začal sa život.

Pre mňa bol prelomovým rokom 
rok 2002. Pre mladého lekára, kto-
rý ukončil lekársku fakultu bolo 
to zlé tým, že hlavne tu na výcho-
de Slovenska, boli v tom čase ne-
mocnice preplnené lekármi. A prá-
ve z ročníkov, ktoré končili štúdium 
v rokoch 2001 až 2003, veľa nás 

odchádzalo za prácou do zahrani-
čia, hlavne do Českej republiky. 
Aj keď som podal desiatky žiadostí 
do zamestnania, nakoniec som do-
stal ponuku práce až v severných 
Čechách.  Aj keď som si ešte zhá-
ňal do konca roku 2002 zamestna-
nie aj tu v Košiciach a v Prešove. 
Nakoniec isto aj vplyvom misií, kto-
ré tu vo Víťaze konali redemptoristi 
v r. 2002. Po spovedi u d. o. Zam-
kovského som sa nakoniec rozho-
dol, že tú ponuku prijmem. Vedel 
som, že oblasť severných Čiech 
nie je kresťanstvu veľmi naklonená 
a bral som to tiež ako výzvu z du-
chovného hľadiska. Misie mi po-
mohli načerpať potrebnú odvahu 
odísť do Čiech za prácou.
Bolo ťažké zanechať všetko tu aj 
z tej duchovnej oblasti?

Na začiatku mi bolo veľmi, veľ-
mi smutno prísť do cudzieho mes-
ta, chýbalo mi, pochopiteľne, všet-
ko. Ale keď človek dôveruje Bohu, 
tak nikdy nie je sám.

A konkrétne to bolo aké mesto?
Prišiel som do Mosta. Tam som 

nastupoval vo februári 2003 na od-
delenie neurológie.
Určite to bolo zložité.

Veľmi ma potešilo, že keď je 
niekto kresťanom katolíkom, má 
všade blízko. A aj v takej oblasti 
ako sú severné Čechy, kostol bol, 
fungoval tam kňaz. Je tam spolo-
čenstvo ľudí, ktoré pravidelne na-
vštevujú bohoslužby a hneď od pr-
vej svätej omše, ako som tam pri-
šiel, ma prijali.  Oni sú spontánni. 
Prídu za cudzím človekom a spýta-
jú sa ho, odkiaľ je, čo tu robí a prij-
mú ho do svojho spoločenstva.

Asi až v takých situáciách si 
človek uvedomí skutočnú univer-
zalitu kresťanstva.

Presne tak. Naše katolícke spo-
ločenstvo a kresťania sú všade 
a človek sa nemusí báť nikam 
odísť. A myslím si, že toto je ten 
veľký dar, ktorý máme my katolíci.
Veľmi silno vnímam aj ja práve 

snímka: rodinný archív rodiny Sirovičových
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túto milosť. Takže ťa tam pek-
ne prijali.

Určite. Veľmi povzbudzujúce v tej 
dobe bolo aj to, že prvé soboty tam 
chodil slúžiť kňaz otec Vilém z Li-
běšic, to je farnosť v regióne Ža-
tec. Je veľkým mariánskym ctite-
ľom. Vedel krásne rozprávať o Pan-
ne Márii. Stále som túžil navštíviť 
Medžugorie a zhodou okolností 
on organizoval pravidelné zájazdy 
na stretnutie mladých, ktoré sa 
koná vždy na prelome júla a augus-
ta. Zašiel som za ním, či by ma ne-
vzal so svojou farnosťou. Vrelo ma 
privítal a hneď v roku 2003 som 
s nimi vycestoval do Medžugoria, 
ktoré po duchovnej stránke mi veľ-
mi pomohlo. Hneď po návrate ma 
otec Vilém oslovil, pretože  dával 
dokopy spevácky zbor vo svojej far-
nosti. Poprosil ma, či by som sa 
neujal vedenia zboru v Liběšiciach.
Takže sme opäť pri muzike.

(Smiech.) Áno. Takže som tam 
začal pravidelne cestovať. Hrávali 
sme na bohoslužbách cez týždeň 
aj v nedeľu a cez sviatky s tým, že 
okrem klávesov, na ktoré som hral, 
rozšíril som svoj repertoár aj na gi-
taru, niekedy aj na basu. A tam 
som spoznal aj svoju manželku.
Výborne, tak sa dostávame k tvo-
jej rodine. Bolo by dobré aj ju teraz 
zavolať k nám. Takže tvoja man-
želka sa volá Lenka. Porozprávaj-
te nám, ako ste sa spoznali? Kto 
bol iniciatívnejší?
Lenka, manželka: 

Prvýkrát sme sa videli v kostole 
v Liběšiciach, keď sme sa chysta-
li na púť do Medžugoria. Tam sme 
sa tak trošku zoznámili. Ja som 
bola pokrstená až v dospelosti 
a som konvertitka. Jožko už v tej 
dobe viedol zbor a do toho zboru 
chodila aj moja mamka. Ja som 

začala chodiť v tej dobe do kosto-
la a keď mali nejaké skúšky, tak 
som chodila za nimi. Dokopy sme 
sa dali na maturitnom plese mo-
jej kamarátky. Chodili sme spolu 
rok a štvrť a potom bola svadba.
A vy ste čo vyštudovali?

Ja som skončila enviromentál-
ne inžinierstvo - ekológiu. Bakalár-
ske štúdium som ukončila 14 dní 
po svadbe a inžinierske, keď som 
porodila a za sedem dní som išla 
štátnicovať.
Vy ste potom spolu pôsobili aj vo 
farnosti, resp. v zbore?

Po svadbe sa to zmenilo, lebo 
som hneď otehotnela a bol prob-
lém s cestovaním do Liběšic. Za-
čali sme viac pôsobiť vo farnos-
ti Most s tým, že v tej dobe priš-
lo do Mosta viacej mladých rodín 
a všetci mali malé deti ako my. Za-
čali sem sa viacej stretávať na fare 
ako rodinné spoločenstvo, organi-

zovali sme aj detské omše, neja-
ké spoločné výlety,  detský deň, ... 
Takže vy sme boli takými iniciá-
tormi duchovného života aj pre 
deti.

Asi áno, lebo inak by tam mož-
no nič nebolo.  
Jozef:

V tom akoby cudzom svete je 
najdôležitejšie mať okolo seba spo-
ločenstvo. Nie je to o počte ľudí, 
ale je to o tých jednotlivcoch, s kto-
rými sa človek stretáva.
Lenka:

Čo je tiež zaujímavé je to, že my, 
ktorí sa stretávame. sme väčšinou 
tiež zmiešané páry. Buď je manžel-
ka Slovenka, alebo manžel Slovák, 
alebo sú obaja Slováci.
Jozef: 

Takže teraz už nie sme tam 
sami.

(pokračovanie v budúcom čísle)

pripravili: Mgr. M Gondová a M. Magda

snímka: rodinný archív rodiny Sirovičových
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Posolstvo Svätého Otca Františka na pôstne obdobie 2018
„A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12)

Drahí bratia a sestry, 
znova sa blíži Pánova Veľká noc! Nato, aby sme sa na ňu dobre pripravili, nám Božia prozreteľnosť 

každý rok ponúka štyridsaťdenné pôstne obdobie ako „sviatostný znak nášho obrátenia“[1]. V ňom sa 
ohlasuje a uskutočňuje možnosť návratu k Pánovi celým srdcom a celým životom.

Aj tento rok by som chcel svojím posolstvom pomôcť celej Cirkvi prežívať tento čas milosti v radosti 
a pravde. Nechám sa pritom inšpirovať Ježišovými slovami z Evanjelia podľa Matúša: „A pretože sa roz-
množí neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12).

Táto veta sa nachádza v rozhovore o konci sveta, situovanom na Olivovú horu v Jeruzaleme - práve 
tam, kde sa začne Pánovo utrpenie. Ježiš v odpovedi na otázku učeníkov ohlasuje veľké súženie a opi-
suje situáciu, v ktorej sa môže ocitnúť spoločenstvo veriacich: uprostred bolestných udalostí vystúpia 
falošní proroci a mnohých zvedú, takže bude hroziť, že v srdciach vychladne láska, ktorá je jadrom ce-
lého evanjelia.
Falošní proroci
Keď počúvame tento úryvok, pýtame sa: aké podoby môžu nadobúdať falošní proroci?

Môžu byť ako „zaklínači hadov“, využívajúci ľudské emócie, aby z ľudí spravili otrokov a priviedli ich 
tam, kde chcú. Koľko Božích detí je priťahovaných lákadlami momentálneho potešenia, ktoré si mýlia 
so šťastím! Koľko mužov a žien žije akoby v okúzlení leskom peňazí, ktoré ich v skutočnosti robia otrok-
mi zisku alebo malicherných záujmov! Koľkí žijú v domnienke, že si vystačia sami, až sa napokon sta-
nú obeťami osamelosti!

Ďalší falošní proroci sú „šarlatáni“, ktorí ponúkajú jednoduché a rýchle riešenia na utrpenie; prostried-
ky, ktoré sa napokon ukážu ako úplne neúčinné: koľkým mladým sa ponúka ako „všeliek“ droga či po-
stoj „použi a zahoď“, alebo ľahká, no nečestná možnosť zárobku! Koľkí sú v zajatí totálne „virtuálne-
ho“ života, v ktorom sa vzťahy zdajú oveľa jednoduchšie a rýchlejšie, aby sa potom tragicky ukázali ako 
nezmyselné! Títo podvodníci ponúkajú bezcenné veci a oberajú o to, čo je cenné: dôstojnosť, slobodu 
a schopnosť milovať. Zlákaní márnivosťou sa nafukujeme ako pávy..., aby sme napokon vyšli na po-
smech; zo smiešnosti niet úniku. Nie je to vôbec prekvapujúce, veď diabol, ktorý je „luhár a otec lži“ 
(Jn 8, 44), odjakživa predstavuje zlo ako dobro a falošné ako pravé, aby zmiatol srdce človeka. Každý 
z nás je preto povolaný v srdci rozlišovať a skúmať, či ho neohrozujú klamstvá týchto falošných proro-
kov. Treba sa naučiť nezastavovať na bezprostrednej, povrchnej úrovni, ale spoznávať, čo v nás zane-
cháva dobrú a trvalejšiu stopu, pretože to pochádza od Boha a skutočne slúži pre naše dobro.
Studené srdce

Dante Alighieri vo svojom opise pekla predstavuje diabla, ako sedí na tróne z ľadu;[2] prebýva totiž 
v ľadovom chlade vyhasnutej lásky. Položme si teda otázku: ako v nás chladne láska? Aké signály nám 
naznačujú, že láske v nás hrozí vychladnutie?

To, čo ochladzuje lásku, je predovšetkým chamtivosť po peniazoch, ktorá je „koreňom všetkého zla“ 
(1 Tim 6, 10). Nasleduje odmietanie Boha, konkrétne to, že nehľadáme jeho útechu a dávame pred-
nosť svojmu zúfalstvu pred jeho Slovom a sviatosťami.[3] To všetko sa napokon obracia na násilie voči 
tým, ktorých považujeme za ohrozenie našich „istôt“: ešte nenarodenému dieťaťu, chorému starcovi, 
pocestnému, cudzincovi, ale aj blížnemu, ktorý nezodpovedá našim očakávaniam.

Aj stvorenie je tichým svedkom tohto ochladnutia lásky: zem je zamorená z nedbalosti či úmyselne 
vyhodeným odpadom; žiaľ, rovnako znečistené moria musia v dôsledku nútených migrácií pohltiť zvyšky 
mnohých stroskotaných lodí; nebo - ktoré má podľa Božieho plánu ospevovať jeho slávu - brázdia stro-
je, z ktorých na zem pršia nástroje smrti.

Láska chladne aj v našich spoločenstvách: v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium som sa sna-
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žil opísať tie najevidentnejšie znaky nedostatku lásky. Sú to: egoistická ľahostajnosť, sterilný pesimiz-
mus, pokušenie izolovať sa či zapájať sa do neprestajných bratovražedných vojen, svetská mentalita, 
ktorá vedie k tomu, že sa staráme len o to navonok viditeľné, čím sa oslabuje misionárska horlivosť.[4]   
Čo robiť?

Možno vidíme vo svojom vnútri i okolo nás práve opísané znaky, no Cirkev, naša matka a učiteľka, 
nám v tomto pôstnom čase spolu s niekedy trpkou medicínou pravdy ponúka aj sladký liek modlitby, 
dávania almužny a pôstu.

Ak venujeme viac času modlitbe, umožníme nášmu srdcu odhaliť skryté lži, ktorými klameme seba 
samých,[5] aby sme mohli konečne hľadať útechu v Bohu. On je náš Otec a chce, aby sme mali život.

Dávanie almužny nás zasa oslobodzuje od chamtivosti a pomáha nám odhaliť, že druhý je mojím bra-
tom: to, čo vlastním, nikdy nie je iba moje. Ako veľmi by som si želal, aby sa dávanie milodarov sta-
lo pre všetkých skutočným a bežným životným postojom! Ako veľmi by som si želal, aby sme ako kres-
ťania nasledovali príklad apoštolov a videli v možnosti podeliť sa s druhými o to, čo máme, konkrétne 
svedectvo o spoločenstve prežívanom v Cirkvi. V tejto súvislosti prevezmem povzbudenie svätého Pav-
la adresované Korinťanom, ktoré sa týka zbierky pre spoločenstvo v Jeruzaleme: táto činnosť je „vám 
na osoh“ (2 Kor 8,10). Platí to zvlášť pre pôstne obdobie, počas ktorého mnohé organizácie robia zbier-
ky v prospech cirkví a ľudí v núdzi. No veľmi by som si želal, aby sme aj svoje každodenné stretnutia 
s bratmi, ktorí nás prosia o pomoc, chápali ako výzvu Božej prozreteľnosti: každý milodar je totiž príle-
žitosťou podieľať sa na Božej starostlivosti o jeho deti. A ak on dnes použije mňa, aby pomohol brato-
vi či sestre, či sa zajtra nepostará o moje potreby ten, ktorého vo veľkodušnosti nik nepredstihne?[6]

Napokon pôst oslabuje náš sklon k násiliu, odzbrojuje nás a je dôležitou príležitosťou na rast. Na jed-
nej strane nám umožňuje zakúsiť to, čo prežívajú tí, ktorým chýba aj nevyhnutné minimum a denne za-
kúšajú pálčivý hlad; na druhej strane je prejavom nášho ducha, hladného po dobre a smädného po Bo-
žom živote. Pôst nás obnažuje, robí nás pozornejšími voči Bohu a blížnemu, prebúdza v nás vôľu poslú-
chať Boha, ktorý jediný dokáže nasýtiť náš hlad.

Chcel by som, aby môj hlas prenikol aj poza hranice Katolíckej cirkvi a aby doľahol aj k vám, všetkým 
mužom a ženám dobrej vôle, ktorí ste otvorení počúvať Boha. Ak ste zarmútení rovnako ako my šírením 
neprávosti vo svete, ak vám robí starosti chlad, paralyzujúci srdcia i skutky, ak vidíte, že sa stráca zmy-
sel pre spoločnú ľudskú rodinu, spojte sa s nami, aby sme spoločne vzývali Boha, spoločne sa postili 
a aby ste spoločne s nami darovali, čo môžete, na pomoc bratom a sestrám!   
Veľkonočný oheň

Pozývam predovšetkým všetkých členov Cirkvi, aby sa horlivo vydali na cestu pôstnym obdobím za po-
moci dávania almužny, pôstu a modlitby. Ak sa nám niekedy zdá, že v mnohých srdciach láska chladne, 
nikdy tomu tak nie je v Božom Srdci! On nám daruje vždy novú možnosť, aby sme znovu začali milovať.

Aj toho roku je na to vhodnou príležitosťou iniciatíva „24 hodín pre Pána“, ktorá nás pozýva sláviť 
sviatosť zmierenia v rámci eucharistickej adorácie. V roku 2018 sa bude toto podujatie konať v piatok 
9. a v sobotu 10. marca a bude inšpirované slovami žalmu 130, 4: „Ty si milostivý“[7]. V každej die-
céze ostane aspoň jeden kostol otvorený po celých 24 hodín a bude sa ponúkať možnosť na adoráciu 
a sviatostnú spoveď.

Na vigíliu Veľkej noci znovu zažijeme obrad zapálenia veľkonočnej sviece: svetlo sviece zažatej od „no-
vého ohňa“ krok za krokom odoženie tmu a ožiari liturgické zhromaždenie. „Svetlo Krista, ktorý sláv-
ne vstal z mŕtvych, nech zaženie tmu z našich sŕdc a myslí“,[8] aby sme všetci mohli zažiť skúsenosť 
emauzských učeníkov: pri počúvaní Pánovho slova a sýtení sa eucharistickým chlebom bude môcť naše 
srdce znova zahorieť vierou, nádejou a láskou.
Zo srdca vám žehnám a modlím sa za vás. Nezabudnite sa modliť za mňa.

Vo Vatikáne 1. novembra 2017, na slávnosť Všetkých svätých 

Sv. Otec František (preklad KBS)
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Bratislava 7. marca (TK KBS) Slovensko bude mať novú blahoslavenú. Svätý Otec František 
schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anny Kolesárovej, ktorú v závere druhej svetovej 
vojny zastrelil ruský vojak. Mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť. Prinášame chrono-
lógiu procesu blahorečenia.
3. júla 2004

Na podnet mladých ľudí, zaujímajúcich sa o príbeh Anky Kolesárovej, sa 3. júla 2004 začal proces 
blahorečenia tejto Božej služobníčky. Do úlohy postulátora bol vymenovaný Mons. JCDr.  Bartolo-
mej Gábor, PhD., neskôr Dr. Andrea Ambrosi v Ríme. Post vicepostulátora zastáva JCDr. JUDr. Ju-
raj Jurica. Okrem toho boli zriadené ešte dve komisie - teologická a historická -, ktoré mali život 
Anky Kolesárovej posúdiť z týchto dvoch uhlov pohľadu. Proces prebiehal v duchu inštrukcií Kon-
gregácie pre kauzy svätých. Jeho súčasťou bolo zozbieranie svedectiev a rôznych dôkazov.
14. februára 2012

Diecézna fáza procesu blahorečenia bola ukončená ďakovnou svätou omšou 14. februára 2012 
v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Svätú omšu celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Ber-
nard Bober, spolu s vtedajším pomocným biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom a emeritným 
košickým arcibiskupom Alojzom Tkáčom, za prítomnosti veľkého počtu kňazov a mladých, ktorí za-
plnili celú katedrálu. Po svätej omši otec Juraj Jurica, vicepostulátor procesu blahorečenia, oboz-
námil prítomných s procesom blahorečenia Anny Kolesárovej a o odovzdaní 12 kg materiálov tej-
to kauzy do Ríma.
7. marca 2018

Cirkev oficiálne uznala mučeníctvo Božej služobníčky Anny Kolesárovej, čím sa otvorila priama 
cesta k jej blahorečeniu. Ako 7. marca 2018 informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, súhlas 
na vydanie dekrétu Kongregácie pre kauzy svätých potvrdzujúceho mučeníctvo dal Svätý Otec Fran-
tišek pri osobnej audiencii prefekta kongregácie kardinála Angela Amata, SDB v utorok 6. marca.

Božia služobníčka Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom v okrese Mi-
chalovce a bola zavraždená 22. novembra 1944 vo svojej rodnej obci, kde je aj pochovaná.

Termín slávnosti blahorečenia zatiaľ nie je známy.
Zdroje: VIS/domcek.org

Blahorečenie Anky Kolesárovej
Súhlas na vydanie dekrétu Kongregácie pre kauzy svätých potvrdzujúceho mučeníctvo dal Svä-

tý Otec František pri osobnej audiencii prefekta kongregácie kardinála Angela Amata, SDB v uto-
rok 6. marca, uvádza sa v dnešnom vyhlásení Tlačového strediska Svätej Stolice. Cirkev tak ofici-
álne uznala jej mučeníctvo.

Košický arcibiskup Bernard Bober prijal správu s veľkou radosťou: „Očakávali sme túto sprá-
vu, pripravovali sme proces najprv v našej arcidiecéze a potom, od roku 2011, sme ho posunuli 
do Ríma. Dnes sa toto úsilie zavŕšilo, pretože máme jeden krásny vzor a veľkú pomocnicu v nebi. 
Tešíme sa na jej vyhlásenie, ktoré naplánujeme v tomto roku. Chcem poďakovať všetkým tým, kto-
rí pracovali na tomto procese beatifikácie tu v diecéze a najmä Svätému Otcovi Františkovi, ktorý 
po skončení práce komisií dal podnet k vyhláseniu Anny za blahoslavenú.“

zdroj: Jaroslav Fabian

Chronológia procesu blahorečenia Božej služobníčky Anny Kolesárovej

Budeme mať ďalšiu blahorečenú
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Pomaly sa končí krásne po-
žehnané pôstne obdobie, obdo-
bie, ktoré každému z nás ponú-
kol vo svojej láske a milosrden-
stve náš dobrotivý Boh. Nie, ne-
zmýlila som sa, skutočne je pôst 
krásnym obdobím v roku. Veď ak 
čítame Písmo sväté, tak sa do-
zvedáme, že nemáme mať za-
chmúrenú a znetvorenú tvár, keď 
sa postíme, že si máme srdcia 
roztrhnúť, nie šaty. Pôst pred-
sa nemá byť naplnený iba smút-
kom, ale vedomím, že sám Boh 
ma nesmierne miluje a ja som 
povolaný prijať túto Lásku a ďa-
lej ju rozdávať ľuďom. Aká radosť 
sa skrýva v človeku, ak sa v tom-
to pôstnom období dozvedá, že 
Otec na nás čaká s otvoreným 
náručím, že čaká na naše slo-
vá: „Otče, zhrešil som voči Tebe 
i voči nebu...“, že On, namiesto 

toho, aby nás preto znenávidel, 
vystrojí nám hostinu, lebo v nebi 
bude väčšia radosť nad jedným 
hriešnikom čo robí pokánie, ako 
nad deväťdesiatimi deviatimi, čo 
pokánie nepotrebujú. Stále ma 
niečo, alebo niekto zvedie na od-
chod od Otca, ale som rád, že mi 
zaznievajú Ježišove slová o isto-
te prebývania pri Otcovi. 

A ďalšia pôstna Ježišova výzva, 
že sa máme biť v prsia, podob-
ne ako ten mýtnik, ktorý sa ani 
neodvážil pozdvihnúť oči k nebu, 
lebo ten išiel domov osprave-
dlnený. Nesmieme dovoliť, aby 
pýcha namiesto pokory celkom 
ovládla naše srdcia a odsunula 
Boha z jeho prvého miesta. Krás-
ne bolo v tomto období počuť Je-
žiša, ktorý nám v evanjeliu hovo-
rí: „Chceš ozdravieť?“ Koľkí túžia 
uzdraviť sa na tele, alebo na duši 

a nevedia ako, alebo nemajú síl 
prosiť Ježiša. Pre nich si máme 
roztrhnúť srdcia.  Nesmieme pre-
chádzať okolo a nevšimnúť si ich. 
Panna Mária vo Fatime poveda-
la: „Koľko duší ide do pekla len 
preto, že niet nikoho, kto by sa 
za ne modlil a obetoval.“

Celé pôstne obdobie nás chcel 
Ježiš prebudiť, akoby mocne 
nami zatriasť. Keď sa ho Peter 
za nás pýta, koľkokrát mám od-
pustiť svojmu bratovi, keď sa voči 
mne prehreší. Ježiš tu nič neho-
vorí o tom, že stačí sedemkrát 
a potom ho už môžeš „poslať 
do horúcich pekiel“. Ježiš hovorí, 
že stále, lebo denne každý dostá-
vame dar odpustenia od Boha.

Ježiš nám ponúkol požehna-
ný čas pôstu, aby nás upozornil 
na to, že sa nestačí uspokojiť 
s vonkajšími prejavmi viery a ná-

Krásne a požehnané obdobie...

Veľkopiatková krížová cesta v roku 2017; snímka: M. Magda
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božnosti, aby to ľudia videli..., 
lebo hovoria a nekonajú. Tak po-
vedal o farizejoch a on nechce, 
aby sme aj my patrili k dnešným 
farizejom, ktorí síce odrecitujú 
množstvo modlitieb, ale nedoká-
žu sa modliť srdcom. Ktorí číta-
jú Písmo sväté, ale nežijú pod-
ľa neho, ktorí pravidelne chodia 
na spoveď, lebo sú už tak na to 
zvyknutí, nie preto, že cítia po-
trebu zmeniť svoj život. Ktorí sú 
takmer denne na svätej omši, ale 
nedokážu sa obetovať za iných. 
Panna Mária pri jednom svojom 
zjavení so slzami hovorila: „Pre-
staňte už urážať môjho Syna.“

V tomto končiacom sa období 
pôstu nám Ježiš v evanjeliu po-
núkol nádheru svojho Premenia 
na vrchu Tábor. Avšak tento mo-
del neba, ktorí videli apoštoli so 
všetkou tou nádherou a milujú-
cou atmosférou, môžem predsa 
denne zažiť počas každej svätej 
omše aj ja. Na oltár predsa pri-
chádza medzi nás Živý Boh, ob-
klopený anjelmi, aby mi cez ma-
ličký kúsok hostie priniesol ra-
dosť neba, ktorú môžem prežívať 
veľmi osobne. Prečo nám cirkev 
ponúka práve túto časť evanje-
lia o Pánovom premenení? Preto-
že Ježiš chce z hĺbky našej duše 
zakričať: „Vezmi si ma do srdca 
a zaži so mnou niečo neopako-
vateľné a mimoriadne. Poď, vez-
mi a jedz a ja ťa budem premie-
ňať! So mnou zažiješ nebo už tu 
na tejto zemi!“ Nie je to úžasné? 
Kto by mi mohol ponúknuť taký-
to zážitok?

A opäť nám chcel Ježiš v tomto 
krásnom období pôstu pripome-
núť, ako sa máme modliť: "Keď 
sa modlíte, nehovorte veľa ako 
pohania." Na základe Ježišových 
slov si môžem byť istý, že mod-

litba nie je a nikdy nebude neja-
ký automat a nie je to ani koleso 
šťastia. Modlitba by nemala byť 
obchodom, nemala by byť len ob-
časnou zdvorilostnou návštevou 
nebeského Otca, ale mala by byť 
túžobne očakávaným stretnutím 
dieťaťa so svojím Otcom. Potom 
by sme sa nemodlili len preto, 
že sa „musíme modliť“, ale pre-
to, že sa nevieme dočkať rozho-
voru s milujúcim Otcom. Ježiš 
nám v tomto čase pripomína, že 
modlitba sa má stať časom roz-
právania o mojich pocitoch, sta-
rostiach, náladách, úspechoch, 
radostiach, ale tiež časom počú-
vania v tichosti, čo mi Boh túži 
povedať. Kam by chcel upriamiť 

moje kroky, celý môj život. Potom 
nebude pre nás modlitba niečím 
stresujúcim, čo musím urobiť, ale 
požehnaným časom, časom od-
počinku v Božom lone.

Ak som na začiatku hovorila, 
že pôstne obdobie je krásne, 
dúfam, že vás pôstne evanjeliá, 
ktoré nám cirkev počas tohto ob-
dobia ponúkala, o tom skutočne 
presvedčili.

Nech nás radosť z návratu k Ot-
covi naplní pokojom v srdci, aby 
sme s ešte väčšou bázňou a ra-
dosťou oslávili Ježišovu smrť 
a zmŕtvychvstanie. Nech je po-
chválený Ježiš a Mária.

Mgr. Martina Gondová

Veľkopiatková krížová cesta v roku 2017; snímka: M. Magda
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Pôstna výzdoba v kostole v Ovčí v minulom roku bola o siedmych hlavných hriechoch. V tomto roku je témou 
desať Božích prikázaní. Nie je to iba tá veta alebo slovo, ktoré poznáme z katechizmu, ale každé jedno priká-
zanie si musíme rozvinúť. Dotýka sa to nášho všedného života:
1. JA SOM TVOJ BOH.
Nemaj iné božstvá! ...kariéra, moc, mágia, peniaze, povery, veštenie, bohatstvo.
2. NEBER MENO PÁNA NADARMO.
Neurážaj Boha! ...neznevažuj Jeho meno, nevolaj Boha za svedka.
3. NEDEĽA A PRIKÁZANÉ SVIATKY.
Sláv nedeľu! ...nepracuj, zúčastňuj sa na svätej omši, sväť prikázaný sviatok.
4. CTI SI OTCA A MATKU.
Váž si svojich rodičov! ...nepohŕdaj nimi, keď nevládzu, staraj sa o nich a pomáhaj im.
5. NEZABIJEŠ - TELO A DUŠU!
Nechoď na potrat! ...nepi, nepokúšaj, nedroguj, neubližuj, nehnevaj sa, nefajči.
6. NEZOSMILNÍŠ!
Nepraktizuj! ...antikoncepciu, návštevy nevestincov, nemravnosť, znásilnenie, buď verný(-á).
7. NEPOKRADNEŠ!
Neber! ...cudziu vec a neprisvojuj si ju, daj spravodlivú mzdu. Boh ťa stále vidí!
8. KRIVÉ SVEDECTVO.
Neohováraj! ...nehovor o iných zle, neodsudzuj, neklam, krivo nesvedč, neubližuj rečami.
9. NEPOŽIADAŠ MANŽELKU BLÍŽNEHO.
Nezvádzaj! ...nepozeraj žiadostivo, nerozbíjaj rodinu.
10. NEVEZMEŠ MAJETOK BLÍŽNEHO.
Neužívaj, čo vieš, že nie je tvoje! ...nebuď chamtivý(-á), závistlivý(-á), vypočítavý(-á). Kajaj sa, 
inak Ťa čaká iba peklo a zatratenie.

Marta Bednáriková

Pôstna výzdoba v kostole v Ovčí
Pôstna výzdoba vo filiálnom kostole v Ovčí; snímka: M. Magda
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2. Vnútorné zranenia
Diabol môže použiť ako prístupovú cestu aj naše hlboké vnútorné zranenia. Je veľmi dôležité, aby sme 

boli uzdravení z hlbokých zranení zo svojej minulosti. Väčšinou z týchto hlbokých zranení nie sme vin-
ní, ale diabol, pretože je náš nepriateľ, využíva naše slabosti. Môžem uviesť niekoľko prípadov, v kto-
rých ide o vnútorné zranenia. Napríklad žena, ktorá sa dopustila potratu. Ide, vyzná svoj hriech vo svia-
tosti zmierenia a je jej odpustené, ale v jej srdci stále zostáva rana. Niekedy môže krvácať celé roky. 
Pre túto ranu sa môže stať žena agresívnou alebo sa naopak dostane do depresie, bude plná strachu. 
Môže začať odmietať samu seba, odsudzovať sa, pohŕdať sebou. Začne si myslieť, že Ježiš ju vlastne 
nemôže milovať, že jej nemôže odpustiť a tak sa dostáva do depresie. Pre diabla je veľmi jednoduché 
využiť takúto situáciu. On príde a bude ju ešte viac presviedčať, že ju Boh nemá rád, že nie je vôbec 
hodná toho, aby jej bolo odpustené, že zo svojej depresie nemôže byť uzdravená. Alebo na ňu bude úto-
čiť, aby bola agresívna a plná hnevu. Vidíte, že aj keď už žena nenesie vinu, pretože jej bolo odpuste-
né, napriek tomu potrebuje vnútorné uzdravenie, uzdravenie tejto rany v srdci. Inak sa táto rana stane 
dverami, kadiaľ vchádza diabol. Kým nedôjde k uzdraveniu, nemôže dôjsť ani k oslobodeniu.

Každý z nás si nesie so sebou zranenia zo svojho uplynutého života. Sú napríklad ľudia, ktorí boli v det-
stve sexuálne zneužívaní a táto rana v ich srdci nie je ešte uzdravená. Možno si nesieme vo svojom srdci 
veľa strachu. Koreň tohto strachu je niekde dávno v minulosti. Možno je v nás skrytý hnev voči Bohu, pre-
tože sa nám zdá, že je nespravodlivý, keď dopustil určité situácie. Možno v sebe máme hnev voči sebe 
samému, pretože neprijímame svoje vlastné telo, neprijímame svoju ženskosť alebo svoju mužskosť, svo-
ju sociálnu situáciu, svoje postavenie, svojich rodičov. Sebaodmietanie môže vzniknúť už pred narodením, 
a to neprijatím zo strany rodičov (nechcené dieťa, nechcené pohlavie). Často vidíme, že naši rodičia nás 
nemilovali tak, ako by nás mali milovať. Ale ak reagujeme na tieto zranenia trpkosťou a neodpustením - 
otvárame dvere diablovi. Satan je zosobnená nenávisť. Ak nájde v človeku atmosféru nenávisti a trpkos-
ti - je tam doma. Navrhujem tiež, aby bola na uvedenie zlých vecí z minulosti človeka do poriadku slúže-
ná svätá omša. Modlitba za oslobodenie, rozviazanie musí ísť ruka v ruke s modlitbou za vnútorné uzdra-
venie. Často ľudia, ktorí si prídu pre modlitbu za oslobodenie, potrebujú skôr modlitbu za vnútorné uzdra-
venie. Niekedy sa môže dokonca stať, že človek žiada o rozviazanie len preto, aby upútal pozornosť. Pre-
to je treba veci skúmať a rozlišovať.

Pri modlitbe za uzdravenie začínate pozývať Ježiša Krista, aby sa stal Pánom každej oblasti života toho 
človeka. Napríklad, aby sa stal Pánom okamihu počatia, mesiacov tehotenstva, aby bol Pánom mužskosti 
alebo ženskosti toho človeka, a pod. Je to niečo velmi jednoduché, ale pritom sa môžete dostať do bodu, 
keď je reakcia človeka až zúrivá. V tej chvíli musíte akoby položiť ruku na ranu, ktorá krváca. Teraz ste na-
šli koreň veci. To je veľmi dôležitý moment. Nájsť koreň znamená mať kľúč na vyriešenie mnohých prob-
lémov. Niekedy to potom vyžaduje čas a niekoľko stretnutí s týmto človekom, aby bola rana uzdravená.

Je tiež dôležité modlitbou pretrhnúť zväzky s minulými pokoleniami. Napríklad s rodičmi, ktorí sa zao-
berali okultizmom, alebo s inými, s ktorými hrešili sexuálne, prevádzali okultizmus, na ktorých je nezdra-
vo citovo naviazaný a pod. Vnútorne človeka oslobodzujeme cez vnútorné uzdravenie a zvonku odsekáva-
me putá k iným ľuďom, ktorí by tomuto človeku mohli škodiť. Nielen aktom vôle toho človeka, ale mocou 
Ježiša Krista, vedieme človeka k tomu, aby povedal: "V mene Ježiša Krista sa zriekam všetkých pút s X. 
Y." Prídeme k momentu, keď tento človek potrebuje odpustiť nejakým ľuďom. Musíme si uvedomiť, že keď 
niekomu odpustíme, sme od neho oslobodení. Pokým mu neodpustíme, sme s ním zviazaní a na ňom zá-
vislí. Potom je potrebné odpustiť samému sebe a ďakovať Bohu za to, aký alebo čím ten človek je. Potom 
nasleduje sviatosť zmierenia a až potom modlitba za oslobodenie. Ako ste si všimli, môže to byť celkom 
dlhý proces. To však neznamená, že u každého človeka sa vyskytnú súčasne všetky tieto štádiá. Musí-
te ich však mať na mysli.                                                                            (pokračovanie v budúcom čísle)

Elias Vella (2.časť)
"Učil som, že diabol neexistuje"
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Učeníci mu povedali: "Učiteľ, 
kde bývaš?" Odpovedal im: "Poďte 
a uvidíte!“ (Jn 1, 38-39). 

Cestou do Svätej zeme pútnici 
z našej farnosti nasledovali prí-
klad apoštolov. Z milosti Božej 
sme mali možnosť vidieť väčši-
nu miest spojených s Novým zá-
konom. Na každom z nich sme 
načerpali z atmosféry, ale aj da-
rovali niečo z nás. Mnohé mies-
ta sme navštívili takpovediac 
za behu, keďže program bol veľ-
mi bohatý. Najsilnejším momen-
tom bolo vždy čítanie zodpoveda-
júceho textu  Evanjelia a vnútorné 
uvedomenie si, že práve na tom-
to mieste sa teraz nachádzame. 
Hoci sa prostredie zmenilo, čas 
sa posunul o 2000 rokov, stále 
to však ostáva zem, ktorú posvä-
til náš Pán. Tu, kde vtelené Božie 
Slovo ukázalo svoju slávu zázrak-
mi, slovami a skutkami. Dá sa po-
vedať, že niektoré miesta hovorili 
už sami o sebe, napríklad hora Tá-
bor, ktorej výhľad a impozantnosť 
v porovnaní s okolím priam ponú-
kali víziu Ježišovho tajomného pre-
menia. Ako sa hovorí, lepšie je raz 
vidieť než stokrát počuť, preto je 
Svätá zem piatym Evanjeliom, kto-
ré odporúčam vidieť a zažiť.

S liturgiou Svätej zeme sú spo-
jené nádherné obrady prináležiace 
k jednotlivým miestam. Tak, ako sú 
liturgicky v Betleheme každý deň 
Vianoce, tak v Jeruzaleme zas Veľ-
ká noc. Obnova krstných sľubov pri 
rieke Jordán, obnova manželských 
sľubov v Káne Galilejskej, medziná-
rodný ruženec v Nazarete a krížo-
vá cesta v Jeruzaleme. Via doloro-
sa je frekventovaná ulica zasade-
ná do značnej miery v arabskej čas-

ti Jeruzalema. Paradoxne dynami-
ka tejto ulice pomohla ešte viac si 
uvedomiť, že Ježiš zhrbený pod krí-
žom tiež kráčal po rušnej ulici pre-
plnenej ľuďmi, ktorí sa tam ocit-
li z rôznych príčin. Nesmierny po-
cit opustenosti umocňuje jaskyňa, 
ktorú ortodoxní kresťania nazýva-
jú Kristovo väzenie, kde mozaika 
zobrazuje ako Pán čakal na rozsu-
dok svojej popravy. Na konci krížo-
vej cesty sa vypína Bazilika Božie-
ho hrobu. Svätý hrob, o ktorý tak 
úzkostlivo bojujú všetky kresťan-
ské denominácie, tým, že je prázd-
ny, sprítomňuje slová anjela a po-
zýva: „Niet ho tu, lebo vstal, ako 
povedal. Poďte, pozrite si miesto, 

kde ležal“ (Mt 27, 6). Toto najpo-
svätnejšie miesto kresťanstva je 
viac znakom rozdeleného Kristovho 
tela Cirkvi ako oslavným chrámom 
jeho vzkriesenia. Po skoro trojho-
dinovom čakaní na vstup do sa-
motného hrobu som sa neubránil 
hlbokému dojatiu a mystike, kto-
rou toto sväté miesto oplýva. Živo 
si pamätám prítmie kaplnky a poh-
rebné lôžko Spasiteľa na ktoré sme 
mohli položiť všetko, čo nás trá-
pi. Lepšie povedané, všetko akosi 
samo opadlo do tohto hrobu, kde 
bola porazená smrť Kristovým víťaz-
stvom. Ešte jeden starobylý úkon 
mi navždy zostane v srdci a to vylia-
tie vonného oleja na kameň poma-

Farská púť 2018

Boli sme tam, kde býval náš Pán

Expozitúra Turínskeho plátna v Jeruzaleme; snímka: P. Stašik, Ovčie

Oddych pred jaskyňou hrobu Panny Márie v Jeruzaleme; snímka: P. Stašik, Ovčie



Spektrum

21

03/2018

zania Kristovho tela. Tu bolo mož-
né precítiť slová tropára byzantskej 
liturgie: "Ctihodný Jozef sňal z dre-
va tvoje prečisté telo, ovinul ho čis-
tým plátnom, natrel voňavými olej-
mi a uložil do nového hrobu.“ Ná-
sledná návšteva expozície o Turín-
skom plátne nám odhalila mnohé 
dôležité detaily o tejto relikvii.

Jeruzalem je, samozrejme, aj 
najposvätnejším miestom pre Ži-
dov, našich starších bratov vo vie-
re. Horlivosť a úcta, s akým číta-
jú a študujú Tóru, päť kníh Mojži-
šových, nám môže byť len príkla-
dom pri spoznávaní Božieho Slova. 
Západný múr, v našich končinách 
známy ako Múr nárekov, stelesňu-
je nepoddajnosť židovského náro-
da, ktorý ostáva vyvoleným náro-
dom, keďže Pán svoje prisľúbenia 
nikdy neodvolá. Pre nás kresťanov 
je tento národ tajomstvom, tak ako 
ostal aj pre apoštola Pavla. Môže-
me sa však modliť starobylú pros-
bu z Veľkého piatku: „Modlime sa 

za synov židovského národa, lebo 
oni boli prví, ku ktorým Pán preho-
voril: nech vzrastajú v láske k Bohu 
a vo vernosti k jeho zákonu“.

Zarážajúcim bol pre nás roz-
diel medzi Izraelom a Palestínou. 
Prosperujúci a bohatý Jeruzalem 
na jednej strane múra a chudob-
ný Betlehem na strane druhej. Ak 
by toto mesto nebolo miestom na-
rodenia Pána, čo priťahuje pút-
nikov z celého sveta, bolo by asi 
jedným z najchudobnejších miest 
vo svete. Samotný múr je kontro-
verzné miesto, svedčiace o túžbe 
po mieri cez mnohé street art gra-
fity a heslá, pod ktoré sa podpísal 
aj slávny Banksy. Kontroly na via-
cerých miestach a fakt, že prak-
ticky všetky susedné krajiny Izra-
ela sú jeho politickými nepriateľ-
mi, znemožňujú jednoduchý život 
a komplikujú prechádzanie z jed-
nej časti do druhej. Každý si ná-
rokuje na časť Svätej zeme, čo je 
pochopiteľné z historického hľa-

diska, lebo toto územie sa môže 
považovať za kolísku monoteistic-
kých náboženstiev a v istom zmys-
le aj našej kultúry. Vo filme Kráľov-
stvo nebeské na otázku, akú hod-
notu má Jeruzalem, odpovedá do-
byvateľ Saladin, že “žiadnu a ne-
smiernu“. Hodnota svätého mes-
ta troch monoteistických nábožen-
stiev sa naozaj dá uchopiť iba vie-
rou. Je to miesto, kde ustavične 
stúpa k Bohu spev žalmov a mod-
litieb, ako kedysi dym z obrovských 
kadidelníc jeruzalemského chrámu.

Izrael je taktiež známy svojou ku-
chyňou. Všetkým by som odporu-
čil ochutnať falafel pod Damaskou 
bránou, hummus s arabským chle-
bom či sladké pečivo plnené datľa-
mi a potreté šafránom s arabskou 
kávou s koriandrom. Pochopiteľne, 
nemôžeme vynechať vysokú kvalitu 
vína z tejto krajiny, či čerstvú šťavu 
z granátového jablka, ktoré je mi-
mochodom veľkým biblickým sym-
bolom. Každé jabĺčko má, podľa 

Kristovo väzenie; snímka: P. Stašik, Ovčie
Pred vstupom do jaskyne narodenia; 

snímka: P. Stašik, Ovčie
Skalný dom v Jeruzaleme; 

snímka: P. Stašik, Ovčie
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tradície, 613 zrniek podobne ako Tóra prikázaní. A jedna legenda tvrdí, že aj v zlom človeku je toľko dobra ako 
zrniek v granátovom jablku. Spoznávať Svätú zem sa dá všetkými zmyslami: pohľadom na rôznorodosť tohto 
územia, dotykom posvätných miest, vôňou prírody, korenín či vonných olejov a bohatou škálou chutí, patria-
cich krajine oplývajúcej mliekom a medom.

Čo však po púti ostáva? Okrem množstva suvenírov a fotografií, predovšetkým skutočnosť Božieho slova. 
Každý biblický príbeh pôsobí omnoho vizuálnejšie, nielen ako abstraktné miesto niekde na Blízkom východe. 
Keď čítame, že Ježiš kráčal po brehu Genezaretského jazera, hneď sa mi v pamäti oživí pohľad, ktorý sa nám 
naskytol z brehu Tabghy alebo lode, keď sme mali možnosť byt na tomto mieste. Keď Ježiš pripravil apošto-
lom chlieb a rybu, viem si predstaviť chuť jemného arabského chleba alebo obľúbenej ryby svätého Petra. Na-
pokon, obrovským darom celej púte bola sila spoločenstva. Keďže väčšina z nás bola z našej farnosti, mohli 
sme spolu zdieľať emócie, zážitky, spievať piesne duchovné, či ľudové. Dojímavé boli momenty, keď sme sme-
li zaspievať jednu z krásnych duchovných piesní, prislúchajúcich danému miestu: “Mária, ochrana” v chráme 
Usnutia Bohorodičky, vianočné koledy v Betleheme alebo “K tebe prichádzame, ó, ženích slávny” v kostole 
sv. Jozefa v Nazarete. Aj takýmto spôsobom sme v radosti chválili Pána za milosť navštíviť zem, ktorú si zvo-
lil za svoj pozemský domov.                                                                                                     Peter Stašik

Na hore Karmel; snímka: P. Stašik, Ovčie

Pri Múre nárekov; snímka: P. Stašik, Ovčie
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Púť do Sv. zeme - pohľady pútnikov
Ako videli tuto púť, bohatú na milosti, samotní jej účastníci? Prinášame odpovede zúčastnených pútnikov, 

ktorým sme položili nasledujúce otázky:
1. Aké boli Vaše očakávania pred púťou do Svätej zeme?
2. Ako sa tieto očakávania naplnili...?

Igor a Eva Marhulíkovci
Ísť do Svätej zeme je snom a túžbou každého veriaceho človeka. Návšteva Svätej zeme je hlbokým zážit-

kom, ktorý sa stáva duchovným bohatstvom na celý život. Svätá zem je miestom, kde sa Boh celkom priblí-
žil k osobe človeka a oslovil celé ľudstvo. Na tomto mieste vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona. 
Tu sa prelínajú náboženstva židov, kresťanov a islamu.

Je to obrovská milosť, keď môžete navštíviť Svätú zem. Aj mne a môjmu manželovi bola dopriata. Po jed-
nej návšteve u nášho duchovného otca Mareka, a to len po orientačnej otázke, či nie je ešte voľné miesto 
na púť do Svätej zeme, sme dostali kladnú odpoveď a tak sme sa začali tešiť na našu spoločnú cestu do Svä-
tej zeme. Moja veľká túžba bola naplnená, keď sme navštívili mesto Betlehem - Baziliku Narodenia Pána Je-
žiša. Hneď na druhý deň nášho pobytu vo Svätej zemi nám náš dobrý sprievodca, duchovný otec Milan ozná-
mil, že budeme sláviť Vianoce. Po raňajkách sme išli nakúpiť darčeky pre seba a svojich blízkych. Svätú omšu 
sme mali o 11. hod. Celý čas som sa už tešila na návštevu Baziliky Narodenia, na ,,moju“ striebornú hviezdu, 
ktorá je v jaskyni Narodenia. Na hviezde je nápis: Hic Virgine Maria Jesus Christus Natus est - Tu sa narodil 
Ježiš Kristus z Panny Márie. Dotýkam sa hviezdy a vzdávam veľkú vďaku v niekoľko sekundovej modlitbe..., 
jedna snímka a ideme ďalej.

Prostredie, chrám a príbeh, ktorý sa tu udial pred viac ako dvetisíc rokmi, každého určite oslovil tak ako mňa 
a môjho manžela. Po tejto púti je človek viac vnímavejší na Božie slovo. Očakávania sa naplnili a obohatili nás.

V Kafarnaume ; snímka: Martina Dolinská
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Pútnička: Púť do Svätej zeme - bolo to dobré rozhodnutie
Keď duchovný otec prišiel s ponukou na farskú púť do Svätej zeme, hneď ma zaujala. Rok 2018 je rokom 

okrúhleho výročia môjho aj manželovho. Bol by to vynikajúci darček k nášmu jubileu. Dlho sme neváhali a pri-
hlásili sme sa. Potešilo ma aj to, že bol v našej farnosti taký veľký záujem. Mnohí účastníci mali ten istý dô-
vod ako my. Niekto to dostal ako darček od svojich detí. Boli určite aj ďalšie Bohu milé dôvody. 

  Z prvej eufórie prihlásenia som sa popri bežnej práci občas zamyslela aj nad tým, čo mám čakať od tejto 
púte. Aspoň raz vo svojom živote by som chcela navštíviť miesta, kde sa stali najdôležitejšie udalosti mojej 
viery. Myslela som aj na to, že som ešte nebola na takejto dlhšej púti a chcela som to prežiť. A v neposled-
nom rade išli tam ľudia, ktorých som poznala a sú mi blízki.

  Celá púť bola pre mňa niečím neuveriteľným. Vysoko prevýšila moje očakávania najmä v oblasti duchov-
ných zážitkov a prežívania. Nečakala som, že návšteva niektorých pre nás svätých miest ma zasiahne tak 
hlboko. Ešte stále sa vraciam k niektorým okamihom a pripomínam si ich. Každý deň bol niečím výnimočný 
a momentálne si triedim a vybavujem jednotlivé zážitky. Nezabudnuteľný bol najmä náš sprievodca o. Milan 
Diheneščík, vďaka ktorému sa pozerám na niektoré veci inak. Chcela by som sa tam ešte vrátiť.

Pútnička: Spomienky na púť vo Svätej zemi
Boli to očakávania plné radosti, že sa budem môcť citeľne rukami dotknúť niektorých svätých miest, kto-

rých sa dotýkal sám Ježiš. Samozrejme tiež spoznať túto krajinu, ktorá má prevažne hornatý charakter s po-
vahou púšte. 

Každý kresťan živej viery má túžbu vidieť, počuť, prejsť nohami po Svätej zemi a byť na miestach, kde sa 
pred dvetisíc rokmi Ježiš narodil a žil, odovzdával svoje učenie, konal zázraky, zomrel na kríži, vstal z mŕtvych 
a vystúpil na nebesia.

V spojení s miestami, ktoré som navštívila a vnímala všetko vlastnými očami vo Svätej zemi, bola táto púť 
pre mňa silnejším impulzom k častejšiemu čítaniu Svätého písma. Stačí, ak sa spomenie v modlitbe alebo 
pri čítaní Evanjelia nejaké slovo spojené s miestami, ktoré som navštívila, hneď sa mi vybaví v mysli obraz. 

Ježišovo mesto Kafarnaum - pozostatky synagógy; snímka: Miroslav Stašík
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Spokojní pútnici
Mrazivé piatkové ráno 2. marca sa pre vyše 80 farníkov z Víťaza a Ovčia začalo netradične skoro. Už o 5. 

hodine ráno plne obsadené dva autobusy pútnikov. Po prekontrolovaní prítomných pútnikov sme vyrazili za na-
plnením životnej túžby - navštíviť Svätú zem - Izrael. 

Smer bol letisko Košice, kde po pasovej a bezpečnostnej kontrole nasledoval odlet do Tel-Avivu s medzi-
pristátím v tureckom Istanbule. Päťhodinovú prestávku v letiskovej zóne niektorí využili na obhliadku letiska, 
iní zase získali nové skúsenosti pri malých nákupoch za vysoké ceny. Pred odletom do Tel-Avivu sme znovu 
absolvovali pasovú a bezpečnostnú kontrolu. Na palube veľkého lietadla Boing 777 nám pekné a sympatic-
ké letušky krátili let podávaním chutného občerstvenia a rôznych nealko nápojov. Po pristáti v Tel-Avive sme 
sa z letiska presúvali po osvetlených izraelských diaľniciach do hotela v Bethlehem v meste Betlehem, kde 
sme boli ubytovaní. Pod ochranou našej Nebeskej Matky začala naša púť, cieľom ktorej bolo najmä sprítom-
nenie udalostí spred vyše 2000 rokov a ďakovať za milosť byť na týchto posvätných miestach, kde prišla spá-
sa, kde chodil, kde kázal a účinkoval Ježiš, kde sa odohrali udalosti nášho vykúpenia. Naším sprievodcom 
bol mladý gréckokatolícky kňaz, otec Milan Diheneščík, ktorý bol vodcom na všetkých navštívených miestach 
(Jeruzalem , Betlehem, Betánia, Olivová hora, Večeradlo, Múr nárekov, Krížová cesta, Svätý hrob, Galilea, 
Nazaret, Ain Karim, Kána Galilejská , Vrch Tábor, Kafarnaum, Hora pokušenia, Jericho, Galilejské jazero, rie-
ka Jordán....) Udalosti jednotlivých miest nám priblížil prečítaním textu - súvisiacej kapitoly zo Svätého pís-
ma a následne k tomu podal odborný teologický výklad. Jeho slová sme počúvali s veľkým úžasom, pretože 
každé jedno z nich malo nesmiernu váhu. Priblíženie daných udalostí nekončili odborným výkladom zo strany 
sprievodcu, ale na všetkých posvätných miestach sme dostali  časový priestor na krátku modlitbu, či na me-
ditáciu udalostí alebo zamyslenie sa na nad svojím životom, čo by sme mali a čo by sme chceli zmeniť. Kaž-
dý deň nás naši duchovní otcovia nasycovali duchovným pokrmom pri svätej omši a tiež ponúkali možnosť 
sviatosti zmierenia počas celej púte. Aby sa nám nemálilo, okrem biblických miest sme navštívili ešte Masa-
du - pozostatky jednej z mnohých Herodesových pevností, Kumrán - jaskyňu, v ktorej dvaja pastieri náhodne 
objavili hromadu starobylých rukopisov a tiež kúpanie v Mŕtvom mori. 

Bolo toho dosť, vrátili sme sa bohatší o duchovné zážitky, aj keď pre nás, skôr narodených, bola táto púť 
fyzicky náročná, ale krásna. 

Na záver chcem ďakovať a ďakovať veľa Nebeskému Otcovi za veľkými milosťami naplnený čas púte, za to, 
že nás viedol, chránil a sprevádzal. Taktiež chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o vydarený priebeh 
tejto cesty - duchovným otcom, asistentke Žofke a excelentnému sprievodcovi, ktorí svojou pastierskou služ-
bou, odbornosťou, pokorou a trpezlivosťou urobili z tejto púte nádherný, hlboký duchovný zážitok nám všetkým.                                                                                            

Eva M. - púť do Svätej zeme
Myslím si, že hovorím za všetkých, keď poviem, že naša púť do Sv. Zeme bola požehnaným časom pre 

všetkých účastníkov. Mali sme pekné počasie, bohatý program, ale hlavne výborných sprievodcov, otca Mira 
a otca Milana. Dalo by sa to prirovnať k duchovným cvičeniam, keďže  sme okrem modlitby mali po celé dni 
aj duchovný výklad, nielen ku konkrétnym miestam, ale aj v spojitosti s našimi životmi teraz, v tejto dobe.

Samozrejme, navštívili sme všetky dôležité miesta, počnúc Jeruzalemom, Mŕtvym morom až po Galileu. Za-
žili sme v jednom týždni Vianoce, obnovenie krstných aj manželských sľubov, umučenie aj zmŕtvychvstanie 
Ježiša Krista. Vyskúšali sme si plavbu po Genezaretskom jazere, ochutnali Petrovu rybu, aj keď, žiaľ, on nám 
ju neupiekol. Poniektorí chceli prejsť po vode, ale nakoniec si netrúfli. Ale kosti sme si predsa len namočili, 
lenže v slaných vodách Mŕtveho mora.

Takže okrem vitamínu D sme si priniesli more zážitkov, hlavne duchovných, plné tašky darčekov a preplne-
né foťáky. Verím, že si niečo podobné budeme môcť ešte zopakovať.

Na týchto svätých miestach som si v kútiku srdca priala, aby sa nakrátko zastavil čas a tak som v hlbokom 
tichu mohla vniknúť do nepochopiteľného tajomstva nášho Pána. Som nesmierne vďačná, že sa mi dostalo 
takej milosti a prajem každému, aby to zažil a zahorel túžbou po Kristovi.
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Ani sme sa nenazdali a už sme za polovicou tretieho mesiaca – mesiaca marec. Poma-
ly sa končí aj pôstne obdobie a približujú sa veľkonočné sviatky. Príroda sa isto-iste pre-
búdza z dlhého zimného spánku a na vás čaká, ako zvyčajne, detská rubrika.

Zvestovanie Pána – 25. marec
V tento deň si pripomíname anjelovu návštevu Panny Márie, ktorej oznámil, že sa sta-

ne matkou Vykupiteľa. Keďže Mária s Božím plánom súhlasila, zostúpil na ňu Duch Svätý 
a ona počala. Tak Mesiáš mohol prísť na svet, aby celé ľudstvo vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. 

Tesne po prvom hriechu Boh prisľúbil, že nenechá ľudstvo samotné. Tento sviatok je teda aj pripomien-
kou toho, že Boh dodržal svoj sľub poslaním svojho Syna na svet, aby ho vykúpil. 

Svätec mesiaca – Dismas, kajúci lotor
Svätý Dismas (z gr. dysme -  umierajúci) je meno, ktorým býva tradične označovaný zločinec ukrižo-

vaný s Ježišom Kristom po jeho pravici. Určite viete, že spolu s Ježišom boli ukrižovaní po oboch stranách 
kríža, na ktorom visel Ježiš Kristus, aj dvaja zločinci. Kým zločinec po Kristovej ľavici (podľa kresťanskej 
tradície sa volal Gesmas) provokoval a žiadal, aby Ježiš, ak je Mesiáš, zachránil seba aj ich, lotor umiera-
júci po Kristovej pravici, vedomý si svojich previnení, ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto 
odsúdený? Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé“ (Lk 23,40-41). Vzá-
pätí Ježiša požiadal, aby naňho pamätal po príchode do „svojho kráľovstva“ a Pán ho ubezpečil: „Amen, 
hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23, 43). 

Týchto pár viet (o Dismasovi sa zmieňuje iba evanjelista Lukáš) stačilo, aby ho cirkev začala pokladať 
za svätého. Dismas bol pravdepodobne prvým z ľudí, ktorí vstúpili do Božieho kráľovstva. 

Pranostiky
Na Jozefa mráz, bude ovos dobre rásť. (19.3.)
Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci.
Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcovô slnko hreje.
V marci aj ovce v tanci.

Ahoj, kamaráti!

Zdroje: www.40dni.sk; www.zivotopisysvatych.sk

Stránku pripravuje Paula Mihoková

ilustračná snímka: internet



Spektrum

27

03/2018

ÚVODNÉ MOTTO:
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.

Aké sú podmienky priateľstva?

na dosiahnutie vlastného zisku je 
morálne zlé. O to viac to platí prá-
ve v priateľskom vzťahu. Takýmto 
spôsobom možno veľmi ľahko od-
haliť egoistu, ktorý sa len zdanli-
vo prejavuje ako priateľ, ale oča-
káva len svoje výhody a priority. 

Čo je priateľstvo? Je to vzájom-
ná, vedomá, dobroprajná láska, 
čiže láska, ktorá sa usiluje o dob-
ro priateľa a pomáha mu byť lep-
ším. Priateľstvo napomáha rozvoju 
vzťahu priateľov. Pomáha im usi-
lovať sa o spoločný ideál.

V budúcnosti nemusí viesť 
k manželstvu, pretože neraz sú 
priateľmi tí, čo vôbec neuvažujú 
o manželstve, alebo nie sú povo-
laní k vzájomnému manželskému 
vzťahu. Priateľstvo neraz zostane 
na celý život a zohráva v ňom dô-
ležitú úlohu.

O priateľstve v pravom zmys-
le slova však nemôžeme hovo-
riť tam, kde ľudí spája zlo a nie 
dobro. Nemožno hovoriť o priateľ-
stve medzi zlodejmi alebo podvod-
níkmi. Podobne ani každé vyzna-
nie lásky zo strany chlapca alebo 
dievčaťa nemožno chápať ako pre-
jav skutočného priateľstva. Veď 
mnohí si slovo „milujem“ spája-
jú len so sexuálnou žiadostivos-
ťou. Preto musí každá láska pre-
jsť skúškou, aby sa preverilo, či 
sa ozaj usiluje o dobro, či je ne-
zištná, čistá, či druhého nezraňu-
je a či je trvalá.

Neraz sa totiž stáva, že chla-
pec alebo dievča žiadajú v mene 
lásky od druhého sexuálne sprá-
vanie a provokujú k nemu. Nazý-
vajú to „dôkaz lásky“. Čo k tomu 
dodať? Predstav si, že niekto by 
ti povedal: „Milujem ťa a preto mi 

daj peniaze, lebo si chcem niečo 
pre seba kúpiť!“ Alebo by pove-
dal: „Milujem ťa a preto všetko, 
čo máš, patrí mne!“ Čo by si mu 
povedal(-a)? Zrejme každý chá-
pe, že ide o obyčajnú pretvárku 
a klamstvo. Takým istým klam-
stvom a neúprimnosťou je to, keď 
chlapec v mene lásky žiada telo 
dievčaťa. A je to rovnako nečest-
né aj zo strany dievčaťa.

V zaľúbenosti sa totiž neraz 
snažíme podriadiť druhého svojim 
chúťkam, zatiaľ čo morálne pravi-
dlo znie: Používať druhého na svo-
je ciele je zlé! Alebo inak pove-
dané: Používať druhého človeka 

?
rubriku pripravuje

MUDr. Blažej Vaščák

  M
ÁS

 PRO
B

LÉM
...

63

ˇ

ilustračná snímka: M. Magda
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Trampoty
v manželstve
121. Manželská láska a manželské šťastie
Manželská láska sa 
líši od všetkých ostat-
ných foriem lásky:

1. Pre veriaceho katolíka je to 
sviatostne posvätená láska. Stvo-
riteľ zjavne usúdil, že presahu-
je ľudské sily a preto udelil člo-
veku milosť, aby zvládol námahu 
spojenú s manželstvom. Skúse-
nosť dlhoročnej práce s manžel-
skými pármi jasne ukazuje, že tí, 
čo zotrvávajú pri Bohu a Cirkvi (je-
dinej sprostredkovateľke sviatost-
ných milosti), víťazne prekonávajú 
aj tie najväčšie manželské problé-
my. Pán nám to sľúbil v podoben-
stve o dome postavenom na ska-
le (porov. Mt 7,24-27). Príde vích-
rica aj veľké vlny, ale dom zostane 
stáť, pretože je postavený na ska-
le. Na inom mieste sa zase dočí-

tame, že skalou je Kristus (porov. 
1 Kor 10,4).

2. Manželská láska je doživotná 
a len vtedy má zmysel, ak trvá až 
po smrť. Súvisí to s požiadavkou 
ustavičného prehlbovania manžel-
skej lásky, ako aj s výchovou detí, 
ktorým majú dať rodičia príklad, že 
doživotná láska je možná. Je to 
zvlášť dôležité zoči-voči súčasnej 
záplave rozvodov.

3. Manželská láska má byť plod-
ná, a to nielen počatím detí, ale 
aj samým príkladom, ktorý by mal 
iných povzbudiť k tomu, aby chce-
li tak isto milovať.

4. Manželská láska má byť ce-
listvá a ľudská. Plnosť lásky spo-
číva v tom, že má zahŕňať všetky 
oblasti ľudského života a vyhýbať 
sa akýmkoľvek egoistickým výnim-

kám. Ide teda o spoločné financie, 
bývanie, prácu a odpočinok, spo-
ločnú radosť (ktorá sa takto zdvoj-
násobuje) a smútok (ktorý sa takto 
zmenšuje o polovicu) až po spo-
ločenský život a vieru. Láska má 
byť ľudská, čiže telesná, duševná 
aj duchovná, aby zahŕňala všetky 
aspekty existencie človeka.

5. Manželská láska má byť verná  
a výlučná, pretože len vtedy môže 
človeka urobiť šťastným. Avšak zo-
či-voči chaosu (neraz zámerne ší-
renému) si to treba veľmi často 
pripomínať.

6. Manželské šťastie - na to, 
aby sme mohli zhodnotiť, či man-
želstvo funguje dobre, alebo nie, 
musíme mať na zreteli jeho cieľ. 
Nestačí len milá a príjemná atmo-
sféra. Máme sa rozvíjať a ísť správ-
nym smerom, ktorý sme si vedo-
me zvolili, pričom máme sledovať, 
či sa pod vplyvom módy a demora-
lizovaného sveta nezačíname otá-
čať smerom k zlu a potápaniu sa.

MUDr. B. Vaščák

ilustračná snímka: M. Magda

Utorok
20. 3.

Víťaz 15:30 – 18:00

Široké 16:00 – 18:00

Streda
21. 3.

Ovčie 15:30 – 18:00

Široké 16:00 – 18:00

Štvrtok
22. 3.

Ovčie 15:30 – 18:00

Piatok
23. 3.

Víťaz
9:00 – 12:00

14:30 – 18:00

Sobota
24. 3.

Široké
9:00 – 11:30

14:00 – 17:00

Nedeľa
25. 3.

Sabinov 14:00 – 18:00

Veľkonočná 
sv. spoveď 2018
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Ohlášky
• sobáš 7. apríla 2018 vo Víťaze o 14:30 h - Karol Vojtila, syn rodičov Michala a Kataríny rod. Melegovej, narodený 
v Krompachoch, bývajúci v Chrasti nad Hornádom a Veronika Jenčová, dcéra rodičov Jozefa a Evy rod. Čechovej, na-
rodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze
• sobáš 7. apríla 2018 vo Víťaze o 16:00 h - Stanislav Klučik, syn rodičov Stanislava a Evy rod. Macharikovej, na-
rodený v Bratislave, bývajúci v Modre a Miroslava Čechová, dcéra rodičov Petra a Moniky rod. Tomčišákovej, narode-
ná v Prešove, bývajúca v Modre
Stalo sa
• 14. 2. - Popolcovou stredou sme začali 40-dňové pôstne obdobie; v tento deň bol prísny pôst a zdržiavanie sa 
mäsitého pokrmu 
• 16. 2. v piatok začali krížové cesty v pôstnom období - v Ovčí o 16:30 h a vo Víťaze o 18:00 h a po nich sú sv. omše; 
krížové cesty v nedeľu sú v Ovčí o 13:30 h a vo Víťaze o 14:30 h 
• 17. 2.  v sobotu bola spoločná krstná náuka o 10:00 h na fare v katechetickej miestnosti
• 10. 3. v sobotu sme začali deviatnik k sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie, ktorého slávime 19. marca v pondelok  
• 10. 3. v sobotu ráno po sv. omši bolo stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia vo farskom kostole
• 16. 3. v piatok bola nočná adorácia vo farskom kostole od 21:00 - 22:00 h
• 17. 3. v sobotu bola spoločná krstná náuka o 10:00 h na fare v katechetickej miestnosti
• 17. - 18. 3. v sobotu a nedeľu začala snúbenecká škola - víkendovka ako bezprostredná príprava pre našich snú-
bencov na sobáš; začala  sa v sobotu o 9:00 h na fare v katechetickej miestnosti
Stane sa 
• 19. 3. pondelok budeme sláviť sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
• v noci z 24. na 25. marca sa mení čas - o 02:00 h stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03:00 h letného 
času; po zmene času budú sv. omše v Ovčí v stredu o 18:00 h
• 25. 3. v Kvetnú nedeľu pri sv. omši o 10:30 h sa stretneme pri kostole sv. Ondreja, kde bude požehnanie ratoles-
ti, ktoré ponesieme v rukách a takto v sprievode pôjdeme do kostola sv. Jozefa, kde začne slávnostná sv. omša; 
táto procesia nám má pripomenúť Pánov vstup do Jeruzalema na osliatku, kde podstúpi umučenie
• 26. 3. v pondelok vo Veľkom týždni by sme išli k chorým od 8:00 h ráno až doobeda
• 29. 3. v Zelený štvrtok budú v katedrále sv. Alžbety v Košiciach pri sv. omši o 9:30 h posvätené oleje: kriz-
ma, olej katechumenov a olej chorých; tento deň je aj dňom spoločenstva kňazov so svojím diecéznym biskupom 
• 30. 3. bude krížová cesta vo Veľký piatok doobeda vo Víťaze o 11:00 h, začneme pred kostolom sv. Ondreja; v prí-
pade veľmi zlého počasia bude krížová cesta v kostole; v Ovčí začína krížová cesta o 13:00 h v kostole
• 30. 3. vo Veľký piatok sa začne deviatnik pred sviatkom Božieho milosrdenstva, pomodlime sa ho v kostole pred 
obradmi; vo Veľký piatok je prísny pôst - len raz za deň sa najesť dosýta (od 18-60 rokov) a zdržiavanie sa mäsi-
tého pokrmu (od 14 rokov až do smrti) 
• 31. 3. bude požehnávanie jedál v Bielu sobotu o 16:00 h vo Víťaze aj v Ovčí
• 1. 4. slávime najväčší cirkevný sviatok - Zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista
• 8. 4. v nedeľu vo sviatok Božieho milosrdenstva sa o 15:00 h v kostole pomodlime slávnostne korunku k Božie-
mu milosrdenstvu v hodine milosrdenstva; v tento sviatok bude po sv. omšiach požehnanie obrazov B. milosrdenstva
• 9. 4. v pondelok po oktáve budeme sláviť slávnosť Zvestovania Pána - sviatok bol presunutý z 25. 3.
• 14. 4. v sobotu ráno po sv. omši bude stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia vo farskom kostole
• 14. 4. v sobotu bude spoločná krstná náuka o 10:00 h na fare v katechetickej miestnosti
• 20. 4. v piatok bude nočná adorácia vo farskom kostole od 21:00 - 22:00 h. V nasledujúcich mesiacoch bude celo-
denná poklona 20. mája v nedeľu a 22. júna v piatok večer. Nočné adorácie budú naplánované aj na ďalšie mesiace.
• 22. 4. v nedeľu o 10:30 h vo Víťaze bude pri sv. omši vysluhovať sviatosť birmovania naším mladým pomocný 
biskup Mons. Marek Forgáč
- stretnutia modlitbovej skupiny Pátra Pia vo Víťaze budú v soboty: 14. 4., 12. 5. a 16. 6. 2018.
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

19. 3. Sv. Jozefa 18:00 † Jozef a Františka Jenčovci 17:00 † Mária a Jozef Balogovci
20. 3. Utorok 18:00 50: Jozef Ondria
21. 3. Streda 17:00 † Štefan Šimčík
22. 3. Štvrtok 7:00 75: Helena Kochanová 18:00 † Štefan a Magdaléna Humeňanskí
23. 3. Piatok 18:00 † Peter Magda (výročná)
24. 3. Sobota 7:00 za ZBP bohuznámej rodiny

25. 3.
Kvetná
nedeľa - B

7:30 40: Martina Ondriová (Vladova) 9:00 za farnosť
10:30 za ZBP rodiny Petkovej

26. 3. Pondelok 18:00 76: Ladislav Grega
27. 3. Utorok 18:00 za ZBP bohuznámej osoby
28. 3. Streda 7:00 vlastný úmysel 18:00 za ZBP rodiny Kráľovej
29. 3. Zelený štvrtok 18:30 90: Anna Kollárová 17:00 za ZBP rodín prístrešia „Za ulicu“
30. 3. Veľký piatok 15:00 –- 17:00 –-
31. 3. Biela sobota 20:00 vlastný úmysel 20:00 za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva

1. 4.
Zmŕtvychvstanie 
Pána

7:30 60: Ján Jenča 9:00 † Agnesa a Jozef Baranovci
10:30 za farnosť

2. 4.
Veľkonočný
pondelok

7:30 † Žofia Gregová 9:00 za ZBP rodiny Ivana Kuzmiaka
10:30 † Imrich a Alžbeta

3. 4. Utorok 18:00 † Albert a Štefan
4. 4. Streda 17:00 † Štefan, Alžbeta a Martin
5. 4. Štvrtok 18:00 † Cyril, Regína a Jozef
6. 4. Piatok 18:00 50: Jozef Šofranko a za jeho rodinu 17:00 za ZBP rodiny Jozefa Uličného (15)

7. 4. Sobota
7:00 za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva

14:30 sobáš: K. Vojtila - V. Jenčová
16:00 sobáš: S. Klučik - M. Čechová

8. 4.
2. veľkonočná
nedeľa - B

7:30 † Albert a Mária Blizmanovci 9:00 za farnosť
10:30 85: Cyril Čech

9. 4. Zvestovanie Pána 18:00 † Alžbeta, Ondrej a František 17:00 † Ján a Apolónia Baranovci
10. 4. Utorok 18:00 † Apolónia, Štefan a Mária, Štefan
11. 4. Streda 18:00 † Jozef Kollár, Štefan, Žofia a Katarína
12. 4. Štvrtok 7:00 † František a Apolónia Štofaníkovci
13. 4. Piatok 18:00 75: Elena Forišová a za jej rodinu 17:00 50: Emília Kráľová
14. 4. Sobota 7:00 † Apolónia, Žofia a sr. Vojtecha, Jozef a Žofia

15. 4.
3. veľkonočná
nedeľa - B

7:30 † Rudolf a Alžbeta Ungvarskí 9:00 za farnosť
10:30 za ZBP rodín prístrešia „Za jarkom - Galdunová“

16. 4. Pondelok
17. 4. Utorok 18:00 † Helena, Bartolomej a Róbert Čechovci
18. 4. Streda 18:00 † Jozef, Veronika a Albert
19. 4. Štvrtok 7:00 † František Straka, kňaz a Mária Straková
20. 4. Piatok 18:00 † Štefan a Mária Novotní 17:00 † Jozef, Jozefína a Žofia Baranovci
21. 4. Sobota 7:00 † Bernát Bednár

22. 4.
4. veľkonočná
nedeľa - B

7:30 50: František Jenča 9:00 za ZBP bohuznámej rodiny
10:30 sv. birmovania - za farnosť

23. 4. Pondelok
24. 4. Utorok 18:00 25: Ľuboš a Kamila Ungvarskí
25. 4. Streda 18:00 † Vojtech, Margita a Anna Kostelníkovci
26. 4. Štvrtok 7:00 † Bibiána Kandráčová
27. 4. Piatok 18:00 za ZBP Patrika 17:00 † Ján, Apolónia a František
28. 4. Sobota 7:00 † sr. Doubravka Štofaníková (výročná)

29. 4.
5. veľkonočná
nedeľa - B

7:30 80: Mária Bednárová 9:00 40: Adriána a za jej rodinu
10:30 za farnosť



Jeruzalem, Via Dolorosa - Ježiš padá pod krížomVia Dolorosa - sv. omša v kostole bičovania Pána Ježiša

Pri bazilike Božieho hrobu - Golgota Pri bazilike Božieho hrobu - Golgota

Čakanie na vstup do Božieho hrobu Pred vstupom do Božieho hrobu

Betlehem - Pole pastierov

Nazaret, bazilika Zvestovania Na schodoch pri bazilike Božieho hrobu



Pri rieke Jordan - obnovenie krstných sľubov

Kumrán - tu sa našli tzv. „Zvitky od Mŕtveho mora“

Pri rieke Jordan

V uličkách Jeruzalema

Na Olivovej hore Pohľad z Olivovej hory na Jeruzalem

Po príchode domovNa schodoch pri bazilike Božieho hrobu




