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Prijatím popolca ako výzvy na pokánie a zmenu života sa začína pre nás, katolíkov, štyridsať-

dňové pôstne obdobie. Je to čas odriekania, ale aj stíšenia sa, čiže mať viac času pre Boha a 

svoju dušu ako aj pre blížneho, ktorému prejavujem konkrétne skutky milosrdnej lásky.

Zmyslom pôstu je oslobodiť sa od toho, čo ma spútava a bráni mi plnohodnotne rozvíjať svoj 

život. Pôst je cestou k vnútornej slobode. Sv. Augustín píše: „Predstav si, že Boh ťa chce napl-

niť medom. Ak si plný octu, kam dá med? Treba vyliať z nádoby, čo v nej bolo a nádobu vyčistiť. 

Treba ju vyčistiť, aj keď namáhavo, úporne, aby sa stala súcou na niečo. Vylej zlo, lebo máš byť 

naplnený dobrom.“

A tak na začiatku pôstu, ktorý o chvíľu začneme, mali by sme sa v tichu zamyslieť, čo nás naj-

viac odvádza od Boha, v čom najčastejšie zlyhávame v láske k ľuďom. 

Vyprosujem vám veľa odvahy postaviť sa v pravde pred Boha a silu hľadať i odstraňovať to, čo 

nás od neho vzďaľuje. Nezmeškajme tohtoročný pôst. 

d. o. Marek

Pôst - cesta k vnútornej slobode
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Menovanie za košického pomoc-
ného biskupa prijal 28. decembra 
1992 z rúk sv. Otca Jána Pavla 
II. a  30. januára 1993 ho J. Em. 
Jozef kardinál Tomko v katedrá-
le sv. Alžbety v Košiciach vysvätil 
za biskupa.

Apoštolský nuncius v Sloven-
skej republike Mons. Giacomo Gu-
ido Ottonello, Jozef  kardinál Tom-
ko, vyše dvadsať  biskupov  a viac 
ako tristo kňazov sa spolu s veria-
cimi zúčastnili 30. januára dopo-
ludnia na Eucharistickej slávnos-
ti v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

Ďakovali  Pánu Bohu za mnohé 
požehnania počas 25 rokov služ-
by biskupa  Mons. Bernarda Bo-
bera , košického arcibiskupa-met-
ropolitu.

Jozef kardinál Tomko v homí-
lii pripomenul úlohu a postavenie 
biskupa v súčasnej dobe. „My sa 
teda pripájame k Tvojmu ďakova-
niu, ďakovaniu za dar Ducha, kto-
rý si dostal pred 25 rokmi. Ďaku-
jem s Tebou. A zároveň ďakujeme 
aj za Teba, ako za dar Boží, dar pre 
diecézu a v mnohom aj pre Sloven-
sko. Prosíme Ježiša Krista, veľkňa-
za, aby Ťa na príhovor našej pat-
rónky Sedembolestnej Panny Má-
rie, ktorú uctievame najmä v Ga-
boltove, Obišovciach, Klokočove, 
aby Ťa viedol cestou, ktorú si si 
vybral a vyznačil vo svojom biskup-
skom hesle: „S láskou, poslušnos-
ťou a milosrdenstvom.“

Pápež František vo svojom bla-
hoprajnom telegrame vyslovil jubi-
lantovi úprimné uznanie pri príleži-
tosti strieborného jubilea biskup-
skej vysviacky.

„Pri pohľade na Tvoju dlhodobú 

Arcibiskup Bernard Bober oslávil 
25 rokov biskupskej služby

snímka: M. Magda

službu pre dobro Pánovho stáda je na mieste, aby sme s otcovskou ra-
dosťou chválili Pána za túto veľkú milosť kňazstva, ktorú Boh používa pri 
spravovaní Božieho ľudu prostredníctvom Tvojej pokornej služby, lebo si 
naozaj správcom Božích tajomstiev, keďže všetci cez Tvoju službu a ži-
vot v Kristovi dosahujú slávu.“

Apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Giacomo Guido Ot-
tonello jubilantovi poďakoval za biskupskú službu a pripomenul, že cez 
osobu biskupa pôsobí Ježiš Kristus v živote celej diecézy. Preto je biskup 
prvým svedkom Pána pred všetkými a pre všetkých. V tejto chvíli by som 
Vám chcel vyjadriť poďakovanie Cirkvi a vložiť ho do vyznania viery, kto-
ré recitujeme v Kréde. „Vaša biskupská služba bola v týchto rokoch po-
značená snahou, v ktorej sa prejavuje nadšenie pre osobnú vieru, ktorá 
sa má rozvíjať v živote kresťanského ľudu. Vyprosujeme pre Vás na prí-
hovor Sv. Ondreja zdravie a silu pre Vašu službu. Vyslovujem Vám vďa-
ku za všetko to, čo stále dávate cez svoje otcovstvo a pastoračnú hor-
livosť, za Vašu trpezlivosť a tiché úsilie čeliť každodenným problémom 
a prejavom ľudskej biedy . Modlime sa, aby ste mohli pokračovať v prá-
ci pre arcidiecézu, aby ste ju budovali spoľahlivým učením a svedectvom 
života, aby ste zasievali nádej a trpezlivo čakali, kým plody dozrejú.“

Eucharistickú slávnosť sprevádzalo vyše sto členov zboru a orchester 
z oboch košických konzervatórií a Zboru sv. Cecílie , ktorí pod vedením 
Viliama Gurbaľa hrali diela Vivaldiho, Mozarta a Händla.

V závere sa arcibiskup Bernard Bober poďakoval prítomným za gratu-
lácie, povzbudenie a modlitby. „Chcem byť láskavejším, chcem byť po-
kornejším a milosrdnejším služobníkom Vás všetkých.“

Jaroslav Fabian
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Na sviatok Obetovania Pána sme si pripomenuli 21. deň zasväteného života. Keď pápež Ján Pavol II. 
v roku 1997 ustanovil 2. február za Deň zasväteného života, nemal v úmysle akýsi pamätný deň výlučne 
pre rehoľníkov.

Vo svojom posolstve k 1. dňu zasväteného života napísal, že chce napomôcť celej Cirkvi stále viac oce-
ňovať svedectvo osôb, ktoré sa rozhodli nasledovať Krista praktizovaním evanjeliových rád. V Košickej 
arcidiecéze sa zasvätení muži i ženy stretli v sobotu 3. 2. 2018 v dominikánskom kostole Nanebovzatia 
Panny Márie spoločne s arcibiskupom Bernardom Boberom. Samotný program stretnutia sa začal o 9:30 
h svätou omšou.

Arcibiskup tu pripomenul zídeným zasväteným, aby sa nezabúdali vracať ku koreňom svojho povolania. 
Aktivity, ktorým sa dnes venujú totiž musia stáť na týchto základoch. No a práca, ktorú vykonávajú, nech 
sa honosí múdrosťou, zodpovednosťou a radostným srdcom. Toto totiž dokáže osloviť dnešného človeka.

Ďalšia časť stretnutia zasvätených prebiehala v dominikánskom kultúrnom centre Veritas. Prednášku 
pre zasvätených mal sudca Rímskej roty, páter Konštanc Adam, ktorý pôsobil tiež ako rektor Pápežskej 
univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme. Záver stretnutia patril svedectvám, zdieľaniu a rozhovorom.

Jaroslav Fabian

Deň zasväteného života v Košiciach

Drahí bratia kňazi, rehoľníci, rehoľné sestry, členovia inštitútov a spoločenstiev Bohu zasväteného ži-
vota, bratia a sestry v Kristovi!

Koľko mocných a vážených panovníkov, štátnikov či duchovných vodcov už žilo pred nami! A hoci prí-
behy o ich sláve a sile prežívajú v knihách či filmoch, predsa nás podnes najviac oslovujú tie osobnos-
ti, ktoré oplývali dobrotou, empatiou, vľúdnosťou a rozumnosťou. Múdrosť a dobré srdce - toto je skve-
lá kombinácia pre človeka, ktorý je postavený pred ľudí, aby ich viedol a bol im príkladom. Je to však 
veľký dar, a tento dar sa najviac znásobuje a získava vo viere v Boha, ktorý je prameňom všetkej múd-
rosti a dobroty.

Kráľ Šalamún si od Boha žiadal múdrosť a chápavé srdce, aby vedel spravovať jemu zverený ľud (1Kr 
3, 4-13). Nežiadal si ani bohatstvo, ani dlhý život, ale vypýtal si múdrosť. A pri čítaní dnešného evanje-
lia nás oslovuje postoj Pána Ježiša, keď sa v dobrote svojho srdca skláňa k ľuďom, venuje im pozornosť 
i čas a správa sa k nim mimoriadne obetavo, lebo boli ako ovce bez pastiera (Mk 6, 30-34).

Čo by bola múdrosť bez dobroty srdca? A načo by bolo dobré srdce bez múdrosti? Zjednodušene po-
vedané - múdrosť a dobrota - majú ísť spolu.

Múdrosť a dobrota! Mať dobrú pamäť a dobré, čiže veselé srdce! Tieto dve veličiny sú mimoriadne 
potrebné v duchovnom živote každého Bohu zasväteného či zasvätenej. Pripomenul nám to Svätý Otec 
František naposledy pri stretnutí s kňazmi a rehoľníkmi na svojej nedávnej návšteve v Peru.

Je dôležité pamätať na to, kto vlastne som a musím si to neustále pripomínať, aby som sa ako Bohu 
zasvätený nikdy nenechal oklamať ponukami tohto sveta, aby som neprepadol márnomyseľnosti. Ne-
ustále si opakujme: Som Ježišov učeník, patrím len jemu! Som povolaný spolupracovať s Majstrom!

Učeník vie, že je v poradí druhý, čiže je sekundant. Je dobré si uvedomiť, že my nie sme Mesiášmi. 
To nás musí oslobodiť od pocitu, že sme príliš dôležití a že máme príliš veľa dôležitej práce. Čo nám po-
máha, keď sme zavalení aktivitou a nevládzeme? Čo nám pomôže zachovať si múdru pokoru a pamäť?

Jedine modlitba a rozhovory s Ježišom, s jeho Matkou Pannou Máriou. Toto je veľká pomoc, aby sme 
nikdy nezabudli na moment povolania, aby sme neboli zúfalí ako ovce bez pastiera. Zotrvávanie s Ježišom 
pomáha oživovať našu pamäť, aby sme si pripomínali ako a kedy to medzi mnou a ním vlastne začalo.

Nezahadzujme svoju pamäť a spomienky na mladé roky. Nemeňme sa na profesionálov vo svätých ve-

Homília arcibiskupa Bernarda Bobera 
3. februára 2018 pri príležitosti stretnutia zasvätených osôb v Košiciach
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ciach, ktorí zabúdajú odkiaľ vyšli. Sme poväčšine z jednoduchých rodín a ešte pred tým, než sme vstú-
pili do rehole či inštitútu, boli sme formovaní vierou v našich rodinách a blízkom okolí. Nepohŕdajme 
nikdy touto jednoduchou vierou svojho ľudu. A aj keď sa nám zdá, že ľudová zbožnosť, mariánska úcta, 
či úcta k svätým je príliš jednoduchá a vymyká sa modernej teológii či exegéze, práve vtedy sa skloň-
me a oživujme si pamäť, kam nás viera a modlitby jednoduchých ľudí z nášho prostredia posunuli. Čo 
všetko nás vo viere naučili naši rodičia či starí rodičia, aj keď neboli nijako mimoriadne vzdelaní a uče-
ní. Nechajme si poradiť Božím ľudom! Naša veľkosť je v tom, že si zachováme ľudskosť a nezabudne-
me na to, že nie my sme majstrami, ale že sme vždy iba učeníkmi nášho Majstra. Pamätajme na svoje 
korene a na jednoduchých ľudí! Toto je skutočná životná múdrosť, po ktorej túžil aj Šalamún.

Druhou významnou vlastnosťou povolaného srdca má byť dobrota. A dodám – veselá dobrota – ná-
kazlivá dobrota! Nemôžeme byť uzavretí v sebe. Samotné Kristovo evanjelium má v sebe potenciál ší-
riť sa, rozširovať sa od ľudí k ľuďom zdravou nákazlivosťou. A tak ako Ježišovo slovo zachytí a osloví, 
má osloviť i náš život, i naše postoje a skutky. Veselá dobrota je vlastne nákazlivá radosť, ktorú v sebe 
musíme živiť a šíriť ju do okolia.

Nie je to jednoduché, ja viem. Keď sme vo svojom vnútri rozdelení a ubití a potom, keď prežívame rôz-
ne rozdelenia v komunitách, a keď prídu rôzne škriepky, vojny a izolácie, vtedy sa ťažko usmieva a radu-
je. Vtedy sa tvár začervená skôr hanbou a plačom ako nákazlivou radosťou. O to viac sme povolaní pre-
máhať seba a budovať jednotu, zmierenie a pokoj. Tu sa najviac my sami môžeme preskúšať v základ-
nom Ježišovom princípe: Ak chceš ísť za mnou, zapri sám seba… alebo: rozdaj všetko čo máš, a po-
tom príď a nasleduj ma!

Proti pocitu dôležitosti sa bojuje aj tak, že sa vieme zasmiať sami na sebe. Skúšali ste to už nieke-
dy? Svätý Otec povedal, že stačí sa ráno pozrieť do zrkadla a naučiť sa smiať zo seba samého, aby 
sme nikdy ani len netúžili byť egocentrickí či nadradení nad druhými. To je radostné vedomie seba sa-
mého - nepripadať si až tak dôležito. Preto sa zdravo smejme v našich komunitách, ale nikdy nie z ko-
munity alebo z iných!

Aké je povzbudivé, keď vidím, že v komunitách sa žije jednota. Tá sa dá ľahko vybadať. To sa neskry-
je, ani nezamaskuje. Vidieť to aj na tom, ako tí mladší komunikujú so staršími. A naopak! Áno, mladí 
majú dostať priestor, veď majú silu i horlivosť. Ale nemajú zabudnúť na svojich starších spolubratov či 
spolusestry a majú si nechať poradiť. A tí starší sa nemajú za každú cenu držať zubami nechtami tam, 
kde boli určení. Preto budujme dialóg medzi mladou i staršou generáciou. Svätý Otec v tejto súvislosti 
citoval jedno pravdivé africké príslovie: Tí mladí kráčajú rýchlo - a majú to tak robiť - ale iba tí starí po-
znajú cestu!

Drahí bratia a sestry!
Sami najlepšie viete, že zachovať si múdre i nákazlivo dobré a veselé srdce v zasvätenom živote je 

náročné. Nedá sa to bez živého napojenia na nášho Dobrého Pastiera Ježiša Krista. Pre nás, jeho uče-
níkov a učeníčky, je počínanie Dobrého pastiera viac ako iba príkladom. Je výzvou k milosrdnému zaob-
chádzaniu so všetkými, bez rozdielu a každý deň.

Ďakujem vám, že ste vytrvali vo svojom povolaní a že ste pripravení dnes obnoviť svoje sľuby. Ďaku-
jem vám za vaše nasadenie, za váš život, za to, že ste, že vás máme a že robíte veľa dobrého pre ži-
vot a rozvoj našej miestnej cirkvi. Školstvo, katechéza, pastorácia, kultúra i charita sú iba viditeľnými 
oblasťami, ktoré zveľaďujete a robíte to naozaj dobre a s odhodlaním! Poďakovať sa vám chcem však 
aj za diela vašich chariziem, ktoré nie je vidieť voľným okom, a ktoré sa ukážu až o niekoľko rokov. Sú 
to nielen skryté modlitby a obety, ale aj nové a stále ďalšie ľudské srdcia, ktoré ste svojim dobrým slo-
vom i skutkom oslovili pre vieru v Ježiša Krista.

Prajem vám, aby ste si na príhovor Božej Matky Panny Márie zachovali múdrosť, dobrotu a radosť svoj-
ho povolaného a Bohu zasväteného srdca. Nech sa váš zasvätený život vzmáha a upevňuje vo vernos-
ti usque ad mortem a potom ešte ďalej - až naveky! Amen.
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KATECHÉZA na 6. nedeľu v roku B 
pripravil: Podbrezovský 

"Nečistý! Nečistý!"

Pretože nemoc je nákazlivá, muse-
li postihnutí žiť mimo ľudskej spoloč-
nosti. Opustili svoj dom, svoju rodinu, 
svoje deti a ženu a utiahli sa do hôr, 
do jaskýň.

kýň. Ľudia im tam zďaleka hádzali 
chlieb a mäso. Aby ich každý hneď 
poznal, že sú malomocní, museli 
mať šaty natrhnuté, hlavu odkry-
tú a ústa prikryté šatkou. A keď 
sa k nim niekto priblížil, muse-
li kričať: "Nečistý! Nečistý!" Táto 
choroba sa vyskytuje len v teplej-
ších oblastiach sveta a preto o nej 
u nás nepočuť.

Odjakživa sa u nás tejto chorobe 
prirovnáva duševná choroba, kto-
rá je zasa v našich krajinách veľ-
mi rozšírená. A to je malomocen-
stvom k ostatným ľuďom = nedo-
statok lásky k blížnym.

Taký človek, ktorý nemá lásky 
k blížnym, je 
k ostatným 
ľuďom bez-
ohľadný, ne-
pozorný, ne-
žičlivý, ne-
prajný, zá-
vistlivý, závidiaci, ubližujúci, ne-
priateľský. On síce žije medzi nami 
ľuďmi, ale nežije s nami. Žije len 
pre seba. A žije proti všetkým 
ostatným. To je malomocenstvo 
duše. Svet nemá lieku proti ta-
kému malomocenstvu. Napr. čí-
tali sme v novinách, že otec is-
tej rodiny prepíja zárobok, mys-
lí len na seba, žije len pre seba 
a žije proti svojej rodine. Nestará 
sa o ženu a deti a často prichádza 
domov z krčmy opitý. Vtedy sa vy-
hráža, že zabije ženu i deti. Deti 
a manželka zo strachu pred otco-
vým nožom utekajú z domu v noč-

nom oblečení a hľadajú prístrešie 
u susedov, kde takto v slzách pre-
čkajú nejednu noc. Manželka si ide 
sťažovať, ale nikde jej nepomôžu. 
Povedia jej: "My nemôžeme zakro-
čiť, dokiaľ vás nedokaličí." No ne-
bude to vtedy už neskoro?

A keď napokon svet podá liek, 
koľkokrát ten liek nezaberá? Poču-
li ste slovo recidivisti? Sú to ľudia, 
ktorí boli potrestaní, napríklad se-
deli v žalári za svoj zločin a po od-
pykaní znova upadli do toho isté-
ho zločinu. A po ďalšom treste zno-
va a znova. A tak sú niektorí ľudia, 
ktorí sú až do smrti recidivistami. 
To je naozaj nevyliečiteľná nemoc 

duše, telesne 
sú zdraví, du-
ševne sú nevy-
liečiteľne cho-
rí. Lenže vy si 
môžete pove-
dať: prečo sa 

nám to tu pripomína? My nie sme 
ani telesne, ani duševne malomoc-
ní. Ale tak určite to nemôžete po-
vedať. Mnohokrát totiž ide o také 
choroby duše, ktoré sami na sebe 
nevidíme. Iní, čo nás pozorujú, vi-
dia naše nedostatky a chyby, vidia 
naše malomocenstvo duše. A vie-
te, čo o nás hovoria? Vravia takto: 
Mnohí z tých, čo chodia do kosto-
la, sú horší ako tí, čo do kostola 
nechodia. Lenže ja k tomu musím 
dodať. To platí len o niekoľkých 
a aj tí sú horší nie preto, že cho-
dia do kostola, ale aj pri tom, že 
chodia do kostola. Veď v kostole 

On každému môže povedať len takéto slová: "Chcem, buď čistý."

Moderná veda a tech-
nika dáva človeko-
vi pocit moci. Ale slo-
vo Božie dnes hovo-
rí o človeku malomoc-
nom. Uvedomte si, 
čo všetko robí člove-
ka malomocným – nie-
len choroba, ale i se-
bectvo a hriechy pro-
ti láske, ktoré ho tiež  
vyháňajú zo spoločen-
stva ostatných. Preto 
sa hneď na počiatku 
bohoslužby zrieknime 
všetkého, čo je v na-
šom chovaní sebecké, 
čo zaviňuje malomo-
censtvo srdca a ľud-
skú samotu.

Milí veriaci,
až nás tak striasa, keď počuje-

me z evanjelia o strašnej chorobe, 
ktorá sa volá malomocenstvo. Ma-
lomocenstvo zapríčiňujú bacily po-
dobné tuberkulóznym. Nemoc začí-
na tak, že ruky a nohy zmalátnejú 
a na koži sa objavia škvrny, ktoré 
sú spočiatku fialovej farby. Škvrny 
narastajú, rozširujú sa a menia sa 
na veľké vredy. Následkom vredov 
odpadávajú človekovi uši, nos, prs-
ty a celé kusy tela. Pretože nemoc 
je nákazlivá, museli postihnutí žiť 
mimo ľudskej spoločnosti. Opustili 
svoj dom, svoju rodinu, svoje deti 
a ženu a utiahli sa do hôr, do jas-
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sa neučíme tomu, aby sme boli zlí. 
Tu sa nikto nemôže pokaziť. V kos-
tole sa nepovzbudzuje k tomu, aby 
sme boli horší, ako ostatní ľudia. 
V kostole počujeme len dobré po-
učenie a povzbudenie. No i pri tom 
sú niektorí duševne malomocní. 
Kde je príčina? Príčinu si vysvetlí-
me takto: Za čias Pána Ježiša bolo 
malomocných mnoho. Mnohí videli 
Pána Ježiša zďaleka. Chodili okolo 
neho. Nevedeli, že môžu od neho 
prosiť uzdravenie. A ani od neho 
nežiadali uzdravenie a preto zosta-
li malomocní. A niektorí tu v kos-
tole, či pri kostole sa im podobá-
te. Keď sem prídete a ste od Pána 
Ježiša duchom ďaleko, nežiadate 
si od neho uzdravenie duše a pre-
to ostávate malomocní. Chodíte 
do kostola a ste malomocní. Ale 
dnešné evanjelium nás poúča, že 
každý malomocný, ktorý od Pána 

Ježiša prosil uzdravenie, bol uzdra-
vený. A tak isto každý, kto má du-
ševné nedokonalosti, chyby, ne-
resti a príde sem a poprosí Pána 
Ježiša, ktorý je živý, vzkriesený 
a neviditeľne prítomný medzi nami: 
"Pane, ak chceš, môžeš ma očis-
tiť", každý  bude očistený.

Pán Ježiš je vždy ten istý. On ne-
môže povedať: "Nechcem, aby si 
bol čistý." On každému môže po-
vedať len takéto slová: "Chcem, 
buď čistý." A na jeho slovo zbaví 
sa naša duša a naša povaha po-
stupne zlých vlastností. Naša duša 
na naplní pozornosťou, ohľadupl-
nosťou, dobroprajnosťou a láskou 
k našim blížnym. Pán Ježiš je tu 
skutočne ako liek pre tých, ktorí sú 
chorí na duši a to sme my všetci. 
Lenže liek a posilnenie v nás môžu 
účinkovať len vtedy, keď ho užíva-
me. Niekto môže mať plný nočný 

stolík liekov, keď ich neberie a ne-
užíva, akože sa môže vyliečiť zo 
svojej choroby?

A tak nasledujme všetci ma-
lomocného z dnešného evanje-
lia. Hľa, kľakol si pred Pána Ježi-
ša a prosil ho: "Pane, ak chceš, 
môžeš ma očistiť." S takou dôve-
rou kľakajme si aj my každú ne-
deľu pri premenení pred Pána Je-
žiša a prosme ho s tou istou dô-
verou ako malomocný: "Pane, ak 
chceš, môžeš ma očistiť." Čím väč-
šia bude naša dôvera, tým väč-
šia bude pomoc nášho Pána Je-
žiša Krista. Postupne sa tu očis-
tíme od svojich nedokonalostí, 
chýb a nerestí tak, že nikto nebu-
de môcť o nás povedať, že sme 
horší, ale všetci nás budú obdivo-
vať, že máme srdce dobré a lásky-
plné ako je Srdce Ježišovo, ktoré je 
plné dobroty a láskavosti. Amen. 

 Pri Mŕtvom mori; snímka: Martin Magda
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Poznám ju už niekoľ-
ko rokov. Stretávame sa 
pracovne na stavbách, 
ktoré ako manažérka in-
žinieringu riadi.
Vedel som, že sa už dáv-
no venuje "behu na dlhé 
trate". Keď sme sa v no-
vembri minulého roku 
stretli znovu na jednej 
stavbe, vzhľadom na ter-
míny plnenia iba pozna-
menala: "Vo štvrtok idem 
do Ríma." V duchu som si 
pomyslel: ide sa duchov-
ne povzbudiť do Večného 
mesta. Bral som to ako 
samozrejmosť. Keď som 
sa stretol s jej kolegom 
a spýtal som sa na Mar-
tušku (tak ju familiárne 
voláme), s takou rados-
ťou mi prezradil: "Beží 
s o. Gombitom na podpo-
ru chodobných z Košíc 
do Ríma." V duchu som si 
pomyslel: "Ej, tajnostár-
ka, nič mi neprezradila!" 
No v srdci som sa pote-
šil, že máme taku farníč-
ku s veľkým srdcom a sil-
ným Duchom a telom pre 
takéto obetovanie sa.  
Po návrate z Ríma sme 
sa stretli. S veľkým obdi-
vom a uznaním a po pre-
konaní jej pokory som ju 
presvedčil na rozhovor. 
Navštívili sme ju v jeden 

Rozhovor 

Mgr.
Marta 
Humeňanská

snímka: Martin Magda

Dôvod, prečo sme ju oslovili, už 
všetci tušíte. Táto nenápadná 
"dievčinka" je zanietenou bežky-
ňou a tak sa na úvod pýtam: Ako 
vznikla myšlienka, že aj ty bu-
deš účastníčkou tohto maratón-
skeho a štafetového behu z Ko-
šíc do Ríma?

Myšlienka vznikla tri týždne pred-
tým, ako som na známej sociálnej 
sieti našla oznam - plagát, kde bola 
pozvánka na štafetový beh Košice – 
Rím - Vatikán. Ja som si tú pozván-

ku prečítala, začalo mi „vŕtať v hla-
ve“, či by som to aj ja nemohla skú-
siť. Totiž pred rokom som sledova-
la ten istý beh, kde celú trasu be-
žal otec Peter Gombita dva mesiace 
s jednou menšou prestávkou, v kto-
rej zabehol Košický maratón. Začal 
tento beh v septembri a ukončil ho 
úspešne v novembri. Mala som, sa-
mozrejme, veľké obavy, ale poveda-
la som si, prečo to neskúsiť. Kon-
taktovala som Oázu - Nádej pre nový 
život n.o., o ktorej som už viac ro-
kov vedela, nakoľko som sa aj v mi-
nulosti zaujímala o problém bezdo-
movectva. Vedela som celú gené-
zu vzniku tohto zariadenia v Berná-
tovciach a táto neziskovka, ktorá 
sa venuje bezdomovcom mi nebo-
la cudzia. Napísala som tam teda 
email, ale nikto mi naň neodpove-

zimný večer doma v Ovčí. 
Privítala nás v príjemnej 
atmosfére u nej doma 
v teplej izbe, kde praska-
lo drevo v kozube a bli-
kajuci oheň vytváral prí-
jemnú atmosféru.
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dal. Rozhodla som sa kontaktovať 
ďalej jedného známeho bežca Petra 
Buca, ktorému som tiež poslala e-
mail a on mi odpovedal s otázkou, 
či by som naozaj chcela behať celú 
trasu. Na druhý deň mi poslal SMS, 
že je stretnutie v Košiciach. Nič iné 
mi neostávalo, len tam ísť. Až v Ko-
šiciach som sa dozvedela podrob-
nosti. Už som nevycúvala a rozho-
dla som sa, že idem do toho. Moja 
predstava bola, že o tento beh bude 
veľký záujem, ale nakoniec sme tam 
boli len piati, ktorí sa rozhodli, že 
pôjdu celú trasu až do Ríma. Boli 
sme v bežeckom tíme otec Peter 
Gombita, Peter Polák, Jožko Hege-
duš, Laco Bodnár a ja.
Takže ty si bola jediná žena v tej 
partii?

Áno. (Smiech) Ja som na mužskú 
zostavu zvyknutá, pretože aj turisti-
ka je vždy viac o mužoch.
Spoločenstvo bolo teda založe-
né. Čo bolo ďalej, aké ste dosta-
li pokyny?

Na začiatku nám bolo jasné, kedy 
sa ide, boli určené jednotlivé zastáv-
ky. Myšlienka bola taká, že uvedené 
termíny zastávok v naplánovaných 
mestách by sme mali dodržiavať, 
aj keď nám bolo povedané, že nič 
sa nestane, ak by sa niečo vážne 
udialo a časy by sa posunuli. Štart 
bol 9. novembra 2017 a 18. novem-
bra 2017 sme o 13:15 h dobehli 
do Ríma a o 17:15 h do Vatikánu. 
Harmonogram sme teda dodržali. 
Vráťme sa ešte na začiatok. Ako 
si sa na tento náročný beh pripra-
vovala, čo všetko si si chystala?

Trochu som už vedela, do čoho 
idem, pretože som sa dvakrát zú-
častnila štafetového behu, síce len 
na Slovensku a trval len dva dni. 
Bol to beh od Tatier k Dunaju. Takže 
som vedela, čo ma bude čakať. Plá-
novala som behať tak 25 až 30 km 

denne, ale nakoniec to bolo 20 až 
25 km denne. V porovnaní so  štafe-
tovým behom tu na Slovensku sa to 
nedalo porovnať, lebo to boli úplne 
odlišné podmienky - nespať jednu 
noc a nespať deväť nocí je rozdiel.
Mala si nejakú špeciálnu obuv ale-
bo oblečenie?

To som už mala, lebo behávam 
pravidelne, takže s tým som si hla-
vu nelámala. 
Vy bežci ste boli pripravení. Mali 
ste aj nejaký tím, ktorý vás spre-
vádzal a zabezpečoval potreb-
né veci?

Áno, organizačný tím mala na sta-
rosti manažérka zo spomínanej 
Oázy p. Ing. Jarka Repovská, ktorá 
zabezpečovala  komunikáciu s ve-
rejnosťou, s inštitúciami vo Vatiká-
ne. Ďalej mala na starosti doprav-

né prostriedky, mali sme k dispozí-
cii dva karavány a vozidlo, ktoré nás 
sprevádzalo na trati. 
Opíš nám teda v stručnosti jeden 
deň počas vášho behu.

Začínali sme v Košiciach, ale ja 
som sa pripájala až v Prešove pri Di-
vadle J. Záborského. Úseky boli pri-
bližne rozdelené na maratón a po-
stupne sa v mestách na Slovensku  
pripájali ďalší bežci. My sme beha-
li hlavne vtedy, keď nemal kto be-
hať, lebo to bol štafetový beh. Čiže 
napr. z Košíc do Prešova, z Prešo-
va do Levoče, tu sa pripájali aj veľké 
skupiny bežcov. Až keď prišla Čer-
tovica, Šturec a horské prevýšenia, 
vtedy nás potiahol a najviac pomo-
hol otec Gombita, lebo on behal väč-
šinou v noci a v stúpaní, nehovoriac 
už o poveternostných podmienkach. 

Ranné svitanie pred mestom Rím; snímka: archív M. Humeňanskej
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Bolo aj chladnejšie,  sneh, vietor. 
Nedá sa celkom popísať jeden deň, 
lebo sme sa striedali, behala som 
15 - 20 km, kedy ako vyšlo.
A keď si nebehala, čo si robila?

Keď som nebehala, tak som mala 
odpočívať. Keď vozidlo išlo, spať sa 
nedalo. Ja osobne som mohla spať 
len vtedy, keď auto parkovalo. Mala 
som aj také noci, keď som bdela 
a čakala, kedy pôjdem behať. Bolo 
to aj štyri, päť hodín a behať som 
nešla, lebo vždy sa niekto pripo-
jil. Potom som už bola rada, že be-
hám, že som vonku. Hlavne v noci, 
keď som behala, to bol neopísa-
teľný pocit a zážitok, pretože vte-
dy bolo málo aut na ceste, bolo ti-
cho. Vtedy človek mohol premýšľať, 
meditovať, modliť sa ruženec, úpl-
ne všetky tajomstvá. A hlavne v Al-
pách, keď bola jasná noc, hviezdy 
na nebi, všade ticho, to bola nád-
hera. Ja som mala najradšej nočné 
behy, aj keď dali poriadne zabrať.
Takže na jednej strane fyzická vy-
čerpanosť, ale na druhej strane 
čistá hlava a duchovnosť?

Áno.
Boli na trase aj nejaké problémy?

Problémy boli hlavne tie, ktoré 
som spomínala, že už sme boli troš-
ku vyčerpaní a nemali sme posily, 
z toho sme mali obavy. Boli sme už 
aj trošku nervózni. Na druhej stra-
ne sme niektorí mali aj také myš-
lienky, že zutekáme. Poviem prav-
du, že aj ja som mala zajačie úmys-
ly. Ale keď sme prešli naše hranice 
a prešli sme do Rakúska, poveda-
la som si, že cesta naspäť neexis-
tuje. Potom sme mali omšu, lebo 
bola nedeľa, takže v karaváne nám 
otec Gombita odslúžil omšu. Tak-
že aj to nám dodalo sily, lebo sme 
boli v stiesnených podmienkach ka-
ravánu všetci spolu. Takto slúženú 
omšu som ešte nezažila, bol to veľ-

ký zážitok. 
Potom už prišiel Rím a Vatikán, 
na to ste sa určite tešili.

Každý sa tešil. Keď sa už blížil 
Rím, každý z bežcov čakal, kedy 
bude behať. Každý mal zrazu toľko 
síl, že sme behali aj dvaja, traja spo-
lu jeden úsek. Po troch až štyroch 
hodinách čakania v noci som sa 
na svoj úsek dostala až nadránom. 
Striedala som otca Petra Gombitu. 
Po tej prebdenej noci to bola nako-
niec odmena. Neopakovateľný záži-
tok, lebo som zbiehala dole za Pe-
rugiou smer Rím, vychádzalo sln-
ko, bolo ráno. V kalendári novem-
ber, ale vtáčiky štebotali. Na trase 
bola malá dedinka a v nej kostol, 
bolo zhruba 6 hodín. Zvony vyzvá-
ňali hymnus Kristus víťaz, Kristus, 
Kráľ náš a ja som v tej chvíli mala 

zimomriavky. Bolo to niečo nádher-
né a neopakovateľné. Keď sme pri-
šli do Ríma, tam sme sa už čas-
tejšie striedali. Naše vozidlo nás 
sprevádzalo, ale nemohlo ísť stá-
le za nami. Riadili sme sa pokynmi 
z vozidla a cez mobil.
V Ríme ste mali určené konkrét-
ne miesto, kde ste mali končiť?

Áno, priamo na Námestí sväté-
ho Petra.
Niekto vás tam čakal?

Tam nás privítala slovenská ko-
munita veriacich. Talianski dobro-
voľníci nám v stane na námestí po-
núkli teplý čaj.
Dobehli ste, hneď ste sa obliekli 
a osprchovali a išli ste k Svätému 
Otcovi alebo ako to bolo?

Nie. My sme tam dobehli večer. 
V nedeľu ráno sme boli na svätej 

Porte Viro v prestávke štafetového behu; snímka: archív M. Humeňanskej
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omši v chráme sv. Petra. Po sv. 
omši, na obed sme sa zúčastni-
li modlitby Anjel Pána. V príhovo-
re Svätý Otec vyhlásil Svetový deň 
chudobných a zároveň spomenul 
v svojom prejave aj  bežcov zo Slo-
venska. V stredu doobeda o 10:00 
h sme mali otvorenú audienciu 
u Svätého Otca Františka na ná-
mestí a poobede sme už odchá-
dzali domov.
Nemala si po tomto behu nejaké 
zdravotné problémy?

Žiadne.
Treba však povedať, že ty už máš 
za sebou viac behov. Vieš spočí-
tať, koľko kilometrov spolu si už 
odbehla?

Toto si nezaznamenávam. Aj keď 
zo začiatku som si jednotlivé behy 
zapisovala, ale tých behov je teraz 
neúrekom. Niekto behá pre medai-
ly, ja behám pre seba, pre zdravie, 
pre radosť a uspokojenie.
Povedz nám, ako si sa dostala 
k behaniu?

Lásku k turistike a pohybu som 
asi zdedila po mojom nebohom ot-

covi. K behaniu som sa dostala tak, 
že vo firme, kde pracujem, sme mali 
párkrát športové hry, tam som beha-
la kilometer a pol. Potom som bola 
na jednom behu vo Francúzsku, 
kde som behala štyri kilometre, tie 
mi dali poriadne zabrať. Po niekoľ-
kých rokoch ma presvedčil kama-
rát, že pôjdem zabehnúť minimara-
tón do Košíc. Tam som išla s takou 
malou dušičkou, že som noc pred-
tým vôbec nespala, pretože som sa 
bála. O rok na to ma kolega z prá-
ce presvedčil, aby som zabehla pol-
maratón. Kamaráti - bežci, mi pove-
dali, že bude úspech, keď zabeh-
nem polmaratónsku trať v čase 2 
hod. 30 min. Ja som prvý polmara-
tón nakoniec zabehla za 1 hod. 56 
min. s tým, že som pred prvým pol-
maratónom neodbehla ani 10 km. 
Od toho času som každý rok účast-
níčkou Košického maratónu...
Chcela by si aj vychovávať bežcov, 
alebo si o niečom takom ešte ne-
rozmýšľala, resp. prejavil niekto zá-
ujem behať s tebou?

Myslím si, keď ma videli behať 

v dedine, niektorí sa toho už uja-
li a začali behať. Vidím dievčatá, 
ženy od nás z Ovčia ako si užíva-
jú beh. Určite jednak pre poteše-
nie, pre zdravie a tiež asi pre pokoj 
a prečistenie si hlavy. Lebo pri behu 
je človek slobodný a bežné starosti 
hodí za hlavu.
Takže, keď bežíš, môžeš premýšľať 
o všetkom, neuberá ti to energiu?

Pri behu nemyslím na zlé veci 
a starosti, problémy nevnímam. 
Aspoň na chvíľu mám čistú hlavu.
A čo sa týka techniky behu, tre-
ba mať zvládnutú nejakú špeciál-
nu techniku?

Môj osobný názor na techniku 
behu je taký, že keď raz človek za-
čne behať a behá nejakým štý-
lom a vyhovuje mu to, tak nech to 
tak robí. A vytrvalosť človek získa-
va tým, že si bežecké úseky stá-
le predlžuje. 

Najdôležitejšia vec, ktorú chcem 
vyzdvihnúť na záver, že to bol beh 
za chudobných. Hlavnou myšlien-
kou tohto behu bolo, aby sme si 
všímali chudobu okolo nás a po-

Tak blízko pri Sv. Otcovi na audiencii; snímka: M. Humeňanská
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mohli tým, ktorí to najviac potrebu-
jú, či už je to brat, sestra, sused, 
kolega z práce, lebo každý z nás sa 
môže dostať do problémov. Keď tým 
ľuďom nepomôžeme, tak spadnú 
na dno a potom je ťažko vstávať, ná-
vrat do spoločnosti je zložitý. V tom-
to behu nešlo o fyzický výkon, ale 

BEH ZA CHUDOBNÝCH
ŠTAFETOVÝ BEH KOŠICE – RÍM – VATIKÁN 2017
1 790 km
9. - 18. 11. 2017
Organizátor:
Oáza – nádej pre nový život, n. o.
Kňaz Peter Gombita aj tento rok úspešne dobehol z Košíc do Ríma

Vatikán/Slovensko 18. novembra – Do Ríma dnes krátko po 17. hodine úspešne dorazili účastníci charita-
tívneho štafetového behu z Košíc pod vedením duchovného otca Petra Gombitu, zakladateľa košického cen-
tra Oáza – nádej pre nový život.

Po desťdňovom bežeckom výkone spoločne s ďalšími dobrovoľníkmi dosiahli svoju métu pred Bazilikou sv. 
Petra. O. Peter Gombita, ktorý do Večného mesta prišiel v predvečer prvého Svetového dňa chudobných, pre 
Vatikánsky rozhlas prezradil:

„Aj tento beh chce byť výzvou. Veľa sme počuli na konferenciách, prostredníctvom pastierskych listov, ale 
málo skutočnej práce [sa urobilo pre chudobných]. Všetci by sme si mali vyhrnúť rukávy a ísť pracovať pre 
chudobných, na ich lepšom bývaní, na ich osobnom živote, na živote detí, na ich budúcnosti.

Ako Cirkev by sme mali ukázať, že nielen ekonomické prostriedky [vieme dávať], ale aj prostriedky Boha: 
sviatosti, milosti, Božia sila by sa mala prejaviť. Ako kňaz vnímam, že veľa o tom kážeme. Slovo však musí 
byť sprevádzané aj skutkami a životom. Ako veriaci by sme mali ukázať svetu i seba, ako Boh cez nás pô-
sobí.“                                                                                                                                            - ej -

práve o toto posolstvo.
Keď som po behu prišla domov, 

bola som vyrovnanejšia a kľudnej-
šia. A aj keď sú v živote starosti, 
človek ich už neprežíva tak ako pred-
tým. Mňa to veľmi obohatilo, pook-
riala som na duši. Jednak z toho dô-
vodu, že človek prekonal sám seba 

a tiež tým, že to malo peknú a hl-
bokú myšlienku. Nebola to dovolen-
ka, bola to obeta pre druhých, kus  
krížovej cesty. Spolu sme odbehli 
1790 kilometrov.
Ďakujem za rozhovor.

pripravili: Mgr. M. Gondová 

a M. Magda

Konečný cieľ Vatikán - Námestie sv. Petra; snímka: archív M. Humeňanskej
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„Boh nás navštevuje veľmi čas-
to, ale väčšinou nás nenájde doma.“ 

(africké príslovie)
1. Nepovažuj za modlitbu to, čo 

je iba vnútorný film voľne plynúcich 
myšlienok.

2. Nevstupuj do modlitby roztržitý. 
Na chvíľu sa stíš, uvedom si, že začí-
naš rozhovor s Bohom.

3. Vytvor si prostredie. Prejdi do inej 
miestnosti, na balkón, na dvor, zauj-
mi primeranú polohu.

4. Prijmi všetky ťažkosti so sústre-
denosťou. Pokora je predpoklad mod-
litby. Keď sa hneváme na vlastnú roz-
tržitosť, stáva sa ešte silnejšou.

5. Poslúž si aj radami psycholó-
gov. Základom modlitby je však živý 
vzťah s Bohom. Modlitbu spoj s obe-
tou. Láska sa živí obetou a modlit-
ba láskou.

6. Živ modlitbu práve tým, čo ťa vy-
rušuje. Obavy a túžby, ktoré nás napĺ-
ňajú, najčastejšie odvádzajú od mod-
litby. Neodháňaj ich, začni sa mod-
liť za to, čo práve napĺňa tvoje srdce.

7. Modlitba je dialóg medzi Bohom 
a človekom a každý človek je roztrži-
tý. Predstúp pred Božiu tvár i so svo-
jou roztržitosťou.

8. Osvoj si silnú myšlienku, biblický 
citát, ktorý ti je blízky, a často sa ním 
povznášaj k Bohu. Spoj si s modlit-
bou niektoré miesta: schody, výťah, či 
úsek chodníka, kde si privykneš mod-
liť sa za prácu či rodinu.

9. Nepodceňuj ústne modlitby. Sil-
no ťa podržia práve v nepozornosti, 
únave a duchovnej prázdnote.

10. Vytrvaj v modlitbe i napriek ne-
pozornosti. „Aj keby ste počas modlit-
by nerobili nič iné, len vždy znova brali 
vaše srdce a kládli ho vedľa Pánovho, 
čas takejto modlitby bude dobre pre-
žitý.“ (sv. František Saleský)

text: Marián Gavenda

Jedného, dnes už nebohého kňaza, volali počas komunizmu MOFA. Tá 
skratka je veľmi veľavravná, znamenala „montérkový farár“. V komuniz-
me bol vysoko hodnotený hlavne preto, že poopravoval kostoly, či neja-
ké postavil. Ako často sa v Katolíckych novinách objavuje text: „Ďakuje-
me, že ste nám postavili kostol...“ Kňaz, ktorý v montérkach pobehoval 
po lešení, či s chlapmi stál pri miešačke, mal svoju prestíž. 

Ja sám som to zažil koncom 90. rokov minulého storočia pri stav-
be novej farskej budovy, či oprave kostola. Pri stavbe nového som skôr 
bol v pozícií managera, mechanicky a s majstrom som robil len menšie 
veci. Ale to už bol rok 2007. Po revolúcii sa kňaz dostal do pozície, kto-
rú si často vyžadujú veriaci: „Nech kňaz organizuje farské plesy, výlety 
pre mládež, zájazdy do Medžugoria...“ Niekedy mi to pripadá, že chce-
me preložiť nohy a prijímať konzum, nech nás kňaz baví..., pasívne žiť 
vo farnosti a čakať a prijímať, čo kňaz ponúkne. Ak vidím ponuku výle-
tu, show niekde inde, už idem tam.

Kňaz to má vedieť s deťmi, s mládežou, má otvoriť faru, aby sa stala 
druhým domovom pre ľudí ako prechodová stanica, kňaz nech organizu-
je voľnočasové aktivity... Akoby len v tom mala byť náplň práce v jeho 
kňazskom povolaní, jeho duchovný rozmer, či spiritualita. Neveriaci svet 
chce mať z kňaza charitatívneho, či kultúrneho pracovníka. 

Ale veriaci človek by sa mal na kňaza pozerať ináč. „Milý duchovný 
otec, chcem vám poďakovať, že ste mi zachránili manželstvo“, povedal 
mi pred nejakým časom jeden pán v strednom veku. Keď som v samo-
te premyslel tieto slová, uvedomil som si, že mám z tohto v srdci väčšiu 
radosť, ako z toho, že mi niekto poďakoval za to, že som v roku 2007 
postavil nový kostol, či urobil iné roboty pri záchrane materiálnych hod-
nôt či kultúrnych pamiatok. Čo je viac? 

Závidím každému kňazovi, ktorý sedí v spovednici (ja viac času za sto-
lom pri rozličných jednaniach a stretnutiach, pri reprezentovaní v mes-
te, či na spoločenských akciách), vedie duchovné rozhovory, zachraňu-
je vieru. Prvoradou úlohou pre kňaza má byť ohlasovanie Božieho kráľov-
stva, to ostatné má byť len prídavok To ostatné môžu a majú robiť laici 
(ale laik nemôže vysluhovať sviatosť zmierenia, slúžiť sv. omšu). A ak to 
nerobia, kňaz musí robiť aj toto. Je to zložité, lebo keď sa na to pozrie-
me aj z pohľadu dneška, kto by chcel za minimálnu mzdu v čistom mať 
na starosti opravu konkatedrály, kaplniek Kalvárie, organa, zháňať pe-
niaze, organizovať výlety, voľnočasové aktivity, mať na hmotnej zodpo-
vednosti neskutočné hodnoty, ktorých finančné ohodnotenie si asi ne-
vieme predstaviť?

Problém spočíva aj v tom, že by sme nedokázali zaplatiť ani nejaké-
ho managera za minimálnu mzdu. Preto som vďačný za každého z vás, 
kto to robí, kto sa obetuje či už pri pomoci opravovať kostol, či pri akej-
koľvek práci vo farnosti.

prevzaté z Infolistu Prešov

Montérky a spiritualita?Desať kvapiek proti 
nepozornej modlitbe
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Obetovanie dňa na úmysly
Nebeský Otče, obetujem ti celý 

svoj deň a svoje modlitby, práce, ra-
dosti aj utrpenia v spojení s tvojím 
Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti 
stále obetuje vo svätej omši za spá-
su sveta. Nech ma Duch Svätý ve-
die a nech mi dá silu svedčiť o tvo-
jej láske. S Pannou Máriou, Matkou 
nášho Pána a Matkou Cirkvi, pro-
sím za úmysly Svätého Otca a na-
šich biskupov na tento mesiac:
Január:

Evanjelizačný úmysel: Za kres-
ťanov a ostatné menšinové nábo-
ženstvá v ázijských krajinách, aby 
mohli prežívať svoju vieru v plnej 
slobode.

Úmysel našich biskupov: Nech 
nás krst Krista Pána naplní úsilím 
prežívať krst v každodennom živote.
Február:

Všeobecný úmysel: Za tých, ktorí 
majú politickú, ekonomickú alebo 
duchovnú moc, aby sa nedali ovlá-
dať korupciou.

Úmysel našich biskupov: Nech 
sa naša mládež úprimne nadchne 
pre duchovné hodnoty.
Marec:

Evanjelizačný úmysel: Aby celá 
Cirkev rozpoznala naliehavosť for-
mácie a duchovného rozlišovania 
pre jednotlivcov i pre spoločenstvá.

Úmysel našich biskupov: Nech 
nás Kristov pôst vedie k tomu, aby 
sme sa v pôstnej dobe aj my zdra-
vo zapierali.
Apríl:

Všeobecný úmysel: Aby tí, ktorí 
riadia ekonomickú oblasť spoloč-
nosti, mali odvahu odmietať ekonó-
miu vylúčenia a nerovnosti a doká-
zali ponúknuť nové riešenia.

Úmysel našich biskupov: Nech 
nás slávenie veľkonočného ta-

jomstva vovádza do spoločenstva 
Cirkvi.
Máj:

Evanjelizačný úmysel: Aby veria-
ci laici uskutočňovali svoje osobit-
né poslanie tak, že budú tvorivo od-
povedať na výzvy súčasného sveta.

Úmysel našich biskupov: Nech 
sa v našom živote, aj v živote far-
nosti i celej spoločnosti, prejaví 
naša mariánska zbožnosť.
Jún:

Všeobecný úmysel: Aby soci-
álne siete vyzdvihovali solidaritu 
a rešpektovali druhých v ich odliš-
nostiach.

Úmysel našich biskupov: Nech 
sú prvoprijímajúci živo začlene-
ní do života spoločenstiev našich 
farností.
Júl:

Evanjelizačný úmysel: Aby kňazi, 
ktorí s námahou a v samote pasto-
račné pôsobia, pociťovali neustá-
lu pomoc a podporu Pána a spo-
ločenstva.

Úmysel našich biskupov: Nech 
sa oslavy dedičstva otcov našej 
viery, sv. Cyrila a Metoda, prejavia 
v živote národa.
August:

Všeobecný úmysel: Aby závažné 
ekonomické a politické rozhodnutia 
slúžili na ochranu rodiny ako pokla-
du ľudského spoločenstva.

Úmysel našich biskupov: Nech je 
prázdninový a dovolenkový oddych 
spojený aj s obnovou ducha v na-
šom národe.
September:

Všeobecný úmysel: Aby mladí Af-
ričania mali prístup ku vzdelávaniu 
a práci vo vlastnej krajine.

Úmysel našich biskupov: Nech 
námahy našich žiakov a študentov 
sprevádza pomoc Ducha Svätého.

Október:
Evanjelizačný úmysel: Aby zasvä-

tení ľudia opätovne roznietili svoju 
misionársku horlivosť a boli prítom-
ní medzi chudobnými, bezbrannými 
a ľuďmi na okraji spoločnosti.

Úmysel našich biskupov: Nech 
sa naše rodiny prehlbujú spoloč-
nou domácou modlitbou posvät-
ného ruženca.
November:

Všeobecný úmysel: Aby reč srd-
ca a dialóg vždy víťazili nad rečou 
zbraní.

Úmysel našich biskupov: Nech 
nás pripomienka svätých a našich 
zosnulých veriacich podnieti ku 
skutkom pravej lásky.
December:

Evanjelizačný úmysel: Aby ľudia, 
ktorí slúžia odovzdávaniu viery, na-
šli zrozumiteľný jazyk pre dialóg 
s rozličnými kultúrami.

Úmysel našich biskupov: 
Nech svetlo prichádzajúceho 

Krista preniká naše domovy.
Apoštolát modlitby je celosveto-

vé modlitbové podujatie, ktoré Svä-
tý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať 
kresťanom, aby spojili svoju modlit-
bu a svoj život s modlitbou a s po-
slaním všeobecnej Cirkvi. Pripomí-
najú nám to všeobecné a evanje-
lizačné úmysly Apoštolátu modlit-
by, ktoré Svätý Otec každý rok vy-
hlasuje.

Komentáre k úmyslom Svä-
tého Otca nájdete v pravidel-
nej rubrike Apoštolát modlit-
by v mesačníku slovenských ka-
tolíkov Posol, ktorý pre vás vy-
dávajú slovenskí jezuiti. Upevní-
te tak spoločenstvo tých, čo sa 
modlia spolu s pápežom Františ
kom.                                  - ej -

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2018
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Ak si to skutočne plne uve-
domíme, prídeme k záveru, že 
máme naozaj úžasného Boha 
a Pána, ktorý nám opäť dáva 
šancu na zmenu života. Výzva 
Panny Márie  na pokánie je vo 
fatimskom posolstve jasne za-
hrnutá, pretože Boh je neko-
nečne urážaný. Pokáním a ob-
rátením hriešnika Panna Mária 
podmieňuje odklonenie tres-
tu Božieho, pretože pokánie 
je potrebné pre zmenu života. 
A nie je to nič nové, veď sám 
Ježiš  Kristus pri svojom verej-
nom  vystúpení ohlásil práve po-
trebu pokánia: „Robte pokánie, 
lebo sa priblížilo nebeské krá-
ľovstvo“ (Mt 4,12-17). 

Ak nás Matka Božia upozor-
ňuje na potrebu pokánia, žia-
da obrat a hlbšie pochopenie 
v tom zmysle, aby sme sa vrá-
tili k Bohu a jeho zákonom. Keď 
človek uzná, že Boh je jeho naj-
vyšší Pán a vyzná ho, že bez 
neho nezmôže nič, nie je to pre-
jav slabosti, ale prejav reality 
v svojom živote. Ak uznám, že 
nie som dokonalý, musím usta-
vične kontrolovať, či nekráčam 
mimo cesty, či sa môj život ne-
rúti do záhuby. 

Keď sme si celý minulý rok 
zvlášť uctievali Pannu Máriu 
z Fatimy a pripomínali si jej po-
solstvá, ktoré dala deťom, mu-
síme uznať, že sú to materin-
ské slová, ktoré nás chránia 
pred skazou. Rovnako ako kaž-
dá milujúca matka chráni svo-
je dieťa, aby si neublížilo, tak 
aj Mária koná. Upozorňuje nás, 

svoje deti, aby sme nebrali po-
riadok tohto sveta do vlastných 
rúk a nesnažili sa z neho vylú-
čiť Boha. Len On je Pánom a len 
na Jeho všemohúcnosti je zalo-
žený celý svet. Bez Boha totiž 
postupne stratíme všetko, po-
prieme svoju existenciu, svo-
je práva a nebudeme sa mať 
o čo oprieť.

Mnohokrát v dejinách sme to 
mohli vidieť. Mnohé režimy a re-
volúcie sa snažili vytvoriť  svet 
bez Boha, kde sa človek sna-
žil zaujať jeho miesto a vládnuť 
na tejto zemi. A ako sa to skon-
čilo? Skaza, vraždenie a tero-
rizmus.

Pokáním, teda pochopením, 
že nad nami je milujúci Boh, sa 
tomu všetkému môžeme s pre-
zieravosťou vyhnúť. A o pokání 
nemusíme premýšľať len v glo-

bálnom svete, ale aj v svojom 
osobnom svete. Veď keď sa od-
kloním od Pána, koľko malých 
alebo veľkých bolestivých „re-
volúcií“ to prináša, koľko sĺz 
a bôľu pre mojich najbližších. 
Je evidentné, že pokánie nie je 
teoretická záležitosť. Ten, kto 
v pokání spozná, že Boh ho mi-
luje, nemôže zostať chladným, 
pretože na Lásku sa dá odpo-
vedať iba láskou. Boh od nás 
nikdy nežiada, aby sme boli 
len navonok dokonalí, Boh žia-
da, aby sme ho stretli, aby sme 
sa nechali Ním milovať, lebo je 
Láska. Po takomto stretnutí už 
človek ľahko pochopí dôležitosť 
pokánia a návratu k Nemu. Pan-
na Mária žiada pokánie a v pod-
state žiada to, aby prejavmi po-
kánia celá spoločnosť  rešpek-
tovala prirodzený Boží zákon.

Pokánie, pokánie, pokánie...
V minulom článku som písala, že nám Boh opäť doprial dožiť sa no-

vého roka a už máme predo dvermi čas pôstu, čas pokánia.

ilustračná snímka: Internet
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O ľahkomyselnom posudzovaní blížneho (2. časť)
J. M. Vianney

„Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľu-
dia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, ale-
bo aj ako tento mýtnik“ (Lk 18, 11)

Pokánie je podanie alterna-
tívy stratenému človeku. Poká-
nie totiž unáša ohnivý meč, kto-
rý visí nad svetom a je to meč 
Božieho hnevu, ktorý sme si 
na seba sami pritiahli opovrhnu-
tím Krvi Pána Ježiša a opuste-
ním Božieho zákona. Nebo však 
nezostáva ľahostajné a posie-
la nám našu nebeskú Matku.
Čiňme teda pokánie, nie zajtra 
– DNES. 

O pár dní nás čaká požeh-
naný čas pôstu, v ktorom nám 
Pán viac ako inokedy pomôže 
všimnúť si, koľko argumentov 
mi podsúva satan, aby ma na-
lákal na neposlušnosť voči Bo-
žím ponukám a určitým obme-
dzeniam, ktoré Boh dáva pre 
moje dobro. Nie preto, aby ma 
terorizoval a tešil sa z mojich 
pádov do hriechu. Nič z toho. 
Boh je ten, ktorý trpezlivo čaká 
na moje rozhodnutie kráčať 
za ním. Tak ako Boh vynakla-
dá veľké úsilie o moju záchra-
nu, tak satan hľadá moje slab-
šie miesta, aby ma primäl ko-
nať presne opačne.

Naším okamžitým rozhod-
nutím konať pokánie dokon-
ca získame nielen nekonečnú 
odmenu v nebi, ale aj časnú 
už tu na zemi. Nie, nebudeme 
mať zrazu viac peňazí, zdravia  
a všetko sa nám vydarí, ale náš 
život s Kristom sa stane ľah-
ším. Či sám nepovedal: „ Moje 
jarmo je príjemné a moje bre-
meno ľahké“(Mt 11, 30)?

Ježiš ukrytý v Eucharistii bude 
pokrmom našej duše a pre nás 
bude posilou. Pane, buď milos-
tivý nám hriešnym. Požehnané 
pôstne dni!

Mgr. Martina Gondová 

repro: Spektrum 

Z týchto príkladov vidíte, ako ostra-
žito treba postupovať a že nikdy bez 
dostatočných dôkazov nemožno od-
sudzovať iných. Iba vtedy - a to po dô-
kladnom uvážení veci - musíme kar-
hať tých, ktorí skutočne blúdia, keď 
je to našou povinnosťou, to zname-
ná, otec, matka alebo predstavení, 
ktorí sú zodpovední za takú osobu.

Okrem toho ľudia obyčajne genera-
lizujú chyby. Keď vidia jedného zlého 
človeka, odsudzujú celý stav. Nájde 
sa vo farnosti jeden zvrátený človek, 
a už hovoria, že celá dedina nestojí 
za nič. V duchovnom stave vidia nie-
koho, kto má ľahké zvyky, a už há-
džu kamene odsúdenia na všetkých 
sluhov Cirkvi. Mylné sú takéto záve-
ry. Keď bol Judáš zlý, či môžete pove-
dať, že iní Apoštolovia neboli nič hod-
ní? Kain bol zvrátený. A či môžeme 
preto na jednu rovinu s ním postaviť 
jeho brata Ábela? Jozefovi bratia mali 
mnoho chýb. A či preto môžeme po-
vedať, že ani Jozef nebol od nich lep-
ší? Stáva sa, že niekto raz odmietne 
almužnu dotieravému žobrákovi. Či 
môžeme povedať, že je lakomec, že 
má srdce tvrdšie ako kameň, že ne-
stojí za nič? A či vieme, že on pota-
jomky koná pekné skutky milosrden-
stva, ktoré Boh odhalí až na Posled-
nom súde? Bratia drahí, nerozvážne 
súdy sa bijú s čnosťou lásky k blíž-
nemu! Musíme sa báť vynášať také 
súdy, lebo záležitosti blížnych nepat-
ria nám, ale iba samému Bohu. Kaž-
dý sa bude zodpovedať za svoje vlast-
né omyly, nech teda pozerá na seba 
samého, neodsudzuje druhých. Lebo 
Pán Ježiš jasne hovorí: „Nesúďte 

a nebudete súdení. Akou mierou me-
riate, takou namerajú aj vám.“ Nerob-
me iným to, čo je nemilé nám. 

Aké prostriedky treba použiť, aby 
sme sa polepšili z tohto zlozvyku? 
Po prvé, vyhýbajme prílišnej zveda-
vosti, nezaoberajme sa inými - prísne 
skúmajme a posudzujme iba seba 
samých. Nech svet robí, čo chce. 
Keď to nepatrí nám, nemiešajme sa 
do jeho vecí. Tak konali svätí. Ke-
dysi vyčítali sv. Tomášovi, že má 
dobrú mienku o ľuďoch a že ho pre-
to využívajú. Svätec na to odpovedal: 
„Možno; ale ja iba o sebe zmýšľam 
zle a seba považujem za najväčšie-
ho ničomníka na svete. Chcem, aby 
ma iní klamali, než aby som klamal 
sám seba, pričom by som zmýšľal 
zle o blížnych.“

Po druhé, treba vždy rozlišovať me-
dzi skutkom a úmyslom konajúceho. 
Tak - ako hovorí sv. Ambróz - konal 
cisár Valentinián. On nikdy nehodno-
til blížnych zlostne a tiež sa nenáhlil 
s potrestaním, keď poddaný porušil 
nejaký zákon. Ak bol vinník v mladom 
veku, tak pripisoval jeho omyly ľahko-
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myseľnosti a nedostatku skúsenos-
ti. Ľudí v pokročilom veku tiež bránil, 
pričom hovoril, že sú slabí, že bojo-
vali s pokušením a že už určite ľutu-
jú svoj pád. O osobách s vyšším po-
stavením hovoril, že sa im pošmyk-
la noha preto, lebo hodnosť a dôs-
tojnosť sú veľkým a nebezpečným 
bremenom. O chudobných a jedno-
duchých ľuďoch hovoril, že sa do-
pustili zla iba z úbohosti, lebo ne-
mali čo jesť, že keď ukrivdili blížne-
mu z nutnosti, mali neskôr zámer 
túto krivdu vynahradiť. Keď viny jas-
ne bili do očí, kládol ich za vinu dia-
bolským sieťam; nakoniec vždy pred-
pokladal u človeka ľútosť a hovoril si: 
„Keby mňa Pán Boh vystavil podob-
nej skúške, tak kto vie, či by som 
nepostupoval omnoho horšie. Pán 
Boh všetko posúdi, On jediný dôklad-
ne pozná srdce človeka, pred Jeho 
okom sa nič neukryje, ale my chodí-
me v temnotách.“ Takto zmýšľal ci-
sár, lebo bol oslobodený od ošklivej 
pýchy a od hanebnej závisti, ktorým 
my, bohužiaľ, tak často podliehame. 

Keby sme tak chceli pozerať na to, 
čo sme v uplynulých rokoch nášho 
života urobili, tak by sme oplakáva-
li svoje vlastné pády a nemiešali by 
sme sa do cudzích vecí.

Po tretie, nezabúdajme na to, že 
svätým sa strašne ošklivilo ohová-
ranie. Nasledujme ich a určite sa 
vyliečime z tohto ošklivého zlozvy-
ku. Sv. Pachómius nemohol vydržať, 
keď ktosi v jeho prítomnosti hovoril 
zle o iných a tvrdil, že z úst kresťana 
nesmú nikdy vyjsť slová, ktoré ubližu-
jú druhému človekovi. Keď už nemo-
hol prekaziť ohováraniu, utiekol z ta-
kého miesta. Sv. Ján Almužník oso-
bu, ktorá ohovárala - dokiaľ sa ne-
polepšila - nedovolil pustiť do domu. 
Sv. Augustín vo svojej jedálni priká-
zal napísať slová: „Kto uráža dob-
ré meno blížneho, ten pri tomto sto-
le nemôže sedieť.“ A keď sa niekto 
príliš bezohľadne vyjadroval o iných, 
hoci to bol biskup, upozornil ho: „Ale-
bo zmaž tieto slová zo steny, alebo 
sa vráť domov; ak to neurobíš, ak 
neprestaneš ohovárať ľudí, odídem 

a nechám ťa tu samého“. Dosvedču-
je to Pozidius, ktorý to videl na vlast-
né oči, a potom písal život sv. Augus-
tína. Raz sa na cestách sv. Augustín 
ocitol v spoločenstve akýchsi pustov-
níkov. Tí, zo začiatku hovorili o dob-
rých veciach, ale neskôr, ako to oby-
čajne býva, začali sa zabávať ohová-
raním ľudí. Bol v tom spoločenstve je-
den čestný starec, ktorého sa ku kon-
cu cesty sv. Augustín opýtal, či sa mu 
dobre putovalo medzi tými pustovník-
mi. A ten odvetil: „Je pravda, že sú 
to dobrí ľudia, iba nemajú na domoch 
dvere“. Chcel tým povedať, že neve-
dia udržať svoj jazyk a tým spôsobu-
jú krivdu menu blížneho.

Drahí bratia! Skutočne - mnoho ľudí 
nemá dvere, nemá zámky, na svoje 
ústa. Šťastný je taký človek, ktorý ne-
hovorí zlostne o blížnom, ktorý myslí 
iba na seba a na svoje omyly, ktorý 
sa usiluje polepšiť zo svojich omylov. 
Šťastný je ten, kto sa srdcom vzná-
ša k nebu - kto používa jazyk na od-
prosenie Boha, a oči na oplakávanie 
svojich hriechov! Amen.

ilustračná snímka: M. Magda



Spektrum

19

02/2018

Je medzinárodne vyhľadávaným exercitátorom a autorom mnohých úspešných kníh. Je exorcistom na Malte.
UČIL SOM, ŽE DIABOL NEEXISTUJE

Som veľký hriešnik… V roku 1988 som bol predstaveným františkánov na Malte a prednášal som v se-
minári dogmatickú teológiu. Raz ma bratia z katolíckej charizmatickej obnovy presvedčili, aby som s nimi 
išiel na stretnutie do Írska a tak na tom trvali, že som nakoniec išiel. Bolo tam zhromaždených asi 25 000 
ľudí z celého sveta a asi 800 kňazov. Počas konferencie boli všetci rozdelení do malých skupiniek.

Vedúci našej skupinky sa nás opýtal, prečo sme prišli do Dublinu. Ostatní kňazi odpovedali, že sa prišli 
stretnúť s Ježišom Kristom. To ma omráčilo. Nemohol som pochopiť, ako môže kňaz, ktorý denne slúži svä-
tú omšu, povedať, že sa potrebuje stretnúť s Ježišom. Ani som si nikdy nemyslel, že som to ja, kto potre-
buje obrátenie, to mi v živote nenapadlo. Ja som si totiž nebol vedomý, že som hriešnik. Slúžil som svätú 
omšu, modlil sa breviár, bral som to ako samozrejmosť, že sa stretávam s Ježišom Kristom. Keď na mňa 
prišiel rad, aby som povedal svoj motív - prečo som sem prišiel - chcel som jednoducho vysvetliť, že som 
prišiel, aby som sa dozvedel niečo o charizmatickej obnove. Pretože by mi to mohlo pomôcť pri mojich te-
ologických prednáškach. Kňaz, ktorý viedol skupinku, mi pred všetkými povedal: „Otče, prosím vás, kľakni-
te si tu, pretože sa za vás musíme modliť.“ Bez toho, že by som vedel, čo sa deje, kľakol som si a všetci 
kňazi sa modlili za moje obrátenie. Od tej chvíle som začal chápať, že potrebujem obrátenie. Teraz pracu-
jem na Malte ako exorcista.

Ku službe exorcistu som sa dostal cez pastoračnú prácu, pri ktorej som sa stretával s mnohými ľuďmi, 
ktorí prežívali útoky diabla a potrebovali pomoc. Myslím si, že je to taký trest Boží, že musím tak veľa roz-
právať o diablovi. Keď som bol totiž profesorom dogmatickej teológie, učil som svojich študentov, že di-
abol ako osoba neexistuje. Bol som pod vplyvom niektorých nemeckých a holandských teológov, ktorí si 
myslia, že keď Ježiš Kristus hovorí o diablovi, tak to robí len preto, aby sa prispôsobil židovskej mentalite. 
Dnes som presvedčený, že diabol existuje. Teraz s ním zvádzam boje neustále. Keď Boh dovolil, aby som 
sa stretol s Ježišom ako so živou osobou, tak tiež dovolil, aby som sa stretol s diablom ako s osobou. Pre-
to teraz, z poverenia biskupa, vykonávam túto pastoračnú prácu.
BOJUJE PROTI NÁM

Čo vám teraz budem hovoriť, pochádza viac z mojej osobnej skúsenosti, než z kníh. Úplne prvé, čo by som 
tu chcel povedať a čo by vám malo byť načisto jasné, je: diabol existuje! Ježiš Kristus prišiel práve preto, 
aby bojoval proti diablovi a aby nad ním zvíťazil. Diabol dobre vie, že bojuje bitku, ktorú už prehral. Diabol 
proti nám bojuje zo žiarlivosti a z pýchy. Existujú ľudia, ktorí sa diabla skutočne boja, pretože si myslia, že 
negatívnym pôsobením ovláda ich životy. Je aj druhý extrém: ľudia, ktorí uctievajú diabla. Sú to satanisti, 
ktorí uctievajú satana ako svojho boha namiesto Ježiša. A potom sú iní ľudia, medzi nimi veľa kresťanov, 
ktorí dávajú prednosť tomu, že o diablovi nehovoria vôbec, ako keby ani neexistoval. Samozrejme, že z nich 
má diabol veľkú radosť. Ježiš Kristus hovorí: Choďte, učte, krstite, uzdravujte a vyháňajte démonov. Preto 
sme poslaní evanjelizovať, povolávať Ježišových učeníkov a tiež uzdravovať a oslobodzovať od zlých duchov.

Ježiš Kristus dáva svoju moc na oslobodzovanie od zlých duchov predovšetkým apoštolom, potom uče-
níkom a potom každému, kto verí. Hovorí, že tých, ktorí uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom 
mene budú vyháňať démonov… (Mk 16,17). A preto, ak verím, mám moc toto robiť. Normálnou činnos-
ťou diabla je pokúšať. Snaží sa nás klamať tým, že nám predkladá zlo a odťahuje nás od konania dobra. 
Ale nie každé pokušenie pochádza od diabla. Väčšina z nich pochádza z našej prirodzenosti, z prostredia, 
od ľudí okolo nás, z rôznych situácií, atď. Ale – či už priamo alebo nepriamo – diabol je v každom pokuše-
ní. Nepriamo tak, že aj keď pokušenie neprichádza priamo od neho, diabol túto situáciu využíva. Diabol 
útočí tak na ľudí, ktorí sú mimo Kristovej vlády – ktorí sú v hriechu, ako aj na tých, ktorí sú pod vládou Je-
žišovou – ktorí nežijú v hriechu. A často zisťujeme, že diabol útočí oveľa viac na tých, ktorí sú pod vládou 
Ježišovou, než na tých, ktorí sú mimo. Čím si bližšie Ježišovi, tým viac budeš musieť bojovať aj s diablom.

Elias Vella
"Učil som, že diabol neexistuje"



20

Spektrum 02/2018

POKUŠENIE, ZVIAZANOSŤ, POSADNUTOSŤ
Pokušenie

Ľudia v charizmatickej obnove sa najčastejšie stretávajú s týmito tromi pokušeniami:
Prvým je pokušenie proti láske (rozdelenie). Diabol sa nás bude snažiť rozdeliť. Pretože, ak sme medzi 

sebou rozdelení, nemôžeme vydávať svedectvo, že Ježiš je Mesiáš. Preto sa tak často v modlitbových sku-
pinách stretávame s ľuďmi, ktorí medzi sebou bojujú. Stretávame sa s tým, že jedna modlitbová skupina 
je proti druhej. Za tým je skutočne diabolská taktika. Pretože modlitbové skupiny tu mali byť ako bunky lá-
sky, ktoré svedčia o tom, že Boh je medzi nami.

Druhým pokušením, ktoré prežívali ľudia v obnove, je túžba po moci. Preto v modlitbových skupinách veľ-
mi často zisťujeme, že sú takto pokúšaní vedúci. Niekedy aj túžba po mimoriadnych daroch môže mať ten-
to motív.

Tretím častým pokušením je rozptyľovanie. Diabol sa snaží, aby sme svoju pozornosť zamerali na veci, 
ktoré nie sú podstatné a hlavne, aby odtrhol náš pohľad od Ježiša. Stretávame sa tak s modlitebnými sku-
pinami a jednotlivcami, ktorí oveľa viac organizujú, než sa modlia.
Zviazanosť

Diabol sa nám tu predstavuje cez pokušenie, s ktorým máme všetci svoje skúsenosti. Ďalej sa prejavu-
je tiež cez tzv. zviazanosť (neodbytnosť, nutkavosť). To sú prípady, keď zistíme, že nad určitým hriechom 
alebo určitou oblasťou svojho jednania ako by sme nemali moc, aj keď inak robíme všetko, čo je v našej 
moci, aby sme žili dobrým kresťanským životom. Diabol odhalil tvoje slabé miesto a zameral naň všetko 
svoje úsilie. V tejto oblasti si ním zviazaný. Zviazanosť, to znamená, ako by bol človek v obkľúčení. Myslím, 
že skoro každý z nás má takú oblasť, kde cíti zviazanosť.

V 16. kapitole Evanjelia podľa Mareka však čítame, že ak verím, mám moc zlého ducha premôcť. Zvlášť 
vo chvíli po svätom prijímaní, keď vieme, že sme naplnení Ježišom, môžeme vo svojom srdci povedať: Zrie-
kam sa zlého ducha, ktorý je vo mne. Ducha nečistoty, žiarlivosti, pýchy, rúhania, akéhokoľvek zlého du-
cha, ktorý na nás útočí. Máš všetko právo rozkázať mu, aby odišiel: „V mene Ježiša Krista sa zriekam du-

Alias Vella v Topoľčanoch; ilustračná snímka: Internet
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cha nečistoty (a pod.). Ako syn (dcéra) Božia ti rozkazujem, aby si odišiel k Ježišovi, ktorý s tebou naloží 
podľa svojej vôle. A ja do tejto oblasti svojho života prijímam znovu Ježiša Krista.“ Najdôležitejšie slová tej-
to modlitby sú: zriekam a prijímam. Ide vlastne o obnovu krstného sľubu. Túto modlitbu sa môžeš modliť 
vždy po svätom prijímaní. A diabol ťa bude musieť opustiť, pretože v Ježišovom mene máme nad ním moc.
Posadnutosť

Ďalším typom diablovej prítomnosti je posadnutosť. Vyskytuje sa zriedkavo a nastane vtedy, keď sa di-
abol zmocní mysle, srdca, aj tela človeka. Na určitú dobu sa takýto človek stáva nástrojom v jeho rukách. 
(Neznamená to však, že dotyčný o sebe nevie. Kontrolu nad sebou stráca len v určitých chvíľach, často 
v prostredí intenzívnej modlitby, zvlášť modlitby exorcizmu. Inak je s ním možná normálna komunikácia, 
môže pristupovať ku sviatostiam a pod.)
Aké sú znamenia na rozlíšenie posadnutosti?

V rímskom rituáli o exorcizme sa uvádzajú tieto: Hovorenie v jazyku, ktorý človek nepozná. Alebo človek 
rozumie jazyku, ktorý sa nikdy neučil. Človek vie na diaľku o veciach, ktoré nikdy nevidel, vie o udalostiach, 
pri ktorých nebol. Vykazuje fyzickú silu, ktorá prevyšuje jeho vlastné možnosti. Prejavuje odpor voči posvä-
teným veciam: krížu, Biblii, svätenej vode, posvätenému oleju, Panne Márii a pod. Niekedy posadnutý člo-
vek začína diskusie o teologických otázkach, ktoré presahujú jeho inteligenciu. Spomínam si na prípad, 
keď som sa modlil za oslobodenie trinásťročného dievčata a veľakrát sme diskutovali o veciach, ktoré boli 
úplne mimo jej prirodzenej inteligencie. Bolo to znamenie, že nejaký duch je prítomný.

Často posadnutý nedokáže v modlitbe vysloviť meno Ježiš, osloviť Ježiša (aj keď o ňom môže diskutovať). 
Posadnutosť sama o sebe nie je hriechom. Oveľa vážnejšie je žiť v hriechu, než byť diabolsky posadnutým. 
Posadnutý za to, čo sa s ním deje, nenesie vinu. (Môže však byť vinný z toho, že otvoril diablovi prístupo-
vú cestu, napr. zotrvávaním v hriechu, okultizmom, či satanizmom. O tom budeme hovoriť ďalej.) V prípa-
de posadnutosti môže jedine exorcista poverený biskupom rozkázať zlému duchu, aby odišiel. Exorcista je 
kňaz, ktorý má pre konktérny prípad exorcizmu poverenie od biskupa. Modlí sa potom tzv. slávny exorciz-
mus, obsiahnutý v rímskom obrade.*

(*Posledné vydanie rímskeho obradu bolo v roku 1952. V súčasnej dobe bol revidovaný a je v procese 
schvaľovania, pričom boli kópie rozoslané všetkým biskupom, aby k navrhovanému revidovanému zneniu 
dodali svoj komentár. Avšak modlitby exorcizmu, tu obsiahnuté, sú určené len pre kňazov, ktorí majú pove-
renie biskupa robiť tzv. slávny exorcizmus pri prípadoch diabolskej posadnutosti. Oblasť rozväzovania z rôz-
nych foriem zviazanosti však patrí do kompetencie každého kňaza a je súčasťou jeho pastoračnej starostli-
vosti. Svojim spôsobom každý kňaz je exorcistom, pretože každý kňaz sa môže zaoberať prípadmi ľudí, kto-
rí sú sužovaní diablom. Rozlišujeme však slávny exorcizmus, ktorý je obsiahnutý v rímskom obrade a po-
tom modlitbu rozviazania pre prípady zviazanosti. Jeho prostredníctvom kňaz pomáha ľuďom, aby sa sami 
zriekli zlých duchov, ktorí ich utláčajú. Keď sa budete modliť a budete mať podozrenie, že niekto z prítom-
ných ľudí je posadnutý, je lepšie vyhľadať skúseného kňaza, aby rozlíšil, o čo ide. Vo väčšine prípadov je 
totiž viac potrebný psychiater než exoricista.
PRÍSTUPOVÉ CESTY DIABLA

Je potrebné, aby sme tzv. zavreli okná a dvere, aby diabol nemohol vstúpiť, aby sa nemohol zmocniť mys-
le a srdca človeka.
1. Hriech

Pamätajte na to, že diabol je niečo ako zúrivý pes priviazaný na dlhej reťazi. Keď nevstúpim do priesto-
ru, ktorý je vymedzený dĺžkou reťaze, diabol mi nemôže ublížiť. Ale ak prekročím hranicu a vstúpim, potom 
riskujem, že na mňa zaútočí. Každým hriechom takto prekračujem diablovu hranicu. Preto prístupovou ces-
tou pre diabla je pornografia a sexuálne zvrátenosti: cudzoložstvo, nečisté skutky s inými ľuďmi, homose-
xualita, lesbizmus, atď. Ďalej alkoholizmus, obžerstvo, drogová závislosť, hra o peniaze a iné závislosti (aj 
nezdravá závislosť na človeku – viď Jer 17,5). Inou prístupovou cestou môže byť kriminalita a násilie. A jed-
ným z hlavných vchodov je okultizmus, satanizmus, hriechy proti 1. Božiemu prikázaniu (viď ďalej). 

(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
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Apoštol Ján v svojom Prvom 
liste píše: „Čo bolo od počiatku, 
čo sme počuli, čo sme na vlast-
né oči videli, na čo sme hľadeli 
a čoho sa naše ruky dotýkali, to 
vám zvestujeme: Slovo života“ (1 
Jn 1, 1). A Slovo sa telom stalo 
a prebývalo medzi nami v kon-
krétnom čase a v skutočnej kra-
jine. Ježiš Kristus bol pravým člo-
vekom, vo všetkom nám podob-
ný okrem hriechu. Pracoval ako 
tesár podľa vzoru svojho pozem-
ského otca Jozefa a keď vo veku 
asi tridsiatich rokov začal verej-
ne učiť a ohlasovať Božie krá-
ľovstvo, stal sa z neho pútnik 
po cestách Svätej zeme. Písmo 
hovorí, že hneď po krste v Jordá-
ne ho Duch viedol na púšť, kde 
sa 40 dní pôstom a modlitbami 
pripravoval na svoje účinkovanie. 
Potom odchádza opäť do Galiley 
kde si povoláva svojich apošto-
lov, ktorí hneď idú za ním. 

Autor najstaršieho evanjelia 
sv. Marek uvádza: „Chodil po ce-
lej Galiley, kázal v ich synagó-
gach a vyháňal zlých duchov“ (Mk 
1,39). Kristus navštevoval všet-
ky miesta, kde žili synovia Izrae-
la, aby kázal a uzdravoval. Pápež 
Benedikt XVI. vo svojom diele Je-
žiš Nazaretský vysvetľuje: „U evan-
jelistu Lukáša sa Ježišova životná 
cesta javí ako jedna veľká púť, pri 
ktorej vystupuje z Galiley do Jeru-
zalema. Aj v geografickom zmysle 
ide o ´výstup´. Genezaretské ja-
zero sa nachádza v hĺbke približ-
ne 200 metrov pod hladinou mora 
a Jeruzalem v priemernej nadmor-
skej výške 760 metrov“.  Bez-
prostredným cieľom Ježišovej púte 
je sväté mesto Jeruzalem so svo-

jím chrámom, ktorý si podľa slov 
Knihy Deuteronómium Boh vyvo-
lil, aby tam „prebývalo jeho meno“ 
(Dt 12,11; 14,23). Tu sa napokon 
zavŕšilo veľkonočné tajomstvo na-
šej spásy. Kristus toto tajomstvo 
uskutočnil svojou smrťou a zmŕt-
vychvstaním, preto prišiel do svoj-
ho mesta Jeruzalema, ako hovo-
rí liturgia Kvetnej nedele. Právom 
teda nazývame túto krajinu zem 
Svätá, pretože bola posvätená 
krokmi a skutkami nášho Pána, 
jeho Matky a apoštolov. 

Tieto skutočnosti mali na mys-
li prví kresťanskí pútnici, ktorí sa 
po vyhlásení Milánskeho ediktu 
roku 313 podujali navštíviť mies-
ta pozemského života Ježiša Kris-
ta. Historicky dôležitou je púť sv. 
Heleny, matky cisára Konštantína, 
ktorá podľa tradície našla sv. Kríž 
a nechala vybudovať prvé sväty-
ne na posvätných miestach v Je-
ruzaleme a Betleheme. Najstarší 
kresťanský itinerár alebo cesto-
pis (známy aj ako Itinerarium Hie-
rosolymitanum) napísal neznámy 
pútnik z Burdigaly (dnešné Bor-
deaux) pri príležitosti svojej ces-
ty do Svätej zeme v rokoch 333 
- 334. Na rozdiel od vtedy bež-
ných pútnických trás do Jeruza-
lema, ktoré viedli cez Stredozem-
né more, tento pútnik šiel po súši 
cez severnú Itáliu, údolie Dunaja 
až do Konštantínopola, potom cez 
Malú Áziu a Sýriu do Svätej zeme. 
Tam navštívil okrem iného Jeru-
zalem, Jericho, Mŕtve more, Bet-
lehem a Hebron. Ďalej sú veľmi 
dobre zdokumentované púte zá-
možných žien, ktoré prichádza-
li navštíviť a istý čas aj pobudnúť 
na posvätných miestach. Z nich je 

potrebné vyzdvihnúť pútničku Ege-
riu z konca 4. storočia, ktorej pút-
nicky denník sa nám zachoval do-
dnes. Nevieme presne, odkiaľ Ege-
ria pochádzala, no väčšina histori-
kov sa zhoduje, že pravdepodob-
ne zo Španielska. Podľa spôsobu 
písania a to, že adresátky svojich 
listov nazýva sestry, nám napove-
dá, že bola zrejme mníškou, res-
pektíve členkou nábožného spo-
ločenstva žien. Úvod a prvé čas-
ti sa nám nezachovali, no dá sa 
predpokladať, že v nich Egeria opi-
suje hlavné miesta Svätej zeme, 
ktoré navštívila ako prvé, keďže 
v ďalších zachovaných úryvkoch 
už opisuje miesta, ktoré sú vzdia-
lenejšie: Sinaj a Egypt, kde kráča-
la po stopách Izraelského národa  
putujúceho do zasľúbenej zeme. 
Vrch Nebó, kam nasledovala Moj-
žiša. V okolí Jordánu nachádzala 
miesta pôsobenia Jóba, Melchi-
sedecha, prorokov Eliáša a Jána 
Krstiteľa. Zastavila sa aj v Harane, 
odkiaľ pochádzal patriarcha Abra-
hám. V posledných riadkoch prvej 
časti itinerára Egeria svojim ses-
trám oznamuje, že by chcela zaví-
tať ešte do Efezu, aby navštívila 
hrob svätého apoštola a evanje-
listu Jána. Egeria prešla peši ale-
bo na koči úctyhodných 5 tisíc ki-
lometrov. V druhej časti itinerára 
je podrobne zachytená jeruzalem-
ská liturgia tej doby. „I keď Egeria 
strávila tri roky cestami po Svä-
tej zemi, predsa jej hlavným síd-
lom a miestom, kam sa zakaždým 
vracala a kde oddychovala, bol Je-
ruzalem, takže sa mohla dôver-
ne oboznámiť s každodenným ži-
votom Jeruzalemčanov. A ten bol 
hlboko preniknutý liturgiou...“, vy-

Farská púť 2018

Dotknúť sa Krista v jeho zemi
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svetľuje v úvode do slovenského 
prekladu Egeriinho itinerára pro-
fesorka starovekej gréčtiny a la-
tinčiny Helena Panczová. A dodá-
va: „Okrem liturgie hodín [a nedeľ-
nej liturgie] tu máme aj najstaršie 
doklady tzv. štáciovej liturgie. Je-
ruzalemskí kresťania totiž slávili 
Pánove sviatky na miestach, kde 
sa pripomínané udalosti skutoč-
ne odohrali a tak sa v priebehu 
roka pohybovali z Kalvárie na Oli-
vovú horu, na Sion, do Betlehe-
ma, do Betánie...“. Egeria jedno-
ducho, no inšpiratívne aj pre nás 
popisuje, ako prežívala návštevu 
posvätných miest vo Svätej zemi: 
„Bolo naším zvykom, že vždy, keď 
sa nám podarilo dosiahnuť vytú-
žené miesto, najprv sme sa tam 
pomodlili, potom sme si prečíta-
li príslušné čítanie z knihy (teda 
z Biblie, udalosť, ktorá sa na da-

nom mieste odohrala), zaspievali 
vhodný žalm a znova sme sa po-
modlili. Tento zvyk sme z Božej 
vôle vždy dodržali, kedykoľvek sme 
mohli dosiahnuť vytúžené miesto“ 
(Itinerarium 10,7). 

Ranokresťanská púť bola predo-
všetkým putovaním viery, pričom 
modlitba, čítanie z Biblie a Eucha-
ristia tu mali kľúčový význam. Prí-
klad Egerie a sv. Heleny nasledo-
vali mnohí svätci, ktorí tiež nav-
štívili Svätú zem. Spomedzi mno-
hých môžeme spomenúť Brigitu 
Švédsku, Františka z Asissi a z no-
vodobých Charlesa de Foucalda. 
Púte pápežov počnúc Pavlom VI. 
mali vždy ekumenický charakter, 
keďže v Jeruzaleme sa stretáva-
jú azda všetky kresťanské deno-
minácie.

Pútnici sa cez posvätné mies-
ta hlavne v Jeruzaleme a Betlehe-

me môžu duchovne dotknúť Krista 
a hlbšie spoznať jeho osobu. Prá-
ve Svätá zem je vhodným mies-
tom pýtať sa: Kto si, Pane Ježi-
šu? Kto si pre mňa osobne? Na-
pokon Pán túto otázku položil pria-
mo svojim najbližším priateľom, 
svojim apoštolom. 

Tento náčrt pútnickej tradície 
v Biblii a ranom kresťanstve ukon-
číme prosbou za požehnanú a mi-
losťami naplnenú farskú púť úryv-
kom zo Spiškých modlitieb z roku 
1479, zachovaných vo východoslo-
venskom nárečí: „Poproste milého 
Pána Buoh za verné pútniky, kte-
rí putují k buožemu hrobu, k sva-
tému Petru, nebo kdežkolivek 
v meno bože, že by jich Pán Buoh 
ráčil ve zdraví nositi a ku domu při-
vésti s menšími hrechy a (s) sva-
tú radoscu...“.

Peter Stašik

 Bazilika Božieho Hrobu - kamenná doska, na ktorej bolo Telo Pána Ježiša natierané vonnými masťami; snímka: M. Magda 
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Často máme do činenia s cha-
rizmami. Tu takisto musíme zis-
tiť, či pochádzajú od Boha alebo 
či ich pretláča diabol. Je možné, 
že sa stretávame s pravým alebo 
falošným darom jazykov. S pravý-
mi alebo falošnými proroctvami. 
S uzdravovaním, ktoré pochádza 
od Boha a uzdravovaním, ktoré 
pochádza od Zlého. 

Občas aj choroby sú zapríčine-
né zlým duchom. Ale ako to zistím, 
či príčiny určitej choroby sú priro-
dzené alebo je ňou zlý duch? Ako 
môžem zistiť, či určité symptómy 
sú psychiatrické alebo duchovné? 
Skúmam, či symptómy sú rovnaké, 
to znamená, či sa rovnako preja-
vujú  z hľadiska psychiatrie alebo 
aj počas posadnutosti. Bez tohto 
daru sa môžeme dopustiť mno-
hých chýb.

Je tento dar daný všetkým? Nie 
nutne. Sú ľudia, ktorí sú týmto da-
rom mimoriadne obdarení. Iní  me-
nej. Ak hovorím, že sú obdarení 
menej, to znamená, že majú iné 
charizmy, prostredníctvom ktorých 
môže pôsobiť Boh. Preto potrebu-
jeme vzájomnú spoluprácu, aby 
sa všetky tieto dary mohli zjedno-
tiť a prejaviť akoby v jednom tele. 

Príklady rozlišovania v Biblii: 2 
Kr 5, 26 - Giezi bol sluhom pro-
roka Elizea: keď Náman prišiel 
za Elizeom, aby ho uzdravil z ma-
lomocenstva, chcel mu zanechať 
veľa darov, no Elizeus neprijal žiad-
ne dary, lebo hovoril: „Neuzdravil 
som ťa ja, ale uzdravil ťa Boh“. Ale 
keď Náman odišiel, tak Elizeovho 
sluhu sa zmocnil zlý duch a pove-
dal si, že vezme niečo z toho bo-

Imrich Degro

O rozlišovaní Božej vôle (záver)
Často máme do činenia s charizmami

hatstva od Námana. Takže bežal 
za ním a tak mu povedal: „Náman, 
prorok Elizeus by chcel z tých da-
rov, ktoré si mu chcel nechať, dať 
niečo cudzincom, ktorí práve te-
raz za ním prišli.“ A tak Náman dal 
niečo z toto svojho majetku Gie-
zimu, Elizeovmu sluhovi. Keď sa 
prorok stretol so svojím sluhom, 
spýtal sa, kde bol. Giezi tvrdil, že 
nikde. Ale prorok dostal vnuknutie 
a vďaka daru rozlišovania zistil, čo 
sa stalo a preto sa obrátil na svoj-
ho sluhu slovami: „Malomocen-
stvo, ktorým trpel Náman, teraz 
zasiahne teba.“ Ako sa o tom pro-
rok Elizeus dozvedel? Vďaka rozli-
šovaniu duchov. 

Sk 13, 10 - čarodejník Elymas; 
Peter zisťuje, že bol čarodejníkom, 
ktorého lákala moc. Okamžite ob-
javil zlého Ducha v Elymasovi. 2 
Sol 2, 9-10 - „Toho, ktorý príde pô-
sobením satana so všetkou mo-
cou, znameniami a klamnými zá-
zrakmi a s každým zvodom do ne-
právosti pre tých, čo idú do záhu-
by, lebo neprijali lásku k pravde, 
aby mohli byť spasení.“ 

Pavol tu hovorí o zlom duchu, 
ktorý označuje ľudí, aby pomo-
cou nich dokázal prejavovať svoju 
moc, robiť klamné zázraky a zna-
menia. A Pavol toto nazýva klam-
ným zázrakom. Nie všetky zázraky, 
nie všetky uzdravovania, znamenia 
a znaky pochádzajú od Boha. Ale 
môžu byť klamom Zlého. Môžu byť 
klamným zázrakom. 

A neraz je to Cirkev, ktorá má 
rozlíšiť, či určitá charizma pochá-
dza od Boha alebo od Zlého. Je 
pravdou, žiaľ, že často sú niektorí 

predstavitelia Cirkvi veľmi bojazliví 
a boja sa toho, že by sa mohli po-
mýliť, takže udusia všetky chariz-
my. Ale nemôžeme ignorovať sku-
točnosť, že také nebezpečenstvo 
tu jestvuje. 

Ak máme dar rozlišovania du-
chov, to ešte neznamená, že 
máme aj právo vyháňať zlých du-
chov. Tento dar pochádza priamo 
od Ducha. Ale touto službou pove-
ruje človeka Cirkev. V tom je práve 
rozdiel, ktorý spočíva medzi služ-
bou a charizmou. Charizma pochá-
dza priamo od Ducha, ale služba 
je vlastne autorita - moc, ktorú  
dáva Cirkev, aby ste určitú chariz-
mu mohli používať oficiálne v jej 
mene. Táto moc pochádza z krstu. 
Ale jej vykonávanie  zase pochá-
dza od Cirkvi. 

1 Sol 5, 21 - Cirkev má prá-
vo skúmať všetko: skúmať, či je 
charizma autentická alebo nie; 
skúmať, či určitú charizmu mož-
no použiť za istých okolností ale-
bo nie. 1Jn 4, 1-6: „Milovaní, ne-
verte každému duchu, ale skú-
majte duchov, či sú z Boha, lebo 
do sveta vyšlo mnoho falošných 
prorokov. Božieho Ducha pozná-
te podľa toho: Každý duch, kto-
rý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel 
v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevy-
znáva Ježiša, nie je z Boha. To je 
duch antikrista, o ktorom ste po-
čuli, že príde, a už teraz je na sve-
te. Vy, deti moje, ste z Boha a zví-
ťazili ste nad nimi, lebo ten, kto-
rý je vo vás, je väčší než ten, čo 
je vo svete. Oni sú zo sveta, pre-
to hovoria podľa sveta a svet ich 
počúva. My sme z Boha. Kto po-
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zná Boha, počúva nás. Kto nie je 
z Boha, ten nás nepočúva. Pod-
ľa toho poznávame Ducha pravdy 
a ducha bludu.“ Musíme skúmať 
duchov, lebo nie všetci duchovia 
pochádzajú od Boha. Mnoho du-
chov pochádza od antikrista, a on 
už je vo svete. Vidíte, akí musíme 
byť opatrní, keď skúmame, či nie-
čo pochádza od Boha alebo nie. 

Je tu ešte ďalšia vec, pri kto-
rej musíme byť obozretní. Ak sku-
točne rozlíšite, že niečo nepochá-
dza od Boha, musí sa vydať sve-
dectvo pravde, ale pekne a s lás-
kou, vo vhodnom čase a za vhod-
ných okolností. Pamätajte: ak je zlý 
duch odhalený, tak sa snaží zničiť 
človeka, ktorý ho zistil, odhalil jeho 
klamný zázrak, ale snaží sa zničiť 
aj človeka, z ktorého vyšla faloš-
ná charizma. Diabol nevzdá sa len 

tak ľahko. Ak sa človek snaží vstú-
piť na jeho pole, aby mu zabránil 
v jeho činnosti, vzbúri sa. Vzbúri 
sa proti človeku, ktorý ho odhalil, 
ale vzbúri sa aj proti človeku, kto-
rý bol jeho nástrojom až do času 
odhalenia, a v tomto človeku vyvo-
lá rebéliu a neposlušnosť. A zasa 
v človeku, ktorý ho odhalil, môže 
vyvolať pýchu. Samozrejme, môže 
na neho zaútočiť mnohými ďalšími 
spôsobmi. Inými slovami, bude sa 
ho snažiť zničiť citovo aj duchovne. 

Pravdu treba povedať, ale múd-
rosť je tu na prvom mieste. Ľudia 
boli často zničení citovo i duchov-
ne nie kvôli falošnému rozlíšeniu, 
ale práve preto, že toto rozlíšenie 
bolo vyslovené zlým spôsobom. 

Vidíte, že tu narážame na nie-
čo veľmi delikátne a zároveň nie-
čo veľmi podstatné. Rozlišovanie 

je podstatné a rozlíšiť duchov je 
mimoriadne dôležité. A práve pre-
to tu môže byť poslušnosť ochra-
nou, aby sme sa nedopúšťali chýb. 
Zaiste, autorita sa môže dopustiť 
chýb, ale nech si to potom auto-
rita vyrieši s Bohom. Ak poslúch-
nete, tak poslušnosť spôsobí, že 
ste vždy chránení. 

Ak autorita vyhlási, aby ste ne-
používali určitú charizmu, Boh vás 
môže použiť v mnohých iných ob-
lastiach tak, že vám dá možnosť 
použiť vaše ďalšie charizmy. Všim-
nime si prenasledovanie Cirkvi, 
ako to Boh obrátil na dobré, lebo 
z prenasledovania vzišlo mnoho 
mučeníkov a svätých. Boha ne-
môžeme zastaviť v činnosti, pre-
tože on má tisíce možností, aby 
sa prostredníctvom nás - svoje ná-
stroje - prejavil.

ilustračná snímka: M. Magda
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Verím, že ste spokojní s polročnými výsledkami a aspoň trochu ste si oddýchli počas 
predĺženého víkendu. Vonku to vyzerá ako by mali byť teraz Vianoce a určite vás láka 
sánkovačka či guľovačka s kamarátmi, no dúfam, že si nájdete čas aj na prečítanie det-
skej rubriky.  

14. február
V tento sa výnimočne neslávi len sviatok sv. Valentína, patróna zaľúbených, ale aj Po-

polcová streda. Je prvým dňom 40-dňovej prípravy na veľkonočné sviatky. Naši starí rodičia ju nazývali  
Krivá streda je dňom prísneho pôstu, pokánia a končí ňou fašiangové obdobie zábavy, plesov a karnevalov.  

Svätica mesiaca –  sv. Bernadeta Soubirousová
Sv. Bernadeta pochádzala z chudobnej rodiny žijúcej vo francúzskom mestečku Lurdy. Rôzne choroby 

jej oslabovali zdravie, už keď bola dieťaťom. Ako najstaršia z deviatich detí sa musela starať o súrodencov 
a z času na čas musela chodiť zbierať drevo na kúrenie. A práve pri takejto práci ju zastihlo prvé zjavenie 
Panny Márie v jaskyni pri rieke Gave vo štvrtok 11. februára 1858. Panna Mária sa ukázala Bernadete 
celkove 18 krát v časovom rozmedzí od 11. februára do 16. júla 1858. Zjavenia neostali utajené a vyvo-
lali veľký záujem, ktorý zvyšovali mimoriadne udalosti, najmä náhle uzdravenia. Svetskí i cirkevní pred-
stavitelia viac ráz vyšetrovali Bernadetu a polícia sa usilovala prekaziť navštevovanie jaskyne, kam prichá-
dzali tisíce ľudí. Nakoniec však musela svetská vrchnosť a zodpovedné cirkevné autority priznať, že všet-
ky zjavenia sú hodnoverné.

V roku 1866 sa rozhodla vstúpiť do rehole Milosrdných sestier v Nevers. Posledný raz sa pomodlila pri 
jaskyni a prijala rehoľné rúcho a rehoľné meno sestra Bernarda.

V roku 1875, kým sa pri lurdskej jaskyni mnohí uzdravovali aj z tých najťažších chorôb, Bernadeta pri-
jímala s oddanosťou všetky choroby a utrpenia, z ktorých pozostávala jej veľká životná obeta. K telesným 
bolestiam sa pripájali aj duševné, najmä pre nepochopenie niektorých jej predstavených, ale Bernadeta pri-
jímala všetky nespravodlivosti a poníženia s pokojnou mysľou.

Napokon 16. 4. 1879 zomrela a pochovali ju pri kláštore Milosrdných sestier. Vyhlásili ju za blahoslave-
nú v roku 1925 a svätorečenie prebehlo v roku 1933. Jej telo sa uchováva v kaplnke materinského domu 
neverských rehoľných sestier.

11. februára, deň, v ktorý sa Panna Mária prvýkrát zjavila Bernadete, si pripomíname Pannu Máriu 
Lurdskú.                                                                                         pripravila: Paula Mihoková

Ahoj, kamaráti!

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

Stránku pripravuje Paula Mihoková
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T A J N I Č K A 1. Pôst začína dňom „Popol-

cová ......

2. Kto postavil archu?

3. Na čo pribili Ježiša Krista?

4. Akú cestu podstúpil Ježiš 

pred ukrižovaním?

5. Ako sa volá Ježišova 

matka?

6. Kde sa narodil Ježiš 

Kristus?

7. Ktorý učeník bol nazvaný 

Ježišom „Skala"?

8. Keď Ježiš uzdravoval, pre-

menil vodu na víno, rozmno-

žoval chlieb, hovoríme, že 

robil.......
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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.

Je pravda, že ľudia vždy túžili po Bohu?

Manželstvo je teda základné 
povolanie človeka, ktoré ustano-
vil Boh. Nie je to výsledok pôso-
benia slepých síl prírody, ale je to 
ustanovizeň, ktorú múdro a proz-
reteľne ustanovil Stvoriteľ  (porov. 
Humanae vitae).

Postoj lásky musí byť nasme-
rovaný k tomu, koho milujeme. 
Objektom lásky každého človeka 
by mal byť Boh, ktorý ho stvoril. 
Prečo? Pretože to potrebujeme 
k šťastiu. Stvoriteľ vpísal do ľud-
skej prirodzenosti túžbu po vzťahu 
s Ním. Preto v priebehu ľudských 
dejín ľudia vždy túžili po Bohu. 
Všetky archeologické nálezy sved-
čia o tom, že človek túžil po vzťa-
hu s Nadprirodzeným.

Nábožnosť je teda vpísaná 
do ľudskej prirodzenosti a pre-
to byť v plnosti ľudským zname-
ná byť nábožným. Človek nemô-
že byť šťastný, ak nežije v súla-
de so sebou samým, ak nie je se-
bou. Nemôže byť šťastný, ak od-
mietne Boha a vieru v Neho, pre-
tože nábožnosť je vpísaná do ľud-
ského srdca.

Je veľa druhov (podôb) lásky: 
láska rodičov k deťom, súrode-
necká láska, láska kňaza k veria-
cim, láska lekára k pacientom ale-
bo láska k Bohu. Avšak osud sve-
ta závisí predovšetkým od manžel-
skej lásky, pričom nejde len o de-
mografický aspekt (pretrvanie ľud-
stva), ale aj o morálny a nábožen-
ský aspekt, ktorý sa spája s vý-
chovou detí a mladých k hodno-
tám. Len trvalé manželstvo milu-
júcich sa rodičov (manžela a jeho 
manželky) vytvára vhodné pod-

mienky na odovzdávanie života 
a výchovu detí v pravde a láske.

Stvoriteľ dal človeku (mužovi) 
druhého človeka (ženu) ako ob-
jekt lásky. Stvoril muža a ženu, 
aby sa navzájom dopĺňali, aj na-
priek rozdielnosti odovzdávali ži-
vot a vychovávali ďalšiu gene-
ráciu.

V  knihe Genezis  Boh povedal: 
„Ploďte a množte sa a naplňte 
zem. A podmaňte si ju“ (Gn 1,28). 
A tento príkaz spresnil: „Preto 
muž opustí svojho otca, svoju 
matku a prilipne k svojej manžel-
ke a budú jedno telo“ (Gn 2,24).

?
rubriku pripravuje

MUDr. Blažej Vaščák
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Trampoty
v manželstve
120. Ako budovať zrelú lásku medzi 
manželmi?

Opravdivá láska rodí dobro 
a len dobro. Ubližovanie nie je 
prejavom lásky. Podľa toho lás-
ku ľahko rozlíšime. Druhým rozli-
šovacím znakom je to, že oprav-
divá láska nikdy nezanikne. Ak 
sa „láska“ skončila, svedčí to 
o tom, že nikdy nebola skutoč-
ná. Svätý Ján Pavol II. pripomínal 
vetu z Gaudium et Spes: „Človek 
nemôže nájsť seba samého v pl-
nej miere, iba ak v nezištnom se-
badarovaní.“

Niet teda inej cesty k nájdeniu 
seba samého, čiže k šťastiu, ako 
láska chápaná - ako darovanie 
seba samého. Všetci by sme mali 
celý život bojovať o to, aby sme 
boli čoraz lepší, čistejší a svätej-
ší. Keďže Boh povoláva k svätosti 

všetkých, znamená to, že ju mô-
žeme dosiahnuť všetci, dokonca 
aj veľkí hriešnici. Treba však pri-
jať fakt, že bez sebavýchovy, kto-
rá je neraz náročná a bez čerpania 
zo sviatostnej milosti je opravdivá 
svätosť nedosiahnuteľná. Často sa 
aj veriaci pozbavujú milosti plynú-
cej zo sviatosti manželstva a celé 
roky žijú vo voľných vzťahoch, kto-
ré sú v skutočnosti cudzoložstvom 
a takto sa s veľkou námahou sna-
žia budovať  „manželskú lásku...“

Len čistý človek, teda taký, kto-
rého chcel mať Stvoriteľ, je schop-
ný celkom sa darovať partnerovi 
v manželstve alebo sa darovať sa-
mému Bohu v zasvätenom živote 
(v kňazstve alebo v rehoľnom živo-
te). Samozrejme, na to, aby sme 

mohli darovať seba samých, mu-
síme najskôr seba samých vlast-
niť a disponovať sebou. Každá zá-
vislosť okráda človeka o vnútornú 
slobodu a obmedzuje jeho schop-
nosť opravdivo milovať. Ak chceme 
opravdivo milovať a teda byť šťast-
ní, musíme byť zrelí, čo sa preja-
vuje v tom, že vlastníme seba sa-
mých a sme ochotní dávať sa iným. 
Zrelý vzťah nemožno vybudovať me-
dzi nezrelými ľuďmi. Veľmi bolestne 
sa o tom presviedčajú egoisti, kto-
rí úprimne snívajú  o veľkej láske...

Keď láska k človeku alebo 
k Bohu dosiahne dostatočnú zre-
losť, je vhodné, ba aj potrebné uro-
biť rozhodnutie o jej trvalosti v do-
životnom manželstve alebo  v za-
svätenom živote. Ten, kto uzatvá-
ra sviatosť manželstva, dostáva 
sviatostnú milosť potrebnú na jeho 
prežívanie. Skúsenosť ukazuje, že 
ten, kto sa „chytí“ sviatostnej mi-
losti, dokáže verne a krásne vytr-
vať až do smrti v zvolenom povo-
laní, čiže na zvolenej ceste lásky.

ilustračná snímka: M. Magda
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Stalo sa:
• 18. - 25. 1. 2018 bol Týždeň modlitieb za jedno-
tu kresťanov
• 21. 1. - v nedeľu popoludní o 14:30 h v kosto-
le vo Víťaze bola prezentácia o Sv. zemi s dôležitý-
mi informáciami, ktoré nám podal Štefan Novotný, 
rektor seminára v Košiciach, ktorý robí aj sprievod-
cu po Sv. zemi
• 24. 1. - deň celodennej poklony v našej farnos-
ti; Sviatosť bola vyložená vo Víťaze do 18:00 h, 
v Ovčí do 17:00 h, zakončili  sme ju Eucharistic-
kým požehnaním 
• 2. 2. - Obetovanie Pána (Hromnice) - 40 dní od Na-
rodenia Pána Ježiša; pri svätých omšiach boli požeh-
nané sviece – hromničky
• 3. 2. v sobotu o 18:00 h bolo prvé stretnutie na-
hlásených párov v snúbeneckej škole v katechetic-
kej miestnosti na fare 
  
Stane sa: 
• 14. 2. - Popolcovou stredou začneme 40-dňové 
pôstne obdobie; v tento deň je prísny pôst a zdržia-
vanie sa mäsitého pokrmu, je to deň pokánia v ce-
lej katolíckej Cirkvi
• 16. 2. v piatok začnú krížové cesty v pôstnom obdo-
bí - v Ovčí o 16:30 h a vo Víťaze o 18:00 h a po nich 
budú sv. omše; krížové cesty v nedeľu budú v Ovčí 
o 13:30 h a vo Víťaze o 14:30 h  
• 16. 2. v piatok bude nočná adorácia vo farskom 
kostole od 21:00 – 22:00 h
• 17. 2. v sobotu bude spoločná krstná náuka 
o 10:00 h na fare v katechetickej miestnosti
• 18. 2. v nedeľu bude po sv. omšiach jarná zbier-
ka na charitu
• 10. 3. v sobotu začíname Deviatnik k sv. Jozefo-
vi, ženíchovi Panny Márie, ktorého slávime 19. mar-
ca v pondelok  
• 10. 3. v sobotu ráno po sv. omši bude stretnu-
tie členov modlitbovej skupiny sv. pátra Pia vo far-
skom kostole
• 16. 3. v piatok bude nočná adorácia vo farskom 
kostole od 21:00 h – 22:00 h
• 17. 3. v sobotu bude spoločná krstná náuka 
o 10:00 h na fare v katechetickej miestnosti
• 17. - 18. 3. v sobotu a v nedeľu bude snúbenecká 
škola - víkendovka ako bezprostredná príprava pre 
našich snúbencov na sobáš; začne v sobotu o 9:00 
h na fare v katechetickej miestnosti

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 pia-
tok umučenia a smrti Ježiša Krista. Zákon zdržiavať sa 
mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života; zákon 
pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 
60. roka života. 

mäso: od 14 r. – do smrti, 
pôst (jedlo): 18 – 60 r.
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 usta-

novenými zastaveniami, môže získať za obvyklých pod-
mienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval 
od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umuče-
ní 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 pomod-
lí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného 
modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za ob-
vyklých podmienok úplné odpustky.

V tejto dobe vidíme ako sa falšujú pojmy. Človek je vždy 
podriadený duchu  - alebo sa vedome podriadi Duchu Svä-
tému – „chytí“ sa Božích prikázaní, učenia Cirkvi, často 
a hojne čerpá zo sviatostných milostí alebo sa – neraz 
celkom nevedomky – podriadi duchu tohto sveta. Prob-
lém spočíva v tom, že svet (hlavne svet vplyvných médií) 
ovládaný zlým duchom deformuje všetky pojmy. Niet sa 
čo čudovať, veď je to duch klamstva a lží.

V prípade deformovania pojmu láska prekročila drzosť 
zlého ducha všetky medze. Musíme konštatovať, že v tom-
to dosiahol zlý duch veľký úspech. Ľudia všeobecne po-
užívajú slovo láska na označenie skutkov, ktoré nema-
jú s láskou  nič spoločné a ktorými si navzájom ubližujú 
v mene takto chápanej „lásky“...

MUDr. Vaščák Blažej
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

12. 2. Pondelok 17:00 (pomazanie chorých)
13. 2. Utorok 18:00 Za ZBP Žofie (pomazanie chorých)

14. 2.
Popolcová
streda

7:00 † Jozef Uličný a Ján Kováč 17:00 † Barbora, Valent a Róbert Jenčovci
18:00 80: Regína Kovaľová a za jej rodinu

15. 2. Štvrtok 7:00 † Ján, Apolónia, Helena, Mária a Apolónia
16. 2. Piatok 18:00 † Valentín, Apolónia, Helena a František 17:00 † Valentín Uličný
17. 2. Sobota 7:00 60: Marta Imrichová a za jej rodinu

18. 2.
1. pôstna
nedeľa - B

7:30 † Helena, Štefan a Alžbeta 9:00 za farnosť
10:30 50: manžel. František a 70: Marta Štofaňákovci

19. 2. Pondelok
20. 2. Utorok 18:00 50: Sieb Sven
21. 2. Streda 17:00 † Michal, Martin a Barbora
22. 2. Štvrtok 7:00 † Mária Blizmanová (výročná) 
23. 2. Piatok 18:00 † Regína Forišová (výročná) 17:00 † Don Jozef Kočík, kňaz
24. 2. Sobota 7:00 †Mária a Andrej Gregovci

25. 2.
2. pôstna
nedeľa - B

7:30 za farnosť 9:00 50: Marta Kráľová
10:30 70: Žofia Pacovská a za jej rodinu

26. 2. Pondelok
27. 2. Utorok 18:00 za ZBP Veroniky Uličnej a za jej rodinu
28. 2. Streda 17:00 za ZBP Juraja Krištofa
1. 3. Štvrtok 7:00 † Štefan a Alžbeta Bednárikovci

2. 3. Piatok 18:00
† Žofia, Ondrej, Ernest, Jozef, 
Klement, Ján a František

17:00 za živých a mŕtvych členov ruž. bratstva

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

4. 3.
3. pôstna
nedeľa - B

7:30 za ZBP rodín prístrešia „Andrejkovičová“ 9:00 80: Jozef Humeňanský
10:30 vlastný úmysel

5. 3. Pondelok
6. 3. Utorok 18:00 † Jozef Ungvarský
7. 3. Streda 17:00 † Andrej Timko

8. 3. Štvrtok 7:00
† Jozef, Apolónia Novotní 
a sr. Expedita Gregová

9. 3. Piatok 18:00 50: Eva Balogová 17:00 za ZBP rodín prístrešia „Za ulicu“
10. 3. Sobota 7:00 40: Mária Blizmanová

11. 3.
4. pôstna
nedeľa - B

7:30 za farnosť 9:00 † Mária a Matej
10:30 80: Tomáš Juhás a za jeho rodinu

12. 3. Pondelok
13. 3. Utorok 18:00 † Františka a Martin Kundríkovci
14. 3. Streda 17:00 † Veronika a Jozef Jenčovci
15. 3. Štvrtok 7:00 za ZBP Milana Prokopa
16. 3. Piatok 18:00 † Leonard Balucha 17:00 † Jozef a Mária
17. 3. Sobota 7:00 50: bohuznáma osoba

18. 3.
5. pôstna
nedeľa - B

7:30 za ZBP rodín prístrešia „Za starým kostolom“ 9:00 za ZBP Jozefa Humeňanského, misionár
10:30 za farnosť








