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Sv. Otec Ján Pavol II. na Svetovom stretnutí mládeže v Paríži v roku 1997 blahoslavil známeho francúz-
skeho vedca Bedřicha Ozanama, ktorý žil v rokoch 1813 - 1853 v dobe pápeža Leva XIII. Keď Ozanam zo-
mrel, jeden panovník o ňom povedal: „Bol to svätec, len škoda, že sa nedokázal vyhnúť pasci manželstva.“ 
Keď sa to dopočul Lev XIII., vraj vyhlásil: „Nehovorte. Nevedel som, že náš Pán ustanovil šesť sviatostí a 
jednu pascu.“

Pre mnohých je manželstvo akási pasca, pretože musia si sľúbiť vernosť na celý život, ale či neustano-
vil Ježiš túto sviatosť ako sviatosť jednoty a lásky medzi dvoma pokrstenými – medzi mužom a ženou? Čo 
Boh spojil, človek nech nerozlučuje. 

A práve túto nerozlučiteľnosť Ježiš v evanjeliu vyzdvihuje a potvrdzuje proti farizejom, ktorých úmysel je 
pokúšať Ho. Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť 
vášho srdca vám napísal toto prikázanie.“ A dodáva: „Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje!“ 

Možno očakávajú od Ježiša menej prísny postoj i v tejto otázke, keď vzhľadom na prikázanie o sobote si 
mohli byť istí Jeho veľkodušnosťou. Bolo by ľahké postaviť proti Nemu zákon, keby Ježiš potvrdil ľahkosť 
manželského rozvodu. A naopak, mal by proti sebe ľud, keby urobil manželský rozvod ťažším, než aký sa 
presadil vo veľmi poddajnom zvykovom práve. Spasiteľ však siaha ďaleko za možnosti odpovede, akú oča-
kávajú Jeho nepriatelia. S odvolaním sa na 1 Mojž 2, 24 celkom odmieta manželský rozvod na základe Bo-
žieho stvoriteľského poriadku, podľa ktorého je človek ako muž a žena stvorený pre nerozlučiteľné manžel-
stvo. Taká je Božia vôľa.

Sv. Otec František povedal, že „sviatosť manželstva znamená urobiť sľub milovať sa Kristovou láskou“. 
Nie hocijako a nie do času, ani keď mi to bude vyhovovať, ani dovtedy, kým nebude slaboch, ale  v šťas-
tí a v nešťastí... 

O tom je sviatosť manželstva - byť otvorený Božej milosti a láske, ktorá pomáha prekonávať prekážky a 
prijať zodpovednosť za toho druhého, navzájom si pomôcť dosiahnuť nebo.

d. o.  Marek Hnat

Nerozlučiteľnosť manželstva

30. septembra 2018, Vysoká nad Uhom - ďakovná sv. omša a uloženie relikvií blahoslavenej Anky Kolesárovej; meditačná snímka: Martin Magda
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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
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KATECHÉZA 28. nedeľa cez rok B 
pripravil: Podbrezovsky 

"Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným

tuje vynikajúce svetlo pre zmysel 
života, keď nám zvestuje slová, 
ktoré povedal Pán Ježiš mladíkovi: 
„Choď, predaj všetko, čo máš, roz-
daj chudobným a budeš mať poklad 
v nebi.“ Ten mladík od detstva za-
chovával Božie prikázania a pred-
sa to nestačilo. Pán Ježiš totiž pri-
šiel zdokonaliť starozákonný poria-
dok a kto chce patriť do jeho krá-
ľovstva, musí sa podrobiť zdoko-
nalenému novozákonnému poriad-
ku. Napríklad v Starom zákone zna-
menal veľký majetok prejav Božej 
priazne. Kto bol bohatý, ten bol aj 
Bohu milý. Pán Ježiš tento poriadok 
obrátil naopak - Bohu milý a bla-
hoslavený je aj ten, kto je chudob-
ný. Vyplýva to zo zmenenej novozá-
konnej situácie. Povedzme si, ako.

Prvý dôvod je v tom, že odkedy 
sa Boží Syn stal človekom, jeho 
zásluhou nebeský Otec hľadí na 
všetkých ľudí ako na svojich synov 
a dcéry. Svätý Pavol o tom napísal 
Rimanom: „Sme Božie deti, ale ak 
sme deti, tak sme aj dedičia, Boží 
dedičia a Kristovi spoludedičia“ 
(Rim 8,17). Ale taký syn, ktorý má 
veľké bohatstvo, nie je odkázaný 
na obdarovanie a nestojí o obda-
rovanie, čiže bohatstvo stojí v ces-
te Božiemu obdarovaniu.

Druhý dôvod je v tom, že keď 
sa stal Boží Syn človekom, človek 
sa má podobať na svojho božské-
ho brata. Podľa teológie Dietricha 

Bonhoeffera Ježiša charakterizuje 
to, že tu bol pre iných. A tak každý, 
kto chce byť podobný jemu, musí 
byť človekom pre iných. Ale kto má 
veľké bohatstvo, ten je človekom 
pre seba, ten myslí na seba. Ego-
ista je opakom Krista. Preto Pán 
ukladá mladíkovi radikálnu požia-
davku: „Predaj všetko, čo máš a 
rozdaj chudobným.“ 

A táto Ježišova výzva platí aj pre 
nás. Ak chceme, aby náš život mal 
zmysel, musíme sa rozdávať ostat-
ným ľuďom. Možno si poviete: Je 
naozaj zmysel života taký? Keď sa 
hlbšie zamyslíte, spoznáte, že áno. 
Pozrite, keď niekomu niečo daruje-
te, kvety, prsteň, kozmetickú kaze-
tu, či iné hmotné veci, alebo aj ne-
jaký duchovný dar, úsmev, pozor-
nosť, pozdrav, odpustenie, pote-
šenie, poslúženie, pomoc, ošetre-
nie, obviazanie, atď., v tej chvíli zis-
títe, že máte dobrý, ba až blaživý 
pocit. Týmto pocitom obdaril sám 
Boh každý náš dar a každý náš dob-
rý skutok. A keď niekto často obda-
rúva, blaživé pocity sa v ňom zhro-
mažďujú a v človeku narastá celko-
vý dobrý pocit pohody a šťastia. Na-
opak je to v človeku, ktorý je egois-
tom a nemyslí na iných a nerozdá-
va iným. Takýto človek má nedosta-
tok blaživých pocitov, ba vznikajú v 
ňom nepríjemné pocity osamelos-
ti, opustenosti, smútku, pocity púš-
te. A štatistika zisťuje , že aj tieto 

Čomu sa máme tu, 
v škole Božích detí, 
učiť? Veľkému ume-
niu - ako na svete dob-
re žiť. Nádherné Božie 
slovo nám ukazuje, na 
čo sa môžeme v živo-
te spoľahnúť. Najprv 
si položme každý v du-
chu otázku: na čo sa 
v živote spolieham, o 
čo sa usilujem, v čom 
vidím najväčšiu hod-
notu, za čím sa pach-
tím? Vyznajme v poko-
re všetku svoju mali-
chernosť a hlúposť a 
prosme Boha o odpus-
tenie.

Milí veriaci,
v správach môžeme počuť aj 

správy o nešťastiach, pri ktorých  
zahynie množstvo ľudí. Takéto sprá-
vy nami otrasú. Ale skúste porov-
nať takéto správy s informáciou, 
o ktorej až tak často nepočúvame 
v médiách a to, že každý rok spá-
cha len v Európe samovraždu viac 
ako 50 000 ľudí. Predstavte si to 
obrovské číslo, tie tisíce ľudí, kto-
rí každý deň zahadzujú svoj vlast-
ný život. Prišli k presvedčeniu, že 
nemá zmysel pokračovať ďalej v 
žití. V podstate tu ide o zmysel ži-
vota, ktorí asi stratili.

Dnešné evanjelium nám posky-

a budeš mať poklad v nebi.“
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nepríjemné pocity sú častou príči-
nou samovrážd. Stovky ľudí každý 
deň dobrovoľne odchádzajú z tohto 
sveta, pretože trpeli nedostatkom 
blaživých pocitov, ktoré Boh dáva 
zažiť tým, čo tu na zemi rozdávajú.

A tomuto prirodzenému dôsledku 
rozdávania Pán Ježiš pripája to naj-
hlavnejšie, že v tej chvíli, keď rozdá-
vame iným, sami sa otvárame pre 
Božie obdarovanie, pre Božiu lás-
ku, pre Božiu priazeň. Alebo slova-
mi Pána Ježiša z dnešného evanje-
lia, v tej chvíli „...budeme mať po-
klad v nebi“. Pán Ježiš vyhlásil, že 
takým ľuďom pri Poslednom súde 
povie: „Poďte, požehnaní od môj-
ho Otca, do kráľovstva nebeského, 
ktoré je vám pripravené od ustano-
venia sveta. Lebo bol som hladný 
a dali ste mi jesť, bol som smäd-
ný a dali ste mi piť, bol som cho-
rý a opatrovali ste ma, pocestný a 
pritúlili ste ma, bol som nahý a za-
odeli ste ma, bol som vo väzení a 
navštívili ste ma.“ Nuž spoznávate 
v tejto chvíli, že rozdávať iným pat-
rí naozaj k zmyslu nášho života? A 
tak sa nečudujte, že mnohí ľudia na 
svete pochopili túto Ježišovu náuku 
a snažia sa podľa nej žiť. 

V Ríme je jedna farnosť, zva-
ná farnosť kanadských mučení-
kov, ktorej duchovným správcom 
je otec Amadei. Podľa knihy Deji-
ny spásy prišiel do tej farnosti je-
den mladý kresťan zo Španielska, 
ktorý žil svoj život podľa Kristovej 
náuky. Usadil sa v najchudobnej-
šej štvrti v biednom baraku, aby 
žil pre chudobných. Čoskoro sa 
jeho život zapáčil kresťanom. Utvo-
rili si skupiny, ktoré sa schádzajú 
dvakrát v týždni od 21. do 23. ho-

diny večer a snažia sa na svojich 
schôdzkach čím lepšie spoznávať 
Pána Ježiša z Písma svätého, stre-
távať sa s ním vo svätom prijímaní 
a posluhovať mu v bratoch a ses-
trách. V piatich skupinách, ktoré 
majú po 60 členov, najmä z radov 
mládeže, sa dejú takmer neuveri-
teľné rozdávania. Napríklad, keď 
jeden človek nebol schopný zapla-
tiť dlh a hrozilo mu väzenie, všetci 
v skupine sa okamžite poskladali, 
zozbierali potrebnú sumu peňazí a 
zachránili ho. Alebo chodí tam mla-
dík, ktorý je filmovým hercom, má 
bohatých rodičov, ktorí mu darova-
li novú, nádhernú vilu. A iný mladík 
bol prepustený z väzenia, nikde ho 
nechceli prijať do zamestnania, pre-
tože práve vyšiel zo žalára. Nemal 
ani prácu, ani byt. Filmový herec 
pristúpil k nemu a hovorí: „Tu sú 
kľúče od mojej vily. Môžeš tam bý-
vať, dokiaľ ti pomôžem nájsť prácu 
a vlastný byt.“ A skupina mu pomá-
hala, podporovala ho. Napokon ho 
prijali do práce a dostal nový byt. 
Alebo jeden inžinier z tej skupiny 
sa viezol autom v studenom zim-
nom počasí a vidí, ako biedna sta-
renka ťahá ručný vozík naložený uh-
lím. Pomyslel si: „Mal by som vy-
stúpiť z vykúreného auta a pomôcť 
jej, veď som dnes ešte neposlúžil 
Pánu Ježišovi v blížnych.“ Zastavil 
auto a o chvíľu stál vo svojom pek-
nom zimníku vedľa ubiedenej sta-
renky a ťahal jej vozík cez dve ulice 
až do domu, v ktorom bývala. Po-
tom sa vrátil k autu naradovaný a 
šťastný, že poslúžil Ježišovi. Alebo 
stavebný inžinier rozprával: „Výpo-
čet zložitej konštrukcie si vyžaduje 
úplné sústredenie sa celého člove-

ka. Vo chvíli, keď som prichádzal na 
konečné riešenie výpočtu, kolega 
ma oslovil: „Akú nosnú konštruk-
ciu má oceľová dvadsaťštvorka?“ 
Najprv som chcel hrozne zakričať: 
„Nevyrušuj ma!“ No hneď som sa 
spamätal a uvedomil som si: Pán 
Ježiš chce odo mňa viacej, než vý-
počet konštrukcie a tomu musím 
dať prednosť. Otvoril som zásuvku 
a povedal som: „Hneď, Albert“  a 
vyhľadal som mu tabuľky.

Cítite v tej chvíli, akí sú krásni 
opravdiví kresťania? Cítite, že ne-
majú problém so zmyslom života? 
Cítite, že ich život je šťastný, preto-
že žijú pre iných z lásky k Ježišovi? 
Veru, na samovraždu ani len zďa-
leka nepomyslia. Ani chvíľočku sa 
neobzerajú za povrazom na obese-
nie, za smrtiacou guľkou na zastre-
lenie, za otravným jedom. Práve na-
opak. Všetko ich úsilie je zamera-
né na žiť, dlho žiť pre iných.

A tak, milí bratia a sestry, vo 
svetle Ježišovej náuky sme pri-
šli spolu k tejto veľkej myšlienke. 
Opravdivé kresťanstvo nespočíva 
v náboženských vedomostiach, ba 
ani v zachovávaní Božích prikázaní, 
tie zachovával aj mladík z dnešné-
ho evanjelia. Opravdivé kresťan-
stvo je vo svojej podstate vzťah, 
osobný vzťah k Otcovi Nebeskému 
skrze Ježiša, vnútorný vzťah, živý 
vzťah k ostatným ľuďom pre Ježi-
ša. Uprostred tohto vzťahu je Ježiš. 
Až z tohto vzťahu pramení všetko 
ostatné. Z tohto vzťahu pramenia 
aj náboženské vedomosti, zacho-
vávanie prikázaní, aj dobré skutky. 

Opravdivé kresťanstvo je naozaj 
vzťah. A takto chápané kresťanstvo 
je zmyslom nášho života. Amen.
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Relikvie Anny Kolesárovej 
v jej rodisku

Rodisko Anny Kolesárovej ožilo tisíckami pútnikov, keď počas posledného septembrového víkendu sa 
uskutočnila slávnosť spojená s uložením relikvií blahoslavenej Anny Kolesárovej v kostole Sedembolest-
nej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom.

Pútnici tu mali svoj program už od soboty, kedy slúžil slávnostnú svätú omšu košický pomocný biskup Ma-
rek Forgáč, podvečer nasledovalo divadelné predstavenie o Anke v podaní mladých z Jarovníc, večer svedec-
tiev či adorácia. Do Vysokej už v sobotu došli i účastníci bežeckej štafety Košice - Vysoká nad Uhom.

Tí začali svoju púť pred Dómom sv. Alžbety ráno o siedmej hodine a zdolali tak cca 90 kilometrov. Druhou  
bola pešia púť s Božím milosrdenstvom k čistému srdcu. Organizovala ju Kongregácia sestier Matky Božieho 
Milosrdenstva z Nižného Hrušova. Na cca 37 kilometrovú púť sa tak vydala dvanásťčlenná skupina sestier 
v sprievode laikov.

Dvojdňový program vyvrcholil 30. septembra sv. omšou s arcibiskupom Bernardom Boberom na priestran-
stve pred kostolom vo Vysokej nad Uhom. Vo svojom príhovore pripomenul viac ako 2000 mladých, ktorí sa 
inšpirovali príbehom blahoslavenej Anny a s odvahou sa zapísali do Knihy čistých sŕdc a urobili tak rozhodnu-
tie žiť čnostný život a zachovať si čisté srdce až do manželstva.

„Aké je dôležité, aby mladí ľudia budovali pevné vzťahy a zakladali šťastné rodiny! Úcta k hodnotám a živá 
viera sa odovzdávajú vždy najviac v rodine. Preto je rodina taká dôležitá! Preto bola aj pre Anku rodina taká 
dôležitá. Po matkinej smrti zostala s otcom a starším bratom a pomáhala ako sa dalo. Otca mala veľmi rada. 
Volala ho apočko - otecko, dnes deti hovoria: oci! Aj krátko pred smrťou našla Anka útočisko priamo pri otco-
vi. Otec bol pre ňu istotou a v istom zmysle aj obrazom dobrotivého Nebeského Otca.

Som si istý, že dôležitú úlohu v každej rodine zohráva rodičovská prirodzená autorita a tá sa opiera o vie-
ru v Boha. Viera je totiž kotvou ľudského, ale i rodinného života. Uvoľnením kotvy sa uvoľňuje všetko ostatné. 
Vzťah k Bohu sa odráža i na vzťahu k iným.

V rodine sa cez vieru v Boha buduje úcta k dôstojnosti každej ľudskej osoby. Lebo počatím a narodením je 
každý z nás jedinečný a skrýva v sebe obraz Boha. Keď takto rozmýšľame a tomu učíme aj naše deti, stáva-
me sa jeden druhému oporou.

Nejestvuje lepší model pre život ľudí na zemi, ako je Ježišova ponuka evanjelia. Niet lepšej cesty na svete, 
ako jeho cesta! Ak prestaneme deti formovať vo svetle evanjelia, vyformujú ich iné podnety a pravidlá, napr. 
tie z ulice alebo z ríše zvierat.

Kresťanské rodiny by sa mali práve preto stretávať, aby si vymieňali skúsenosti, aby si navzájom pomáha-
li a aby rovnako kresťansky zmýšľali.

A tak, ako je dnes tento kostol hrdý na našu blahoslavenú Anku, tak buďte na ňu zdravo hrdí aj vy, milí far-
níci z Vysokej a Pavloviec. Buďte na ňu hrdí aj vy, naši mladí z celého Slovenska.

Hľadajte ju a putujte k nej aj naďalej, veď Boh dovolil vybrať jej pozostatky zo zeme a pozdvihnúť ich na ol-
tár, aby vám bola ešte bližšie. Stretávajte sa pri nej aj vy, naše rodiny a nechajte sa osloviť jej krásou, jed-
noduchosťou a vierou.

Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás!“, vyzval na záver svojho príhovoru Mons. Bernard Bober.
Tím Pastoračného centra Anny Kolesárovej v spolupráci s farárom pavlovskej farnosti Slavomírom Bako-

ňom pripravujú aktivity, ktoré budú ponúkať pútnikom do Vysokej. Stavať chcú predovšetkým na podujatiach 
pre mládež, ktoré sa za posledné roky osvedčili. A väčší dôraz chcú klásť aj na prácu s rodinami.

Najbližšie bude vo Vysokej nad Uhom Púť radosti pre mladých, ktorá sa bude konať od 19. do 21. októb-
ra. Téma púte je „Svätosť na dosah“.

Jaroslav Fabian
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Homília - Mons. Bernard Bober: 

"Vysoká nad Uhom nás s Ankou bude dvíhať k nebu!"
Bl. Anna Kolesárová sa cez víkend symbolicky vrátila do svojho rodiska vo Vysokej nad Uhom. Na mieste pri-

pravili slávnosť, ktorá bola spojená s uložením relikvií novej slovenskej blahoslavenej. Svätú omšu celebroval 
košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Jeho homíliu prinášame v plnom znení.

–
Milí bratia kňazi, diakoni, seminaristi, rehoľníci, rehoľné sestry, milí mladí priatelia, drahí bratia a sestry v 

Kristovi - vy všetci, ktorí ste sa zhromaždili tu pri Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom, 
ako aj vy všetci, ktorí ste s nami duchovne spojení cez vysielanie televízie Lux a rádia Lumen.

Dnes sme prišli do najvýchodnejšieho regiónu nášho milovaného Slovenska, aby sme našli svetlo pre život. 
Chceme sa nechať ožiariť Kristovým svetlom, ktoré sa odráža od vzácnej perly tejto zeme - blahoslavenej Anny 
Kolesárovej, ktorá sa narodila práve tu vo Vysokej nad Uhom.

V našich srdciach ešte stále doznievajú vzácne chvíle slávnosti blahorečenia, ktoré sme zažili pred mesia-
com v Košiciach. Ľudia nám do Košíc zaslali toľko ďakovných pozdravov a povzbudivých svedectiev, že sme 
zrazu mali pocit, že žijeme v inom svete.

Ani sa nám nechcelo veriť, že naša nová blahoslavená vyvolá tak silnú odozvu. Ohromná účasť veriacich 
na štadióne všetkým vyrazila dych. Celková atmosféra a ochota toľkých dobrovoľníkov vytvárala pocit neba na 
zemi. Médiá zrazu prestali spochybňovať hodnosť Ankinho blahorečenia, lebo srdcia obyčajných ľudí vycítili, že 
je to správna vec. Bolo to ako nádherný sen, aj my kňazi sme vtedy cítili, že sme potrební a užitoční a že naši 
ľudia sa predsa nenechajú len tak ľahko odradiť a zmanipulovať neprajnosťou neveriaceho sveta. Anka zapá-
lila svetlo do tmy aktuálnych škandálov a pohoršenia v Cirkvi a lúčom svojho blahorečenia nám všetkým dala 
nádej a vyzvala nás, aby sme nepozerali len do zeme, ale aby sme zodvihli hlavu a nezabudli sa pozrieť aj na 
slnko, ktorým je pre nás Ježiš Kristus.

Dnes sme priniesli relikviár s telesnými ostatkami našej novej blahoslavenej naspäť na rodnú hrudu. Pri-

dokumentačná snímka z vigílie blahorečenia: Jaroslav Fabian
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dokumentačná snímka z vigílie blahorečenia: Jaroslav Fabian

niesli sme ju domov medzi jej príbuzných a rodákov z celej pavlovskej farnosti. Rodina duchovných príbuzných 
a priateľov našej Anky sa však medzičasom veľmi rozrástla a presiahla hranice Slovenska.

Medzi prvými našli Anku Kolesárovú tu vo Vysokej naši mladí. Oni si ju obľúbili a privinuli k sebe. To oni ju 
celé tie roky hľadali a povzbudzovali sa pri jej hrobe k čistému životu. Púte radosti, púte zrelosti, púte rodín a 
zaľúbených sa celých 20 rokov sústredili na jej odkaz: Žite svoj život v Bohu a on vám dá silu všetko zvládnuť! 
Koľko našich mladých sa za ten čas inšpirovalo príbehom Anky Kolesárovej? Koľkí mladí sa zapísali do Knihy 
čistých sŕdc a urobili tak rozhodnutie žiť čnostný život a zachovať si čisté srdce až do manželstva? Viac ako    
2 000 mladých ľudí tak s odvahou urobilo!

Milí priatelia z duchovnej rodiny blahoslavenej Anny! Celé dve desaťročia sa náš Nebeský Otec pozeral na 
vás, počúval tu vaše odvážne rozhodnutia a podporoval ich svojou milosťou. Tu ste nachádzali jeho pokoj a ne-
falšovanú radosť! A dnes, Pán večnosti, naozaj potvrdil, že celé tie roky bral vaše predsavzatia a prosby váž-
ne. Oslávil tú, ktorú ste vnímali ako svoj vzor a silu pre svoje životy. Oslávil ju a dovolil, aby ste sa jej mohli 
dotknúť ako tej, ktorá je Bohom požehnaná a poslaná žehnať, uzdravovať a prosiť za vás a za vaše vzťahy, za 
vaše manželstvá a rodiny, za vaše deti!

Aké je dôležité, aby mladí ľudia budovali pevné vzťahy a zakladali šťastné rodiny! Úcta k hodnotám a živá vie-
ra sa odovzdávajú vždy najviac v rodine. Nikde inde tak, ako práve v rodine! Preto je rodina taká dôležitá! Preto 
bola aj pre Anku rodina taká dôležitá. Po matkinej smrti zostala s otcom a starším bratom a pomáhala ako sa 
dalo. Otca mala veľmi rada. Volala ho apočko - otecko, dnes deti hovoria: oci! Aj krátko pred smrťou našla Anka 
útočisko priamo pri otcovi. Otec bol pre ňu istotou a v istom zmysle aj obrazom dobrotivého Nebeského Otca.

Som si istý, že dôležitú úlohu v každej rodine zohráva rodičovská prirodzená autorita a tá sa opiera o vie-
ru v Boha. Viera je totiž kotvou ľudského, ale i rodinného života. Uvoľnením kotvy sa uvoľňuje všetko ostatné. 
Vzťah k Bohu sa odráža i na vzťahu k iným. V rodine sa cez vieru v Boha buduje úcta k dôstojnosti každej ľud-
skej osoby. Lebo počatím a narodením je každý z nás jedinečný a skrýva v sebe obraz Boha. Keď takto rozmýš-
ľame a tomu učíme aj naše deti, stávame sa jeden druhému oporou. Nejestvuje lepší model pre život ľudí na 
zemi, ako je Ježišova ponuka evanjelia. Niet lepšej cesty na svete, ako jeho cesta! Ak prestaneme deti formo-
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vať vo svetle evanjelia, vyformujú ich iné podnety a pravidlá, napr. tie z ulice alebo z ríše zvierat.
Kresťanské rodiny by sa mali práve preto stretávať, aby si vymieňali skúsenosti, aby si navzájom pomáhali a 

aby rovnako kresťansky zmýšľali. Veriace rodiny sa tešia na stretnutia pri slávení Eucharistie, hlavne v nedeľu 
nechýbajú na omši a cítia, že toto ich buduje a pomáha ísť ďalej! Máme pekné rodiny a to i vďaka pravidelným 
stretnutiam. Takéto stretnutia i v minulosti, počas neslobody, pomáhali uchovávať vieru, súdržnosť a morálku. 
Spriatelené rodiny si často robili spoločný program a tak si chránili svoj vzácny čas i kresťanský ideál. Dokona-
lí nebudeme nikdy, ale k ideálu sa máme vždy približovať. Ak zavrhneme ideál, nemáme sa k čomu približovať.

Aj dnes je potrebné sa stretávať, zvlášť rodinám žijúcim v mestách na sídliskách, kde je veľká anonymita 
a kde naše názory formuje či deformuje nezáujem a nevraživosť. Je to zvláštna choroba - alergia na ľudí - se-
bestačnosť a nevôľa stretávať sa. Preto zachovať si pravú vieru i v budúcnosti sa bude dať jedine tak, že si 
nájdeme spriatelené rodiny. Rodiny naše, dávajte sa dokopy, doma sa často modlite a potom vyjdite zo svo-
jich domov i bytov a stretávajte sa, alebo choďte na nejakú púť, oživte vieru a vďaka viere slušný život v tej-
to našej spoločnosti!

Toto požehnané miesto je dôkazom, že sa to dá. Putujte aj sem a stretávajte sa! Tu si mnohí mladí našli 
svoje budúce lásky a neoddeliteľné polovičky na celý život. Tu sa vytvárali základy budúcich šťastných rodín s 
najnižším percentom rozvodovosti!

Poďte, skúste a presvedčte sa! Anka tvrdí, že sa to dá. Ona vás naučí zachovať si česť a poctivosť až do 
manželstva. Zdržanlivosť prehlbuje pravú, obetavú lásku, ktorá pozerá až za hrob, do večnosti. Miernosť tlmí 
vášne a pudy, ktoré by chceli riadiť a ovládať život ľudí na tejto zemi. Anka tvrdí, že aj keď sme krehkí a náchyl-
ní padnúť do hriechu nečistoty, predsa je možné naučiť sa ovládať. Vypestovať si čnosť čistoty, strážiť svoju 
integritu a čisté srdce ako dar pre niekoho, či už pre manžela, manželku, alebo pre Pána - to je náplňou kres-
ťanského života - darovať svoje srdce celé, čisté a nerozdelené! To je ten najväčší poklad, pre ktorý sa oplatí 
všetko predať a stratiť kvôli tomu hoci aj celý pozemský život, len aby sme tú vzácnu perlu večnosti mohli zís-
kať (Mt 13, 44-46).

Najčistejšia žena, Božia Matka Panna Mária nás neustále volá na cestu k nebu. Pred rokom sme zasvätili 
celú našu arcidiecézu jej Nepoškvrnenému Srdcu. Bolo to v Obišovciach na mariánskom pútnickom mieste a 
práve tam, o týždeň 7. októbra, počas hlavnej púte, oslávime prvé výročie tohto zasvätenia. Prečo to spomí-
nam? Lebo vidím, že jedno z prvých ovocí zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sa prejavilo v dare 
blahorečenia nepoškvrnenej mučeníčky čistoty. Cítite to prepojenie každej čistej duše s najčistejšou Pannou a 
Matkou Božou Máriou? Anka vzývala krátko pred smrťou jej meno. Ak túžite byť čistí, zasväťte svoje srdce jej 
Nepoškvrnenému Srdcu! Ona sa už postará, tak ako to urobila aj v Ankinom prípade.

Drahí bratia a sestry! Dnešná slávnosť je vrcholom našej vďačnosti voči Bohu za dar blahoslavenej Anny. Po 
svätej omši spoločne uložíme Ankin relikviár do tohto kostola. Ankine kosti tak znovu akoby ožijú, zaplesajú, 
lebo vojdú do chrámu, do ktorého tak často počas svojho života chodievala. Znovu sa jej otvorí brána Božieho 
domu, kde rada hľadala útočisko a pomoc v ťažkých i radostných dňoch. Tieto múry, ktoré ju poznali od det-
stva, tiež ožijú a budú jasať, lebo uvidia, že sa oplatilo trpezlivo stáť, čakať a vytvárať zátišie pre nesmrteľnú 
ľudskú dušu, ktorá sa už dostala do neba. Tento kostol sa veľmi teší, lebo hoci je len filiálnym kostolom, nie 
je bezvýznamný medzi kostolmi našej arcidiecézy. Odo dnes bude v sebe ukrývať vzácnu perlu. To, čo je malé 
a slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil mocných. A to, čo je na okraji a na periférii, vyvolil si Boh, aby dal najavo, 
že mu záleží na každom človeku, hoci by žil aj na konci sveta.

A tak ako je dnes tento kostol hrdý na našu blahoslavenú Anku, tak buďte na ňu zdravo hrdí aj vy, milí farníci 
z Vysokej a Pavloviec. Buďte na ňu hrdí aj vy, naši mladí z celého Slovenska. Hľadajte ju a putujte k nej aj na-
ďalej, veď Boh dovolil vybrať jej pozostatky zo zeme a pozdvihnúť ich na oltár, aby vám bola ešte bližšie. Stre-
távajte sa pri nej aj vy, naše rodiny a nechajte sa osloviť jej krásou, jednoduchosťou a vierou.

Vysoká nad Uhom nás spolu s Ankou bude dvíhať vysoko - k nebu! Tam sa chceme dostať a cestu už pozná-
me. Ježiš je tou cestou. Cez Vysokú sa vďaka Anke dá ísť ľahšie do neba. Cez Vysokú sa ide vysoko!

Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás! Amen.                                                 pripravil: M. Magda



10

Spektrum 08/2018

Duchovný 
otec 
Pavol
Hudák

Rozhovor 

Po slávnosti blahorečia Anny Ko-
lesárovej v Košiciach, pri príležitos-
ti uloženia jej relikvií v rodisku vo 
Vysokej nad Uhom, pozvali sme na 
krátky rozhovor pre náš farský ča-
sopis duchovného otca Pavla Hu-
dáka, rektora Domčeka blahosl-
svenej Anky Kolesárovej. 
Duchovný otec, neviem, či to nie 
je príliš smelá otázka - čo bude 
ďalej? Anka je blahorečená, re-
likvia je uložená v kostole. Čo 
bude teraz nasledovať?

Anka priťahuje veľmi veľa ľudí a 
keďže nebo prehovorilo a Anka je 
blahoslavená, takže prichádzame 
s ňou a s absolútnou istotou, že 
ju môžeme prosiť o pomoc a prího-
vor, čiže potrebujeme putovať. Tre-
ba sa k nej modliť, prosiť ju o po-
moc a ak sa udeje nejaký zázrak na 
príhovor Anky, tak môže byť aj svä-
torečenie. V podstate je to také, že 
sa nejedná o nejakú umelú snahu 
o jej svätorečenie, ale mala by byť 
ovocím tohto. A zároveň je dobré, 
keď človek je vážne chorý a zaži-
je uzdravenie z rakoviny. Čiže urči-
te je to dôvod, keďže máme k nej 
vzťah. Ten vzťah aj využiť na milos-
ti Božie, lebo teraz je úlohou, aby 
nebo prehovorilo aj v tejto veci a ľu-
dia chcú zázrak. Takže je to priama 

výzva k nej. Teraz je ona "na ťahu" 
a treba k nej prichádzať.
Pribudnú k pútiam radosti, ktoré 
organizovali mladí ľudia, aj neja-
ké ďalšie?

Malo by niečo také vzniknúť. 
Možno raz v mesiaci, taká púť otvo-
rená pre všetkých bude s pútnic-
kým programom, teda svätá omša, 
plus nejaké modlitby a adorácia. 
Čiže rátam na také dve hodinky 
by mohol byť program. Potom, sa-
mozrejme, že v nedeľu by mala 
byť svätá omša trošku neskôr, 
aby mohli ľudia prichádzať aj zďa-
leka. Pýtajú sa ma, že keď prices-
tujú napríklad z Liptovského Milu-
láša, či stihnú svätú omšu, takže 
chceli by sme to prispôsobiť. A zá-
roveň sa tu konajú aj púte farské, 
nejakých spoločenstiev, také súk-
romné púte tých-ktorých spoločen-
stiev. Už teraz máme nahlásené 
autobusy ľudí, seniorov a neviem, 
akých ešte. To má otec Tomáš na 
starosti, on o tom zhromažďuje in-
formácie a ukladá ich do kalendá-
ra. A bude potrebné mimo tých na-

šich obnov duchovných a pútí ešte 
mať tu prijatie pri kostolíku priamo 
pri relikviári. Takže paralelne budú 
prebiehať „domčekovské“ akcie a 
akcie tu pri kostole. S pánom fará-
rom sme o tom rozprávali, že skú-
sime nejako spojiť sily a prijímať 
pútnikov aj tu počas tých akcií.
Našu farnosť Víťaz poznáte, lebo 
ste boli u nás. A tak by som vás 
chcel poprosiť o duchovné po-
vzbudenie pre našich veriacich a 
našich čitateľov.

Svedectva mladých, ktoré vyšli v 
knihe Dotyk radosti, má podtitul O 
víťazstvách lásky. A myslím si, že 
tak ako to otec arcibiskup spojil, 
že vo Vysokej nad Uhom je vyso-
ko a máme ísť vysoko až do neba, 
tak by som spojil názov tejto knihy 
s víťazmi v láske. Nevzdať sa ísť 
dopredu, ísť za cieľom. A toto pra-
jem farnosti Víťaz, nech budú ví-
ťazmi, nech tak ako Anka zvíťazí 
v nich láska a prídu do neba, aby 
mohli byť v spoločenstve svätých.
Ďakujem za rozhovor.

Pripravili: Mgr. M. Gondová a M. Magda

snímka: Martin Magda
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„Mladí, viera a rozlišovanie povolania“

Medzi zástupcami východných katolíckych cirkví, ktorí sa zúčastňujú synody z titulu svojho úradu, je hlava 
Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi sui iuris, prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Medzi vo-
lenými zástupcami biskupských konferencií celého sveta je za Konferenciu biskupov Slovenska jej predseda, 
bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Medzi audítormi sa na synode zúčastňuje Vik-
tória Žolnová, mládežnícka animátorka, ktorá sa v rámci Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie už desať 
rokov venuje dobrovoľníctvu a v marci 2018 sa zúčastnila v Ríme na Predsynodnom stretnutí. Zo Slovenska 
pochádza aj reykjavícky biskup Mons. Dávid Tencer OFMCap, zastupujúci na synode škandinávske krajiny.

Svätý Otec František v stredu 3. októbra svätou omšou na Námestí sv. Petra slávnostne otvoril 15. riad-
ne generálne zhromaždenie Synody biskupov s témou: „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Je to už tre-
tia biskupská synoda za jeho pontifikátu. Na vatikánskom námestí sa spolu s pápežom Františkom a 267 
synodálnymi otcami a 49 audítormi modlili za zdarný priebeh viac ako trojtýždňového stretnutia tisíce ve-
riacich. Na svätej omši boli prítomní aj traja účastníci synodálneho zasadnutia zo Slovenska.

„Nech nám Duch Svätý dá milosť byť synodálnymi otcami, „pomazanými“ darom snov a nádeje, aby 
sme mohli z našej strany „pomazávať“ našich mladých darom proroctva a vízie,“ vyprosoval pápež Franti-
šek v homílii. Okrem iného uviedol: „Pomazaní nádejou začíname nové cirkevné stretnutie, schopné zväč-
šiť horizonty, rozšíriť srdce a premeniť tie štruktúry, ktoré nás dnes paralyzujú, oddeľujú nás a vzďaľujú od 
mladých, nechávajúc ich vystavených nepohode a osirotených o spoločenstvo viery, ktoré by ich prijíma-
lo, o horizont zmyslu a života.“                                                                                Zdroj: Rádio Vatikán

V plnom znení prinášame homíliu Svätého Otca Františka pri otváracej svätej omši Biskupskej synody o mla-
dých, ktorú slávil za účasti synodálnych otcov a veriaceho ľudu na Námestí sv. Petra v stredu 3. októbra 2018.

«Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám 
povedal» (Jn 14,26).

Týmto spôsobom, tak jednoducho, Ježiš ponúka svojim nasledovníkom istotu, že bude sprevádzať celé ich 
misionárske dielo, ktoré im bude zverené. Duch Svätý bude ako prvý chrániť a udržiavať vždy živú a aktuál-
nu spomienku na Majstra v srdciach nasledovníkov. Je to on, kto učiní, že bohatstvo a krása Evanjelia bude 
zdrojom neustálej radosti a novosti.

Na začiatku tohto momentu milosti pre celú Cirkev, v zhode s Božím slovom, prosme s vytrvalosťou Tešite-
ľa, aby nám pomohol pamätať si a oživiť v sebe Pánove slová, pri ktorých nám horelo srdce (por. Lk 24,32). 
Zápal a evanjeliové nadšenie, ktoré spôsobujú zápal a nadšenie pre Krista. Pamäť, ktorá môže prebudiť a 
obnoviť v nás schopnosť snívať a dúfať. Pretože vieme, že naši mladí budú schopní prorokovať a mať vízie 
do takej miery, v akej my, teraz už dospelí či starí, sme schopní snívať a tak infikovať a deliť sa so snami a 
nádejami, ktoré nosíme v srdci (por. Joel 3,1).

Nech nám Duch Svätý dá milosť byť synodálnymi otcami, „pomazanými“ darom snov a nádeje, aby sme 
mohli z našej strany, „pomazávať“ našich mladých darom proroctva a vízie. Nech nám dá milosť byť pamäťou 
činorodou, živou, účinnou, ktorá sa z generácie na generáciu nenechá priškrtiť či gniaviť prorokmi pohrôm a 
nešťastí, ani našimi obmedzeniami, chybami a hriechmi, ale je schopná nachádzať priestory na rozpálenie srd-
ca a rozpoznanie ciest Ducha. A s týmto postojom poddajného načúvania hlasu Ducha sme prišli zo všetkých 
končín sveta. Dnes po prvýkrát sú tu s nami aj dvaja spolubratia biskupi z kontinentálnej Číny. Srdečne ich 
privítajme: jednota celého biskupského zboru s nástupcom Petra je ešte viac viditeľná vďaka ich prítomnosti.

„Pomazaní v nádeji“ začíname nové cirkevné stretnutie, schopné zväčšiť horizonty, rozšíriť srdce a preme-
niť tie štruktúry, ktoré nás dnes paralyzujú, oddeľujú nás a vzďaľujú od mladých, nechávajúc ich vystavených 
nepohode a osirotených o spoločenstvo viery, ktoré by ich prijímalo, o horizont zmyslu a života (porov. Evan-

Homília Svätého Otca Františka
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gelii gaudium, 49).
Nádej na nás kladie výzvy, núti 

nás do pohybu a láme konformiz-
mus typu „vždy sa to robilo takto“, 
a žiada nás vstať, aby sme priamo 
pozerali do tváre mladých a na si-
tuácie, v ktorých sa nachádzajú. 
Tá istá nádej nás žiada pracovať 
na prevrátení  situácií neistoty, vy-
lúčenia a násilia, ktorým sú vysta-
vení naši mladí.

Mladí, ovocie mnohých rozhod-
nutí urobených v minulosti, nás 
volajú ujať sa spolu s nimi prítom-
nosti s väčším nasadením a bojo-
vať proti tomu, čo akýmkoľvek spô-
sobom bráni ich životu rozvíjať sa 
s dôstojnosťou. Oni nás prosia a 
žiadajú od nás kreatívne zaanga-
žovanie, inteligentný dynamizmus, 
v ktorom je zápal a napĺňa ho ná-
dej, a aby sme ich neponechali sa-
mých na seba v rukách toľkých ob-
chodníkov so smrťou, ktorí utláča-
jú ich život a zatemňujú ich víziu.

Táto schopnosť spoločného sní-
vania, ktorú nám Pán dnes dáva do 
daru ako Cirkvi, si vyžaduje - pod-
ľa toho, čo nám povedal svätý Pa-
vol v prvom čítaní -, aby sme me-
dzi nami prehĺbili postoj, ktorý je 
veľmi jasný: „Nech nik nehľadí iba 
na svoje vlastné záujmy, ale aj na 
záujmy iných“ (Fil 2,4). A zároveň 
mieri ešte vyššie, keď žiada, aby 
sme s pokorou považovali druhých 
za vyšších od nás samých (prov. v. 
3). V takomto duchu sa budeme 
usilovať načúvať jedni druhým, aby 
sme spoločne rozlíšili to, čo Pán 
žiada od svojej Cirkvi. A toto si od 
nás vyžaduje, aby sme boli pozorní 
a dobre bdeli, aby neprevládla lo-
gika sebaudržiavania a sebastred-
nosti (autoreferenčnosti), ktorá ve-
die k tomu, že sa robí dôležitým 
niečo, čo je druhoradé a druhora-
dým to, čo je dôležité.

Láska k Evanjeliu a k ľudu, ktorý 
nám bol zverený si vyžaduje, aby 
sme rozšírili pohľad a nestratili zo 
zraku misiu, ku ktorej nás volá, aby 
sme cielili k tomu väčšiemu dob-
ru, ktoré osoží nám všetkým. Bez 
tohto postoja bude všetko naše 
úsilie márne.

Dar úprimného načúvania, pre-
modleného a čo možno najviac 
pozbaveného predsudkov a pod-
mieňovania, nám dovolí vstúpiť 
do kontaktu s rozličnými situácia-
mi, ktoré prežíva Boží ľud. Načúvať 
Bohu, aby sme spolu s ním načú-
vali volaniu ľudí; načúvať ľuďom, 
aby sme spolu s nimi vdychovali 
Božiu vôľu, ku ktorej nás volá (po-
rov. Príhovor pri modlitebnej vigílii 
ako prípravy na Synodu o rodine, 
4. okt. 2014).

Tento postoj nás chráni pred po-
kušením upadnúť do etikárskych 
či elitárskych pozícií, ako aj pred 
sklonom k abstraktným ideológi-
ám, ktoré nijako nekorešpondu-
jú s realitou nášho ľudu (porov. J. 
M. Bergoglio, Meditácie pre rehoľ-
níčky, 45-46).

Bratia a sestry, vložme tento čas 
do materskej ochrany Panny Má-
rie. Nech nás ona, žena načúvania 

a pamäte, sprevádza pri rozpozná-
vaní stôp Ducha Svätého, aby sme 
s naliehavosťou (porov. Lk 1,39), 
uprostred snov a nádejí, sprevá-
dzali a stimulovali našich mladých, 
aby neprestali prorokovať.

Synodálni otcovia, mnohí z nás 
sme boli mladí, alebo sme vykoná-
vali prvé kroky v náboženskom ži-
vote v období záveru Druhého vati-
kánskeho koncilu. Vtedajším mla-
dým bolo adresované posledné po-
solstvo koncilových otcov. K tomu, 
čo sme počuli ako mladí, nám pro-
speje znovu sa v srdci vrátiť, pamä-
tajúc na básnikove slová: „Človek 
nech dodrží to, čo sľúbil ako die-
ťa“ (F. Hölderlin).

Takto k nám hovoria konciloví 
otcovia: «Cirkev počas štyroch ro-
kov pracovala na omladení svo-
jej tváre, aby lepšie zodpovedala 
plánu svojho Zakladateľa, veľké-
ho Žijúceho, večne mladého Kris-
ta. A na záver tejto veľkolepej „re-
vízie života“ sa obracia na vás: je 
to pre vás mladých, predovšetkým 
pre vás svojím koncilom rozsvieti-
la svetlo, ktoré osvetľuje budúc-
nosť, vašu budúcnosť. Cirkev túži 
po tom, aby spoločnosť, ktorú 
sa podujímate budovať, rešpek-

snímka: SpC - Vatikan
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tovala dôstojnosť, slobodu, prá-
vo ľudských osôb: a týmito oso-
bami ste vy.

[...] Ona má dôveru, [...] že bude-
te vedieť dosvedčovať vašu vieru v 
život a v to, čo dáva životu zmysel: 
istota o existencii spravodlivého a 
dobrého Boha.

V mene tohto Boha a jeho Syna 

Odpustová slávnosť v Obišovciach
s kardinálom Jozefom Tomkom

Program odpustovej slávnosti Ružencovej Panny Márie v Diecéznom sanktuáriu začal v sobotu 6. októb-
ra po modlitbe korunky Božieho milosrdenstva a modlitbovom večeradle, otváracou svätou omšou s košic-
kým pomocným biskupom Mons. Marekom Forgáčom, ktorý vo svojej homílii pripomenul čítanie zo Starého 
zákona o stvorení ženy. „Z tohto biblického príbehu môžeme vyčítať, akú veľkú hodnotu má človek, v kaž-
dom vzťahu si máme vážiť toho druhého a predovšetkým si máme vážiť ženy. Na pozadí slávnosti blahoreče-
nia môžeme vnímať Annu Kolesárovú ako mučeníčku úcty k človeku a úcty k žene“, pripomenul v homílii bis-
kup Marek Forgáč. Sobotný program, na ktorom sa zišlo vyše štyritisíc veriacich, uzavrela Poetica musica a 
sv. omša s Pavlom Hudákom.

Na nedeľnej púti sa stretlo vyše osemtisíc veriacich a Eucharistickej slávnosti predsedal kardinál Jozef Tom-
ko, ktorý sa prítomným prihovoril v homílii. 

Drahí veriaci, viacerí sa možno pýtajú, čo značí “obišovský putnok” a čo aj nás sem pritiahlo. Plnú odpo-
veď nám môže dať len viera. Neprišli sme sem na divadlo, ani na zábavu. Hľadáme tu pokoj duše a posilne-
nie viery, lebo dúfame, že v tomto spoločenstve viery, uprostred ľudí, ktorí oslavujú Ježiša Krista a jeho pre-
svätú Matku, nájdeme úľavu na naše problémy, najmä na tie duchovné. Prišli sme sem zblízka i zďaleka, ako 
sa po dlhšom čase chodí k matke, do jej teplého a milého domu, aby sme sa zohriali a potešili. Centrom 
nášho stretnutia je Ona, naša nebeská Matka Mária, ako je znázornená na tomto obraze. Ona sa teraz díva 
na nás - ako veríme - aj so svojím Synom a naším Pánom. Pravú ruku má mierne zdvihnutú smerom nahor, 
ukazujúc nám cestu k Nemu, nášmu Spasiteľovi.

Evanjelium podľa Lukáša (Lk 1, 26-38) Kto je táto jediná žena, ktorú môžeme doslova nazývať Bohorodič-
kou? O nej nám podáva správu evanjelista Lukáš vo svojom posolstve, ktoré sme práve počuli. Ona je tá 
dievčina z galilejského mesta Nazaretu. Ako nás informuje Lukáš, „meno panny bolo Mária“ a bola zasnúbe-
ná mužovi z kráľovského rodu Dávidovho, menom Jozefovi. Napriek tomu, že nepoznala muža, posol z neba 
jej oznamuje, že z moci Svätého Ducha porodí syna, ktorý sa bude volať Boží Syn. V tej dobe Izraeliti už hor-
livo čakali príchod sľúbeného Vykupiteľa a Spasiteľa, ktorého nazývali Mesiášom. Aj Mária zaiste poznala zo 
Svätého písma Starého zákona predpovede o budúcom Mesiášovi. Preto prijala slová nebeského posla ako 
pravdivé, uverila Božiemu posolstvu a bez váhania prijala Božiu vôľu, ktorá usmernila celý jej život. V jej srd-
ci ihneď vznikla kladná odpoveď na Božiu vôľu. Tam zaznelo pohotové slovo súhlasu, prvé rozhodné „fiat“ - 
„nech sa mi stane“. Evanjelista Lukáš uvádza priamo slová, ktoré vyslovila sama nazaretská dievčina Mária: 
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). „Nech sa mi stane“ - „fiat“! A nao-
zaj stalo sa! Nazaretská dievčina sa stala matkou Ježiša Krista, vteleného Božieho Syna. V jej lone vzal na 
seba ľudskú prirodzenosť sám Boží Syn, druhá osoba najsvätejšej Trojice: „on pre nás ľudí a pre našu spá-
su…stal sa človekom“.

Prvá žena po Márii, ktorá realisticky pochopila historický význam týchto slov súhlasu pre spásu celého ľud-
stva, bola jej príbuzná Alžbeta. Tá zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod 

Ježiša vás povzbudzujeme, aby ste 
rozšírili svoje srdcia podľa dimenzií 
sveta, aby ste rozumeli, po čom vo-
lajú vaši bratia a smelo vložili vaše 
mladé energie do ich služby. Bo-
jujte proti každému egoizmu. Od-
mietajte dať voľný priebeh popu-
dom násilia a nenávisti, ktoré plo-
dia vojny a ich smútočný pochod 

biedy. Buďte veľkodušní, čistí, úc-
tiví a úprimní. A budujte s nadše-
ním lepší svet, než je ten súčas-
ný!» (Pavol VI., Posolstvo mladým 
na záver II. vatikánskeho konci-
lu, 8. dec. 1965). Synodálni ot-
covia, Cirkev na vás hľadí s dôve-
rou a láskou.

Preložila: Slovenská redakcia VR
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tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?…blahoslavená je tá, ktorá uve-
rila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1, 41-45).

Aj prví kresťanskí spisovatelia opisujú súhlas Panny Márie s Božou vôľou ako veľmi dôležitý pre dejiny na-
šej spásy. Boh berie vážne svoje ponuky nám ľuďom, ale berie vážne aj naše odpovede na svoje (Božie) výzvy. 
Oslovil Máriu s veľkou výzvou a potom čakal na jej slobodnú odpoveď, na jej súhlas. Tak koná Boh s nami ľuď-
mi. On nikoho nenúti, aby prijal jeho dary a milosti. Dal nám slobodnú vôľu a rešpektuje ju.

My sme prišli na obišovský „putnok“ so svojimi ťarchami, starosťami, potrebami duše i tela. Možno sme 
priniesli sem aj svoje viny, ktoré nás ťažia a čakajú na Božie odpustenie. Hanbíme sa ich vyznať, aj keď vie-
me, že ich vo sviatostnej spovedi zmyje Božie odpustenie. Prinášame sem naše rodinné problémy, ľudské 
spory, materiálne túžby, vzájomné napnutia a závisti, manželské slabosti, jedným slovom všetku ľudskú bie-
du, špinu a zlobu, ktorá nás znepokojuje. Hľadajme teda zmierenie s Bohom a s ľuďmi. Vzývajme našu ne-
beskú Matku a prosme ju, aby nám vyprosila odpustenie od jej Syna, ktorý vylial krv za hriechy ľudstva. On 
nás učil vzájomne si odpúšťať.

Apoštol sv. Pavol zhrnul do niekoľkých viet nasledujúce povzbudenie: „Bratia, láska nech je bez pretvár-
ky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivos-
ti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezli-
ví, v modlitbe vytrvalí“.

Po tomto povzbudení Pavol pridáva ešte tieto náročné slová: „Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnaj-
te a nepreklínajte! Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte 
vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym“ (Rim 12, 9-16).

V tomto Liste Rimanom sa apoštol národov odvážil žiadať taký hlboko kresťanský štýl života od prvých kres-
ťanov, ktorí žili uprostred svetáckej spoločnosti v pohanskom veľkomeste Ríme. Od nás by dnes azda žia-
dal viac a možno aj pevnejšími slovami, lebo máme oveľa viac možnosti zmieriť sa s Bohom nielen počiatoč-
ným vnútorným obrátením vo vlastnom srdci, ale aj vo sviatostnej spovedi, ktorá je znakom jeho milosrdnej 
lásky k nám .

Dovoľte mi, aby som všetkým vám poukázal aj na taký jednoduchý a každému prístupný prostriedok, ktorý 
môže použiť každý veriaci, starý alebo mladý, dievča alebo mládenec, ba ešte aj deti, žena alebo muž, učený 
alebo menej vzdelaný. Áno, hovorím o ruženci, ktorý je najľahšou, môžeme povedať ľudovou meditáciou o ži-
vote Ježiša Krista a jeho nebeskej Matky. Na svojich misijných cestách po rôznych svetadieloch som sa mo-
hol všade modliť s veriacimi, s nimi opakovať „Ave Maria“- a ihneď som bol doma, u našej nebeskej Matky, v 
našej - Kristovej rodine. Pamätám sa na niekoľkomiliónový zástup na Filipínach, ale aj na malé skupiny  veria-
cich v Japonsku, medzi Innuitmi alebo Eskimákmi na kanadskom severe, na pastierov oviec na africkej sava-
ne, na peších pútnikov v severnej Indii, ktorí potrebovali viac dní, aby prišli cez hory sláviť Eucharistiu. Dnes 
ruženec sa stal v celej Cirkvi znakom katolíckej viery a bratského spoločenstva.

Reči ruženca všetci veriaci porozumejú. Nielen v Obišovciach, Levoči, Starých Horách, v Šaštíne a inde na 
Slovensku, ale aj na medzinárodných mariánskych miestach, ako sú Lurdy, Fatima, Loreto, Guadalupe a iné 
miesta, kde tisícky veriacich spievajú nábožný spev „Ave Maria“ a v rukách posunujú zrnká ruženca. Pritom 
si pripomínajú radostné, bolestné i slávnostné udalosti zo života Ježiša Krista a jeho svätej Matky. My star-
ší si pamätáme na spoločnú modlitbu ruženca v našich rodinách. Októbrové pobožnosti ako aj iné schôdz-
ky sú aj dnes vhodnou príležitosťou pomodliť sa aspoň nejaký desiatok ruženca. Pri spomienke na bolesti 
nášho Pána sa stlmia naše trápenia, Pánove radostné príbehy a povzbudenia dodajú nám odvahy, do srdca 
nám zostúpi mier a pokoj.

My si z tohto odpustu odnášame dve duchovné slová, aby nás sprevádzali v každodennom živote. Viažu sa 
na Božiu Bohorodičku a našu Matku. Pri každej modlitbe Zdravasa ich používame. Chceme, aby sa pre nás 
stali prameňom pokoja a sily. Prvé slovo je „fiat“ - „nech sa mi stane“ vôľa Božia. A druhé slovo je náš ru-
žencový pozdrav „Ave Maria!“

Drahí bratia a sestry, nech sa na príhovor obišovskej Božej Matky z tohto vršku - „putnoka“ rozleje na 



Spektrum

15

08/2018

všetkých prítomných, na celé Slovensko, na nepokojnú Európu, na tento náš rozbúrený svet - Božie požehna-
nie, milosť a láska nášho milosrdného Pána Ježiša Krista. Nech pokoj Pánov prebýva vždy s nami!

K tomu prianiu sa pripája aj náš rímsky Svätý Otec pápež František, ktorý nám posiela svoje apoštolské 
požehnanie. Odovzdám vám ho na konci tejto eucharistickej obety. Amen.

Pred koncom slávnosti kardinál Jozef Tomko požehnal základný kameň Pútnickeho domu v Obišovciach a 
na záver poďakoval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.

Milý otec kardinál, dovoľte aj mne na záver vysloviť slová vďaky za dnešný požehnaný deň. Ďakujeme Bohu 
a Panne Márii predovšetkým za Vás, lebo Vaša prítomnosť dodáva tomuto miestu väčší lesk. My sme na Vás 
hrdí a odo dnes sme hrdí aj na to, že sme Vás tu mohli privítať a spolu s Vami sa zjednotiť v modlitbe pri Pá-
novom oltári. Nech Vás Pán žehná a Božia Matka obišovská nech Vás prikryje svojim ochranným plášťom, 
aby ste nás ešte dlho mohli takto potešovať a povzbudzovať! Ďakujeme!

Dnes to bola milá slávnosť. Aj počasie nám prialo a tak sme si mohli v pokoji vychutnať 1. výročie zasvä-
tenia našej arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ako som už neraz pripomenul, ovocie tohto za-
svätenia sme už pocítili v dare blahoslavenej Anky Kolesárovej. Kiežby nám Matka Božia pomohla vyprosiť 
pevné rodiny a nové duchovné povolania pre našu arcidiecézu. Bol by to vytúžený dar k 400. výročiu muče-
níckej smrti košických mučeníkov, na ktoré sa v tomto období pripravujeme.

Mnohí kňazi zo širokého okolia tu počas dvoch dní vysluhovali sviatosť zmierenia, za čo im úprimne ďaku-
jem. Za celú liturgickú a hudobnú prípravu ďakujem domácemu duchovnému otcovi Michalovi Harakaľovi, jeho 
ochotným farníkom a dobrovoľníkom.

Ďakujem organistovi Františkovi Beerovi a zbormajstrovi Viliamovi Gurbaľovi, ktorý viedol Komorný orches-
ter, Zbor sv. Cecílie i bohoslovcov zo seminárnej Scholy cantorum.

Úprimná vďaka patrí všetkým, bez ktorých by táto slávnosť bola veľmi ťažko organizačne zvládnuteľná. V pr-
vom rade záchranným a bezpečnostným zložkám: zdravotníkom, policajnému zboru a dobrovoľným hasičským 
zborom z celého okolia vďačíme za koordináciu dopravy či parkovania.

Moja vďačnosť patrí našim katolíckym médiám televízii Lux a rádiu Lumen za odvysielanie tejto svätej omše 
a propagáciu tohto pútnického miesta.

Nakoniec sa chcem poďakovať vám všetkým, bratia a sestry, za to, že ste neváhali putovať, že ste prišli z 
blízka i z ďaleka k našej Obišovskej Nebeskej Matke! Prajem vám šťastný návrat domov a spokojný, naplne-
ný i požehnaný život vo vašich rodinách! Pochválený buď Ježiš Kristus!                                   Jaroslav Fabian

dokumentačná snímka z odpustovej slávnosti v Obišovciach                                                 snímka: J. Fabian
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Elias Vella (5. časť)
"Učil som, že diabol neexistuje"
ALTERNATÍVNA MEDICÍNA

Ešte niekoľko slov k alternatívnej medicíne, pretože v sebe niekedy môže skrývať okultizmus. Alternatívna 
medicína nie je závadná sama o sebe, ale, bohužiaľ, mnohé jej metódy sú staré okultné praktiky alebo ob-
sahujú okultné prvky. Okultizmus sa tu skrýva pod vedeckými názvami, aby ľahšie získal našu dôveru a reš-
pekt. Bol som napríklad veľmi prekvapený, keď som si prečítal zoznam okultných praktík, ktorý vytvorila Aso-
ciácia kresťanských terapeutov v Londýne. Asociácia je zložená z lekárov, psychiatrov, psychológov, kňazov 
a zdravotníkov a ďalších odborníkov, ktorí sa zaoberajú starostlivosťou o človeka. Zistil som, že do tohto zo-
znamu vložili aj akupunktúru alebo jogu. Hovoril som si, prečo?

Akupunktúra pre mňa vždy vyzerala veľmi nevinne, ale dozvedel som sa, že za ňou pôvodne stojí nábožen-
stvo pochádzajúce z Číny. Pre majstrov akupunktúry z Orientu znamenal každý vpich ihly vzývanie jedného 
špecifického čínskeho boha. Tým nechcem povedať, že akupunktúra je okultizmus. Myslím si, že pokiaľ aku-
punktúru používa nejaký západný lekár bez najmenšieho úmyslu dostávať pacienta pod ochranu nejakých bož-
stiev, nemôžeme to nazývať okultizmom. Ale pokiaľ akupunktúru praktizuje niekto z Orientu, musíme byť ove-
ľa opatrnejší, pretože s ňou môže byť spojený okultizmus. To isté sa týka aj hypnózy a ďalších praktík alterna-
tívnej medicíny. Bylinkár sám o sebe nie je okultista. V používaní byliniek na liečenie nie je nič zlého. Ale na-
nešťastie, zvlášť v Taliansku, mnohí bylinkári súčasne patria medzi okultistov (používajú okultné praktiky na 
stanovenie diagnóz) alebo sa zaoberajú bielou mágiou.
JOGA

Ďalšou vecou je joga a všetky orientálne cvičenia. Vyzerajú veľmi nevinne, ale ja som mal veľa prípadov exor-
cizmu u ľudí, ktorí v minulosti intenzívne praktizovali jogu, karate a pod. Fyzické cvičenia z východu sú samé 
o sebe nevinné, ale nesmieme zabudnúť, že za nimi vždy stojí filozofia a náboženstvo. Väčšina týchto cviče-
ní ťa vedie do štádia, keď sa vyprázdňuješ a odstraňuješ prekážky stojace v ceste silám, ktoré máš v sebe. 
Keď sa z fyzických cvičení prejde ku filozofii a meditácii, tak ťa postupne povedú k plnému zrieknutiu sa Je-
žiša. Pretože aj Ježiš Kristus je z ich hľadiska prekážkou toho, aby si bol sám sebou. Keď cvičenci opakujú v 
joge svoje mantry, aj keď to nevedia, vzývajú v čínskom či indickom jazyku určité božstvo, určitého boha, aby 
sa ním nechali naplniť. Opäť, bez toho, že by sme odsudzovali ľudí a ich spôsob hľadania Boha, musíme byť 
veľmi bdelí a uvedomovať si nebezpečenstvo východných náboženstiev. Niekto by mohol namietnuť, že ide 
len číry fundamentalizmus. Budeme hovoriť o týchto veciach ako v stredoveku? Veľa kňazov s týmito názormi 
nebude súhlasiť. Viem, že je to aktuálna téma. Keď pred niekoľkými rokmi rímsky vikár určil jedného kňaza za 
exorcistu, tento kňaz sa snažil nájsť nejakú príručku, ktorá by mu v tomto poslaní pomohla. Najnovšia, ktorú 
našiel, pochádzala zo 17. storočia! Z toho môžeme vidieť, že sa zaoberáme predmetom, ktorý je pre nás úpl-
ne nový, nezmapovaný. Nie preto, že by sa snáď okultizmus praktizoval až dnes. Nejde o nový predmet, ale o 
nový spôsob, ako sa uskutočňuje. Preto dnes môžeme robiť závery len zo skúseností súčasných exorcistov.
SATANIZMUS

Satana ľudia uctievajú zo štyroch dôvodov. Jedni ho uctievajú ako svojho boha, pretože túžia po moci. Pre-
to medzi satanistami nájdeme ľudí na vysokých postoch v politickom živote. Sú to často ľudia veľmi vážení 
na verejnosti, a pritom mnohí z nich tajne vedú satanské rituály a orgie.

Iná skupina ľudí uctieva satana kvôli bohatstvu. Preto medzi satanistami nájdeme veľa podnikateľov. Sa-
tanizmus je často zviazaný s prostitúciou, pašovaním drog a so slobodomurárstvom. Preto títo podnikatelia 
získavajú skutočne veľa peňazí.

Tretia kategória satanistov sú mladí ľudia, ktorým ide o dobrodružstvo. Zvlášť preto, že sa im páčia sexu-
álne orgie. Sľubujú satanovi, že budú robiť všetko možné zlo. Tiež som sa stretol s mladými ľuďmi, ktorí cho-
dili na modlitbové stretnutia, a zatiaľ, čo ostatní chválili Boha, oni vzývali satana.

Štvrtá skupina uctieva satana kvôli získaniu popularity. Nanešťastie sem patrí veľa rockových skupín. Vie-
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te, že veľa populárnych – zvlášť metalových skupín – má texty, ktorými priamo uctievajú satana, chvália se-
bevraždy, prostitúciu, kriminalitu alebo iné deštruktívne skutočnosti? Ľahko si domyslíte, že keď niekto také-
to nahrávky často počúva, dochádza u neho k niečomu, ako je vymývanie mozgu. A je v tom obsiahnuté ešte 
niečo horšie, pretože vo veľa nahrávkach týchto skupín, keď si ich pustíta odzadu (tzv. back-masking), bude-
te počuť veľmi jasné slová: satan je môj pán, satan je moj spasiteľ… Keď mladí ľudia tieto nahrávky počúva-
jú, často – bez toho, že by to vedeli – absorbujú do seba tieto satanské výroky. Veľakrát sa stretávam s mla-
dými ľuďmi, ktorí nevedia, čo sa s nimi deje. Ďalej napríklad chodia na svätú omšu, ale nemôžu na nej vydr-
žať, v určitom okamihu musia odísť.

Alebo na nich prichádzajú chvíle, keď majú potrebu hrubo urážať Boha, kliať, pričom nevedia prečo. Dávam 
im jednoduchú otázku: Akú hudbu počúvaš? Veľmi často zistím, že sú závislí na heavymetalovej hudbe. Ne-
hovorím tým, že všetka heavymetalová alebo roková hudba je sama o sebe zlá. Ale hovorím, že skutočne na-
nešťastie mnohí z jej spevákov sú satanisti. Keď si prečítate históriu mnohých týchto skupín, dozviete sa, že 
niektorí pred vydaním zasvätia určitú nahrávku satanovi a prosia ho, by sa dobre predávala a aby bola skupi-
na populárna. Iné skupiny sa netaja tým, že sa celé zasvätili satanovi a z textov ich piesní je to zrejmé. Sa-
tanisti nie sú ateisti. Oni veria v Boha, ale snažia sa proti nemu bojovať. Pália Biblie. Majú svoju vlastnú sa-
tanskú bibliu, v ktorej je opak toho, čo je v normálnej Biblii. Prikázanie nenávidieť, zabíjať, cudzoložiť, pravé 
opaky blahoslavenstiev, litánie k satanovi a ďalšie rituály. Počas svojich rituálov niekedy obetujú pri zvlášt-
nych príležitostiach ľudí, prípadne telíčka potratených detí – hlavne cez Vianoce, Veľkú Noc alebo 1. augus-
ta, čo je pre satanistov najsvätejší deň. Inak svoje rituály prevádzajú hlavne v piatok a v nedeľu ako protiklad 
tomu, že piatok je pre kresťanov dňom spasenia a nedeľa dňom Zmŕtvychvstalého Pána. Bežné sú ich rituály 
pri splne. Mesiac je pre nich kráľom temnoty. Preto ich symbolika často obsahuje mesiac. Ich číslo je 666, 
pretože podľa knihy Zjavenia 13,18 je to číslo šelmy.
MODLITBA OSLOBODENIA (ROZVIAZANIA)

Dúfam, že po tejto prednáške si nezačnete myslieť, že každý z vás potrebuje nutne rozviazanie alebo exor-
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V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. 
Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol 
alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a 
zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, 
až do polnoci určeného dňa.

Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy od 1. novembra do 8. no-
vembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.

Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky a to prijať sviatosť zmierenia, krátko 
predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu 
Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu i k všednému. Tieto 
odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... 
Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo 
úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).

                                                                                                                                            TK KBS

Úplné odpustky pre duše v očistci

cizmus. Nebudeme upierať svoj zrak na satana, ale na Ježiša. Opýtame sa, čo máme robiť, keď sa stretne-
me s človekom, ktorý v tejto oblasti potrebuje pomoc. Po prvé - máme všetku moc, aby sme diabla zo seba 
vypudili. Zvlášť po svätom prijímaní môžeš rozkázať zlému duchu, aby od teba odstúpil. Urob to v mene Ježi-
ša Krista, mocou jeho svätej krvi, bez strachu. Diabol pokorený musí odísť. Bude sa pravdepodobne snažiť 
vrátiť. Nevadí - znovu mu rozkáž, aby odišiel. Nie je na tom nič zložitého, keď ide o nás samých. Ak ide o mod-
litbu oslobodenia s druhými ľuďmi, nikdy priamo neoslovujte zlého ducha. Len pomôžte zviazanému človeku, 
aby to urobil on sám, aby sa diabla zriekol a potom prijal do vyčistenej oblasti Ježiša. Spočíva to v podstate 
v obnove krstných sľubov. Môžeme na to použiť liturgickú modlitbu z obradu ku krstu. Alebo postihnutého vy-
zveme, aby po nás opakoval: „V mene Ježiša Krista, mocou jeho svätej krvi a na príhovor Panny Márie, zrie-
kam sa akejkoľvek väzby s akýmkoľvek zlým duchom, ktorý je vo mne alebo útočí proti mne. A prijímam ťa, 
Ježišu Kriste, ako svojho jediného Spasiteľa a Vykupiteľa.“

Rozkazovať zlému duchu v inom človeku je veľmi riskantné. Duch môže obrátiť svoj útok na vás. Napríklad 
budete rozkazovať duchu žiarlivosti, aby od druhého človeka odstúpil, a potom zistíte, že sami ste plní žiar-
livosti, pretože na vás útočí ten istý duch. Je veľmi dôležité, aby sa o tohoto človeka ďalej niekto staral, pre-
tože inak sa stane terčom ďalších útokov. Preto tento človek musí byť chránený sviatosťami, zvlášť častou 
sviatosťou zmierenia a svätým prijímaním, a je potrebné, aby za ním stála skupina ľudí, ktorá s ním bude ko-
munikovať a ktorá sa za neho bude modliť. Musíme si pamätať, že po modlitbe za oslobodenie sa často ten-
to človek cíti oveľa viac pod útokom než predtým. Diabol sa snaží, aby sme verili, že je tam, kde nie je a že 
nie je tam, kde je. Keď je človek oslobodený, je nutné ho zasvätiť Pánovi. Pretože nestačí človeka vyprázd-
niť od negatívneho, ale je potrebné ho znovu naplniť. Preto ho zasvätím Ježišovi a Panne Márii, aby bol na-
ďalej v ich ochrane.
Aký je rozdiel medzi modlitbou za oslobodenie (rozviazanie) a exorcizmom?

Exorcizmus je špecifická modlitba v rímskom obrade, ktorú sa môže modliť jedine kňaz poverený biskupom 
pre špecifický prípad posadnutosti. Tomu sa hovorí oficiálny, slávny exorcizmus. Potom existuje ešte modlit-
ba, ktorú zložil pápež Lev XIII. Aj keď to nie je oficiálny exorcizmus, je to napriek tomu exorcizmus a pred nie-
koľkými rokmi kardinál Ratzinger z kongregácie pre náuku viery vydal prehlásenie, že laici sa túto modlitbu 
modliť nemajú, pretože sa v nej objavuje priamy rozkaz, diskusia s diablom. Ale modlitba za rozviazanie nie 
je nič iného, než obnova vašich krstných sľubov. Tú môžeme odporučiť každému.

zdroj: internet, pripravil: M. Magda
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Tretia nedeľa v mesiaci október (21. 10. 2018) bude misijnou nedeľou. Bude vyvrcholením prípravy počas 
mesiaca október, kedy si celá cirkev pripomína svoju základnú úlohu, a to byť misionárskou.

Jedným z najlepších spôsobov ako oživiť vieru veriacich vo farnostiach je zamerať ich pozornosť na ich mi-
sijné poslanie, prípadne na pomoc tým, ktorí toto poslanie realizujú priamo v misijných krajinách sveta a po-
môcť im uvedomiť si, že každý z nás patrí do celosvetovej Cirkvi, ktorej jednotlivé údy, či už slabé, alebo cho-
ré,  potrebujú pomoc od silnejších a zdravých. Radosť, plynúca z tejto pomoci bratom a sestrám, ktorí to sku-
točne potrebujú, je veľmi dôležitá a práve ona rozohňuje plamienok viery, ktorú by sme mali prežívať nielen 
citovo, slovami, ale aj skutočnou reálnou pomocou v rôznych formách.

Jednou z foriem pomoci je modlitba, ďalšou almužna, ďalšou zorganizovanie misijnej aktivity vo farnosti v 
podobe misijného jarmoku, ktorého výťažok putuje na konkrétnu podporu misie.

Misijná nedeľa

V nedeľu 11. 11. 2018 nás navštívi pani Marta Uchalová z Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 
z Košíc, aby nás povzbudila a pozvala do modlitbového zápasu aj nových členov. Inštitút  Nepoškvrneného 
Srdca Panny Márie od roku 2000 organizuje Modlitbový zápas - reťaz nepretržitej modlitby. Od roku 2002 sa 
aj v našej farnosti modlime v modlitbovom zápase za kňazov a v reťazi za Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie. 

Modlitbový zápas je boj s ružencom v ruke za záchranu duší a za skoré víťazstvo Panny Márie. V tejto reťa-
zi sa modlíme prvú sobotu v mesiaci, 24 členov za 24 hodín obetujeme jednu hodinu Panne Márii. V modlit-
bovom zápase za kňazov sa skupina 7 členov modlí a obetuje jeden deň v týždni za konkrétneho kňaza. Mod-
litby nie sú predpísané, odporúča sa sv. ruženec, sv. omša, čítanie Sv. písma...

Úmysly modlitbového zápasu 
Skoré Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, duchovná obnova Slovenska, úmysly členov, ktoré si 

vzbudia, za Sv. Otca, za dobrých a sv. biskupov a kňazov, za nové kňazské a rehoľné  povolanie...
Predsavzatie modliť sa neviaže po ťarchou hriechu, môže sa kedykoľvek ukončiť, treba len oznámiť kontakt-

nej osobe, aby sa zabezpečila náhrada. Inštitút nás o svojich aktivitách informuje v časopise FATIMA, ktorý 
vydáva 1x ročne a dostávame ho aj  v našej farnosti.

Kontakt tel.: 055/6334924, mobil:0905412044, 0911912537
Email marta@maria.sk, fatima@maria.sk                                                                        Čechová Žofia

Pozvanie

Aj keď do adventu a Vianoc nám ešte zostáva pár týždňov, radi by sme vás pozvali na prípravu na tieto ob-
dobia už teraz. Už sa stáva tradíciou, že pred Vianocami a Veľkou nocou vás pozývame na stretnutie nad tex-
tami Svätého písma, ktoré s týmito obdobiami súvisia. Po textoch o detstve Ježiša Krista z Lukášovho a Ma-
túšovho evanjelia sa tento rok chceme zamerať na niektoré vybrané texty Nového zákona, ktoré súvisia s vte-
lením Božieho Syna: Lukášove hymny, Jánov prológ a vybrané pavlovské texty.

Okrem niektorých členov nášho Centra sme ako hosťujúceho prednášateľa pozvali biblistu Jozefa Jančovi-
ča, ktorý prednáša biblické disciplíny na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave a je zároveň predsedom Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu.

Stretnutie sa uskutoční v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch v dňoch 20. - 21. novembra 
2018 (utorok a streda). Textom Svätého písma sa budeme venovať v štyroch prednáškových blokoch. Okrem 
toho sú tieto dni príležitosťou na oddych a rekreáciu v prostredí Bardejovských Kúpeľov. Viac informácií nájde-
te na priloženom plagáte a na emailovej adrese rlapko@gmail.com.

Všetci ste srdečne vítaní.                                                                                                       Peter Jano

Pripravte sa na advent a Vianoce

Z Cirkvi



20

Spektrum 08/2018

Byť v Máriinej škole lásky (pokračovanie)
„Ak ma milujete, budete zacho-

vávať moje prikázania“, hovorí Je-
žiš a to isté platí aj pre slová Pan-
ny Márie. Pre mňa osobne je to 
veľký dar, že som mohla už trikrát 
putovať k Panne Márii do Medžu-
goria. Keď sa zamyslíme nad jej 
posolstvami, zistíme, že je to v 
podstate evanjelium opakované 
a zopakované Máriiným srdcom, 
jej jednoduchým a materinským 
spôsobom. 

Jedna luteránka, ktorá navštívi-
la Medžugorie, krásne hovorí o 
svojom dotyku Božej lásky. Píše: 
„Medžugorie mi pomohlo nájsť 
vzácnu perlu, o ktorej Ježiš hovorí 
v evanjeliu. Pocítila som, ako než-
ne a pokorne ma miluje Boh. Ce-
lou bytosťou sa stále snažím byť 
pri mojom milovanom, pri Ježišo-
vi, slová Panny Márie z Medžugo-
ria, sú pre mňa ľúbostným listom, 
ktorý sa týka iba mňa a na každé 
jej slovo chcem odpovedať áno. 
Som pripravená, chcem žiť Má-
riine posolstvá.“ Svoje vyznanie 
končí slovami: „Ja milujem Pan-
nu Máriu.“

Mária nás vedie k Ježišovi, ona 
pokorne hovorí: „Ja nie som dôle-
žitá, mojou úlohou je priviesť vás 
k Ježišovi“ a stále nám opakuje, 
aby sme žili Ježišove slová.

Mária mám povedala: „Drahé 
deti, Boh vás pozýva na cestu ob-
rátenia, veľa rozprávate a málo 
pracujete na svojom obrátení. Za-
čnite žiť moje slová nie slovami, 
ale životom. Tak, milé deti, budete 
mať silu rozhodnúť sa pre skutoč-
né obrátenie srdca. Prajem si, aby 
sa každý z vás rozhodol pre zme-
nu života a aby každý z vás viac 
vykonal v cirkvi nie slovami, nie 

myšlienkami, ale príkladom. Aby 
ste pochopili, čo máte robiť, milé 
deti, modlite sa a Boh vám dá ve-
dieť, čo konkrétne máte robiť a v 
čom sa máte zmeniť.“ 

Niektorí ľudia hovoria, že v 
Medžugorí sa obrátili, ale ja si 
myslím, že to nie je správne. Skôr 
treba povedať, že Medžugorie mi 
pomohlo nastúpiť na cestu obrá-
tenia, tam sa začal môj nový du-
chovný život. Panna Mária je tu s 
nami a dáva nám svoje posolstvá. 
Ako môžeme žiť svoj život s nebes-
kou Mamkou? Je to päť hlavných 
prostriedkov, ak ich budeme žiť, 
budeme mať pokoj srdca.

„Prvý krok na ceste obrátenia je 
svätá spoveď a potom sa rozhod-
nite pre svätosť a nech je to ešte 
dnes, nie zajtra,“ hovorí Mária. 
Lebo ona nás pozná, ona vie, že 
my radi odkladáme svätú spoveď 
na zajtra, na pozajtra, alebo keď 
už budeme na dôchodku, vtedy sa 
budeme chodiť spovedať. Ale Pan-
na Mária nikdy tak nehovorí. V jej 
posolstvách, ako isto viete, vždy 
je: „Dnes vás pozývam..., drahé 
deti,  dnes... atď. Mária chce, aby 
sme po každom páde rýchlo vstali 
a neodkladali svätú spoveď. Keď 
ťažko zhrešíme, ona doslova ho-
vorí: „Ponáhľajte sa na svätú spo-
veď. Každý mesiac sa spovedaj-
te.“ Ona nás pozýva bdieť, to je 
spytovanie svedomia. „Neuvedo-
mujete si, milé deti, že Boh vám 
dáva milosť, aby ste sa obrátili a 
žili v pokoji a láske, ale vy ste takí 
slepí a naviazaní na pozemské 
veci, že nevidíte. Ja nie som una-
vená, hoci vidím vaše srdcia oťa-
žené a unavené zo všetkého, čo 
je milosť a dar.“ Pozýva nás, aby 

sme si všímali, že keď zlyháme v 
láske, aby sme sa rýchlo vrátili 
domov späť k nebeskému Otcovi.

Druhým krokom je modlitba. Ka-
techizmus katolíckej cirkvi nám 
hovorí, že najistejšia cesta poká-
nia je každý deň vziať svoj kríž a 
nasledovať Ježiša. Mária nám po-
vedala: „Deti moje, milujete málo, 
modlite sa ešte menej, ste strate-
ní a neviete, čo je vaším cieľom. 
Vezmite kríž a pozerajte na Ježiša, 
nasledujte ho. On sa vám dáva až 
po smrť na kríži, pretože vás milu-
je. Deti moje, pozývam vás, vráťte 
sa k modlitbe srdcom, aby ste v 
modlitbe našli nádej a zmysel va-
šej existencie.“ Stratené sa na-
chádza v modlitbe s Matkou. Aby 
sme obstáli v tejto dobe, musíme 
sa modliť, aby sme mali odpoveď, 
musíme sa modliť. Panna Mária 
nám hovorí, že pri modlitbe je dô-
ležitá kvalita, pozýva nás modliť 
sa srdcom a to znamená úprim-
ne mať vedomie, s kým sa rozprá-
vam, kto mi odpovedá a kto mi po-
máha. V jej škole lásky sa máme 
modliť každý deň, osobne, spo-
ločne v rodine, modliť sa ruženec. 
Od začiatku svojich zjavení hovo-
rí, že je potrebné modliť sa tri ru-
žence každý deň. Modliť sa pred 
vyloženou Sviatosťou Oltárnou, 
modliť sa pod krížom. Tiež hovo-
rí, že obetované utrpenie s láskou 
je tou najväčšou modlitbou. Pan-
na Mária neúnavne hovorí o sile, 
ktorú má modlitba ruženca. Toto 
je najsilnejšia zbraň proti diablo-
vi v tejto dobe. „Keď sa modlite 
ruženec, otvorte mi svoje srdce a 
môžem vám pomôcť.“

Keď sa modlíme ruženec,  Má-
ria ide s nami, otvára nám cesty, 
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chráni nás. Naša dôvera v ňu a 
naša viera je často na nule. Matka 
to vie, preto nám ponúka ruženec, 
ktorým akoby nás vzala za ruku a 
viedla. My sa prestávame modliť, 
keď je nám ťažko, keď nedostá-
vame to, o čo sme prosili, keď je 
nám na nevydržanie. Ježiš a Má-
ria sú pre nás príkladom. V Písme 
svätom je napísané, že Ježiš, keď 
bol v úzkosti v Getsemanskej zá-
hrade, ešte viac sa modlil. A my, 
keď sme v úzkosti, zutekáme. Má-
ria nás učí, keď je nám ťažko, aby 
sme sa modlili ešte viac. Ona ho-
vorí: „Viem, že vás plaší to, čo vi-
díte, viem, že mnohým veciam ne-
rozumiete, čo sa deje. Ani ja som 
všetkému nerozumela, keď som 
žila vedľa svojho Syna, ale verila 
som mu a nasledovala som ho.“ 
A ďalej hovorí: „Keď ste unavení 
a chorí, nevidíte zmysel svojho ži-
vota. Vezmite do ruky ruženec a 
budete vidieť zázraky, touto jed-

noduchou modlitbou prichádzam, 
aby som vám pomohla.“

Ďalším dôležitým prostriedkom 
je pôst a zriekanie. Mária nás po-
zýva postiť sa. Pozýva nás každú 
stredu a piatok postiť sa o chle-
be a vode. Toto je najsilnejší pôst, 
ale tých, ktorí sú chorí, Panna Má-
ria nevolá, aby sa postili o chle-
be a vode, ale aby sa v dni pôstu 
zriekali od toho, čo je pre nich naj-
milšie. Aby sme mohli pozývať dru-
hých k obráteniu, aby naše sve-
dectvo malo moc, musíme sa po-
stiť. „Obetované utrpenie má ne-
smiernu moc,“ hovorí Mária a keď 
sa cvičíme v maličkých zapiera-
niach, keď prijímame malé utrpe-
nia s veľkou láskou, to je taký tré-
ning, vtedy budeme pripravenejší 
znášať ťažšie utrpenia, ktoré nás 
v živote stretnú. Pôstom sa naše 
srdcia stávajú citlivejšími na po-
treby blížnych. Keď sa nepostíš, 
myslíš len na seba a keď sa po-

stíme, zrazu si všímame aj tých, 
ktorí potrebujú našu pomoc. „Pôs-
tom môžeme zastaviť vojny a zlo,“ 
hovorí Mária.

Štvrtým dôležitým prostried-
kom je evanjelium. „Kajajte sa a 
verte evanjeliu,“ hovorí Ježiš a to 
isté nám hovorí aj Panna Mária v 
Medžugorí: „Veriť evanjeliu. Toto 
je jediná pravda, ktorú vám zane-
chal môj Syn,“ hovorí. Dve posol-
stvá chce, aby sme žili každý deň, 
modlili sa ruženec a každý deň ve-
rili evanjeliu. Ale ako môžeme ve-
riť, keď ho nepoznáme? Kto ne-
pozná Písmo sväté, nepozná Je-
žiša a koho nepoznáme, nemôže-
me mu veriť. A preto každý deň je 
dôležité prijať do svojho srdca Je-
žišovo učenie a takto viac a viac 
ho spoznávať. 

„Moje milé deti, nech slová môj-
ho Syna budú prvými a posledný-
mi myšlienkami vášho dňa, deti 
moje, žite mojím Synom. Žiť mojím 
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Synom to znamená žiť evanjelium, 
čítajte a rozjímajte Písmo sväté a 
nech sa vám tie slová stanú ži-
votom. Len tak budete vedieť po-
chopiť znamenia tejto doby. Toto 
sú osobitné časy. Som tu preto, 
aby som vás priblížila k Srdcu a 
slovám môjho Syna. Dajte Sväté 
písmo na viditeľné miesto vo svo-
jich domovoch, čítajte ho nahlas 
vo svojich rodinách. Jeho láska 
sa zjavuje v týchto časoch, posie-
la ma k vám, aby som vás vyzva-
la na cestu spásy. Nezabúdajte 
denne čítať Písmo sväté. Ponúka-
jú sa vám mnohé falošné pravdy, 
premôžete ich srdcom očisteným 
pôstom, modlitbami, pokáním a 
evanjeliom.“ 

Teda každý deň by sme si mali 
prečítať evanjelium. Toto sú hlav-
né správy. Keď si neprečítaš hlav-
né správy, si stratený. Matka tak 
jednoducho prvé roky vysvetlila 
vizionárom: „Keď nebudete kaž-

dý deň čítať Písmo sväté, stratí-
te zdravý rozum.“ Koľko času trá-
vime pri správach, pri televízii a 
myslíme si, že to je pre nás hlav-
né? Mýlime sa, pretože tou hlav-
nou správou je evanjelium a vte-
dy sa vieme zorientovať. Každý 
deň nám Ježiš skrze evanjelium 
niečo povie, nejakú pravdu, neja-
kú myšlienku a takto sa pomalič-
ky každým dňom naša viera v Je-
žiša prehlbuje a my máme smer.

Piatym a posledným prostried-
kom, k čomu nás Mária vedie, je 
to najväčšie. To je Eucharistia. Tí, 
ktorí milujú Máriu a to sa dá veľmi 
precítiť práve v Medžugorí, neko-
nečne milujú Eucharistiu. Toto je 
aj moja osobná skúsenosť a skú-
senosť mnohých ľudí, čo tam puto-
vali. Pretože, keď sa povie Medžu-
gorie,  automaticky sa vám vyja-
ví prenádherná adorácia, poklo-
na pred vyloženou Sviatosťou Ol-
tárnou. Márii sa to naozaj darí pri-

viesť nás k Eucharistii. Iba tak sa 
obrátime, keď budeme často pri-
jímať Eucharistiu a to je aj Ježišo-
vo pozvanie. On jednoducho pove-
dal: „Bezo mňa nemôžete nič uro-
biť.“ Mária nám hovorí: „Pozývam 
vás, aby Eucharistia bola životom 
vašej duše. Pozývam vás, aby ste 
boli mojimi apoštolmi svetla, kto-
rí budú svetom šíriť lásku a milo-
srdenstvo. Deti moje, váš život je 
len okamih k večnému a keď prí-
dete pred môjho Syna, on vo va-
šich srdciach uvidí, koľko ste mali 
lásky, koľko ste milovali.“

Aby sme to dokázali, potrebuje-
me sa sýtiť Láskou a to je Eucha-
ristia. Ona je život, bez nej je len 
smrť. To je veľmi jednoduché. Je-
žiš preto pred svojim odchodom 
ustanovil Eucharistiu, aby sme 
mohli žiť a nielen prežívať, keď 
ideme len raz za čas, alebo dlhé 
roky nepristupujeme k svätému 
prijímaniu. Jeden kňaz raz pove-
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dal: „Neúčasť na nedeľnej svätej 
omši, to je prvý krok k ateizmu.“ 
Mária sama hovorí: „Pozývam vás, 
aby ste sa zaľúbili do Eucharistie.“

V Máriinej škole lásky sa poma-
ličky, krok za krokom, učíme seba 
a druhých privádzať na cestu ob-
rátenia a to je možné len vtedy, 
keď sme autentickí. Teda my ne-
môžeme druhým prikazovať a nú-
tiť ich nasilu, ale keď z tvojho srd-
ca budú cítiť lásku a milosrden-
stvo, teda nielen slovami, ale aj 
skutkami, my môžeme rozbíjať tú 
tmu, o ktorej Panna Mária hovorí. 
Mária nás chce obnoviť a svojím 
Srdcom nás priviesť k Ježišovmu 
Srdcu, cez nás chce Ona obnoviť 
svet, nesmierne nás miluje. Vie-
me si to vôbec dobre uvedomiť? 
Mária chce cez nás zachraňovať 
svet, ktorý je plný hriechu a toho, 
čo nie je dobré. Ona nás neustále 

povzbudzuje a žehná nás, vie, že 
s Jej pomocou to dokážeme. Nie 
sami! Ona nás chce všetkých ča-
kať pri nebeskej bráne a chce nás 
pri tejto bráne privítať všetkých. 
Opakujem všetkých. 

Matka má rada všetky svoje 
deti. My možno iba tých, ktorí aj 
nás majú radi, ale Ona všetkých a 
to je celé ľudstvo. Máriino Srdce 
je ustarostené, Ona bojuje o kaž-
dé svoje dieťa, ktoré ešte tápe v 
tme a nebezpečenstve straty več-
ného života. Preto je tu Medžugo-
rie, preto je Jej výzva taká úpenli-
vá a milujúca. Jej Srdce je obrov-
ské, ona čaká s bolesťou v Srdci 
na návrat každého márnotratné-
ho syna a dcéry. Potrebuje však aj 
našu modlitbu a obetu, týmto Jej 
my tak veľmi pomáhame.

A ešte jedna vec, ktorá sa dá 
pochopiť skrze Máriine posolstvá 

z Medžugoria. Mali by sme sa na-
učiť nezaoberať sa príliš minulos-
ťou, ani svojou, ani tých, ktorí sa 
vrátili z veľkého hriechu. Mária 
nás pozýva: „Vybrala som si vás 
takých, akí ste, potrebujem vás ta-
kých, akí ste.“ A to znamená odo-
vzdať Božiemu milosrdenstvu svo-
ju minulosť. To, čo sme odovzdali 
vo svätej spovedi, je už minulos-
ťou. To, čo bude, nevieme a tak 
všetko treba zveriť do Božích rúk. 
Ale každý deň musíme žiť milosr-
denstvo a lásku.

Nestrácajme drahocenný čas, 
Mária nás potrebuje a volá nás. 
Rozhodnime sa žiť týchto Jej päť 
hlavných posolstiev a budeme ve-
dieť, že sme na tej správnej ces-
te. Toto je Máriine pozvanie, kto-
ré zaznieva z Medžugoria. A tak 
„skúste a presvedčte sa, aký dob-
rý je Pán“.

dokumentačná snímka z odpustovej slávnosti v Obišovciach; snímka: J. Fabian
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Aké sú riziká nevhodnej sexu-
álnej výchovy na školách? Kto na 
našich školách šíri ideológiu? Čo 
môžu rodičia robiť, aby svoje deti 
ochránili?

Na školu príde mladý muž, aby 
deťom porozprával o sexuálnom a 
reprodukčnom zdraví. Rozdelí deti 
na chlapcov a dievčatá a dá im prvú 
úlohu - chlapci majú napísať čo naj-
viac slov na ženský pohlavný orgán, 
dievčatá na ten mužský. Spustí sa 
chichot, miestami vidieť i rozpaky. 
„Môžeme písať aj nadávky?“ spýta 
sa odvážnejší žiak. „Samozrejme.“

Prirodzený ostych, ktorý deti na 
druhom stupni základných škôl 
majú, sa pomaličky odbúrava, po-
čuť výbuchy smiechu. Potom sa zo-
znamy nahlas čítajú.

Po takejto príprave sa začína „vý-
chova“. Teda presnejšie propagácia 
antikoncepcie, predčasnej sexuali-
ty, homosexuality, potratov, gender 
ideológie... Na niektorých hodinách 
majú deti v dvojiciach imitovať rôz-
ne sexuálne aktivity, vrátane homo-
sexuálnych, alebo sa učia navliekať 
kondóm na umelý penis.

Aj takto v praxi vyzerá sexuálna 
výchova na slovenských školách, 
stredných aj základných. Čo je ešte 
horšie, deje sa to neraz bez vedo-
mia a súhlasu rodičov. Škola vôbec 
nemusí byť také bezpečné miesto 
pre dieťa, ako si rodičia myslia. 
No ako si neskôr ukážeme, rodičia 
majú viacero možností, ako svoje 
dieťa pred nezdravou výchovou v 
škole chrániť.
Mračná prichádzajú od západu

Kontroverzná sexuálna výchova 
sa v odbornej terminológii zvyčaj-

ne označuje pojmom komplexná 
sexuálna výchova (comprehensive 
sexual education), na ktorej je za-
ložených množstvo nadnárodných 
programov. Už tradične sa o tej-
to výchove zvádzajú boje na pôde 
OSN, ktorá takúto formu výchovy 
pretláča do celého sveta, napriek 
nesúhlasu mnohých štátov.

Komplexnú sexuálnu výchovu a 
iné radikálne formy výchovy presa-
dzujú aj viaceré súkromné organizá-
cie, vrátane International Planned 
Parenthood Federation (IPPF), kto-
rá patrí medzi najväčšie siete potra-
tových kliník na svete. Okrem iné-
ho sa neslávne zviditeľnila preda-
jom pozostatkov potratených detí. 
Na ukážku, jednou zo sexuálnych 
príručiek IPPF je Happy, Healthy & 
Hot! Táto príručka je určená mla-
dým ľuďom s HIV, ktorých okrem 
iného ubezpečuje, že aj oni majú 
právo na sexuálnu rozkoš. Príručka 
ich nabáda, že svojmu sexuálnemu 
partnerovi nemusia o HIV nič pove-
dať, ak použijú kondóm.
Sexuálna výchova na Slovensku

Na Slovensku nemáme osobitný 
predmet sexuálna výchova, aj keď 
školy si ho môžu dobrovoľne zria-
diť. Školské osnovy obsahujú prie-
rezový predmet Výchova k manžel-
stvu a rodičovstvu (VMR), ktorý je 
od svojho vzniku nastavený vhodne 
a hodnotovo.

Namiesto toho, aby pani učiteľka 
hovorila deťom o manželstve a ro-
dičovstve, radšej im porozpráva o 
dôležitosti užívania antikoncepcie.

Má sa vyučovať na rôznych pred-
metoch, ako sú etická výchova, 
občianska náuka, biológia, prípad-

ne aj iné. No VMR môže byť aj ľah-
ko zneužitý na pretlačenie sexuál-
nej výchovy, najčastejšie cez hodi-
ny etickej výchovy, občianskej náu-
ky, alebo prizvaním externých pred-
nášateľov. Riziko je najmä v osobe 
učiteľa, ktorý dokáže veľa ovplyv-
niť. Namiesto toho, aby pani uči-
teľka hovorila deťom o manželstve 
a rodičovstve, radšej im porozprá-
va o dôležitosti užívania antikoncep-
cie, o tom, že homosexuálne sprá-
vanie je normálne, alebo o tom, že 
rozdiely medzi mužmi a ženami sú 
predsudky, ktoré treba odstrániť.

U nás komplexnú sexuálnu výcho-
vu propaguje napríklad Spoločnosť 
pre plánované rodičovstvo, ktorá je 
slovenskou pobočkou IPPF. Spoloč-
nosť pre plánované rodičovstvo vy-
pracovala Metodickú príručku pre 
sexuálnu výchovu na druhom stup-
ni základných škôl v rámci osnov vý-
chovy k manželstvu a rodičovstvu, 
pričom sexuálna výchova založená 
na tejto metodike sa k deťom môže 
dostať rôznymi spôsobmi. Najčas-
tejšie prostredníctvom učiteľa da-
nej školy, ktorý je v takomto prístu-
pe vyškolený, alebo cez prizvaného 
aktivistu či odborníka. 

Kontroverzná téma sa na ško-
ly môže dostať aj prostredníctvom 
časopisu, ktorý škola odoberá na 
účely výučby. Tak tomu bolo s ča-
sopisom angličtiny Bridge, ktorý v 
jednom z minuloročných vydaní ší-
ril gender ideológiu.

Hoci platí, že základné nastave-
nie nášho vzdelávacieho systému 
sa javí byť v poriadku, hrozba jeho 
zneužitia je reálna a na individu-
álnej úrovni pomerne častá.   - re -

Ako chrániť deti pred nevhodnou 
sexuálnou výchovou v škole
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Vraciame sa ešte raz k Národnému stretnutiu mládeže P18, ktoré sa konalo v Prešove. Po Ružomberku 
(2013) a Poprade (2015) išlo o tretie stretnutie tohto typu. Organizovala ho Katolícka cirkev na Sloven-
sku v spolupráci s mestom Prešov a Prešovským samosprávnym krajom. Inšpiráciou boli Svetové dni mlá-
deže (SDM), ktoré sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. Mladí sa v Prešove 
pripravovali na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia v januári 2019 v Paname.

Celý priebeh zabezpečovalo vyše 500 dobrovoľníkov z radov mladých, ale aj všetky profesionálne služby 
mesta Prešov - hasiči, štátna polícia, mestská polícia, zdravotníctvo, mestská hromadná doprava a iné.

Zastúpenie medzi dobrovoľníkmi a profesionálmi mala taktiež naša farnosť - viď snímka.
Dobrovoľníci, ktorí sa zapojili do organizácie a príprav letného Národného stretnutia mládeže P18 v Pre-

šove, ušetrili vyše 75 tisíc eur. Vyplýva to zo štatistiky, ktorú vypracovali po skončení podujatia. Z vý-
sledkov vyplýva, že počas príprav, ktoré trvali jeden a pol roka, spolu odpracovali vyše 27 tisíc hodín bez 
nároku na odmenu.                                                                                                pripravil: M. Magda

P18 – Národné stretnutie mládeže v Prešove

dokumentačná a ilustračná snímka z Narodného stretnutia mladých v Prešove P18; snímka: M. Magda



26

Spektrum 08/2018

Prišiel ďalší mesiac a s ním aj nové vydanie nášho farského časopisu. A síce je už takmer 
polovica októbra za nami, na obsahu Spektra to nič nemení, takže sa môžeme spoločne 
pozrieť na to, čo nás čaká... 

Deň starých rodičov 14. 10.
Určite viete, že október je mesiacom úcty k starším, ale asi málokto vie, že práve dnes 

si pripomíname ctiť našich starých rodičov ešte viac. Celý tento deň patrí špeciálne práve starkým, no ne-
venujme im našu pozornosť iba dnes, ale vždy kedy len môžeme. Veď im máme byť za čo vďační.    

Svätec mesiaca - sv. Lukáš, evanjelista 
18. októbra máme spomienku na jedného zo štyroch evanjelistov, sv. Lukáša. Jeho symbolom je býk, pre-

tože začína evanjelium Zachariášovou obetou v chráme. Sv. Lukáš je patrónom lekárov. Medzi kresťanmi je 
rozšírené, že bol maliarom a namaľoval obraz Panny Márie. Nie je to však potvrdené. Isté však je, že na-
maľoval obraz Panny Márie slovami, keďže o nej písal najviac zo všetkých evanjelistov.

Jesenné voľno
V októbri si užijeme aj pár dní voľna – presnejšie 29., 30. a 31., po ktorých nasleduje Sviatok všetkých 

svätých.

Ahoj, kamaráti! Stránku pripravuje Paula Mihoková
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TAJNIČKA Po vyriešení tajničky získate vynechanú časť 
pranostiky.

„Teplý október, studený ..................... .“

1. Matka Panny Márie sa volá...
2. Víťaz patrí pod okres...
3. Lístie na stromoch už začalo...
4. Ročné obdobie, ktoré teraz je.
5. Ježiš Kristus je...
6. Sväté písmo inak.
7. Srdce Panny Márie prebodlo ..... mečov bo-
lesti.
8. Hlavné mesto Českej republiky je...
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ránsky koncil).
Katechizmus katolíckej Cirkvi 

zas uvádza: „Satan alebo diabol 
a ostatní zlí duchovia sú padlí an-
jeli, lebo slobodne odmietli slúžiť 
Bohu a Jeho plánu. Ich voľba pro-
ti Bohu je definitívna. Pokúšajú 
sa pridružiť človeka k svojej vzbu-
re proti Bohu“ (414) a „anjelom 
nemôže byť ich hriech odpuste-
ný pre neodvolateľnú povahu ich 
voľby, a nie pre nedostatok neko-
nečného Božieho milosrdenstva" 
(393). "Po páde nejestvuje pre 
nich možnosť pokánia, podobne 
ako ani pre ľudí po smrti“ (274). 

Diabol predstavuje hriech ako 
niečo príťažlivé a pre človeka 
osožné a dobré. Vnuká však aj 
ďalšie klamstvá: klamstvo o 
Bohu, ktorý je voči zlu a utrpeniu 
vo svete ľahostajný a dáva člove-
ku rôzne zákazy, aby ho urobil ne-
šťastným. Ďalším klamstvom je 
klamstvo o človeku, ktorý má vraj 
počúvať seba samého a nie Boha. 
Diabol podnecuje ľudskú pýchu a 
egoizmus a presviedča človeka, 
že má na všetko právo a že to, 
čo chce, sa má snažiť získať za 
každú cenu.

Seba zas diabol predstavuje 
ako silnejšieho ako Boh a schop-
ného splniť všetky túžby člove-
ka a oslobodiť ho od Božích ob-
medzení. Pomocou týchto klam-
stiev ustavične zvádza mnohých 
ľudí. A nakoniec má diabol pripra-
vené ešte jedno klamstvo. Keď 
človeka stiahne na dno hriechu, 
začne mu vnukať myšlienku, že 
už niet preňho záchrany! Satan 
klame, že človek je taký zlý, že 
Boh mu jeho hriechy neodpustí. 
Za každú cenu nechce dopustiť, 
aby sa hriešnik obrátil k milosrd-
nému Bohu a prijal dar odpuste-
nia hriechov.

Ježiš Kristus nám pri svojej 
smrti a zmŕtvychvstaní odpus-
til všetky hriechy. Ak sa úprim-
ne vyspovedáme, Ježiš Kristus 
vykoná vo sviatosti pokánia zá-
zrak odpustenia našich hriechov. 
Vyvedie nás z duchovnej smrti 
a vovedie nás do radosti zmŕt-
vychvstania a duša človeka sa 

očistí. Ježiš nás pozýva, aby sme 
sa podrobili zázračnému pôsobe-
niu Jeho milosti: „Aj keby duša 
bola ako rozkladajúca sa mŕt-
vola a aj keby z ľudského pohľa-
du už nebolo pre ňu vzkriesenia 
a všetko bolo už stratené, nie je 
tak u Boha. Zázrak Božieho mi-
losrdenstva vzkriesi takú dušu v 
celej plnosti“ (Denníček 1448).

K zmätku a k šíreniu nepravdy 
o zlom duchu dnes prispieva aj 
moderná kultúra, ktorá predsta-
vuje diabla ako fascinujúcu, silnú 
a vplyvnú osobu, prípadne ako ne-
šťastnú bytosť, ktorá urobila chy-
bu a Boh ju preto zavrhol. Inoke-
dy je zas Zlý predstavovaný ako 
smiešny ba až sympatický a ne-
škodný, rohatý výtržník. Pravda o 
satanovi je však celkom iná. Ka-
tolícka Cirkev definuje a učí dôle-
žitú pravdu o satanovi: „ diabla... 
a ostatných zlých duchov stvoril 
Boh ako z prirodzenosti dobrých, 
avšak sami sa stali zlými“ (Late-

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 diablove klamstvá? ?
rubriku pripravuje

MUDr. Blažej Vaščák

  M
ÁS
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B

LÉM
...
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ˇ

 ilustračná snímka: M. Magda
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Trampoty
v manželstve
126. Ako bojovať proti pokušeniu smútku
a uzatvárania sa do seba?
Manželia si musia v 
prvom rade uvedo-
miť, že majú najväčší 
poklad, ktorým je Je-
žiš reálne prítomný vo 
sviatosti ich manžel-
stva. Milosť sviatos-
ti manželstva nás robí 
schopnými starať sa 
o manželského part-
nera, milovať ho Kris-
tovou láskou a pomá-
hať mu vstať z každé-
ho pádu. 

Vyžaduje si to však veľa modlit-
by, snahy a duchovnej obety. Nie-
kedy stačí odovzdať svojho manžel-
ského partnera alebo nejakú zále-
žitosť Bohu krátkou strelnou mod-
litbou, napríklad: „Ježišu, Ty sa o 
to postaraj!“ Keď si všimneme, že 
nášmu manželskému partnerovi 
chýba radosť, povzbuďme ho k det-
skej dôvere a pripomeňme mu, že 
dobrý Boh je stále s ním a mu dá 
len to najlepšie.

Prameňom najväčšieho utrpe-
nia v manželskom vzťahu je neod-
pustenie a hriechy, ktoré ničia nás 
samých, aj naše deti. Vieme, aké 
ťažké je odpustiť partnerovi, ktorý 
si nechce priznať vinu. Niekedy je 
však ťažko určiť, kto z manželov sa 
previnil. Obaja sú totiž uzavretí do 
seba a prehadzujú vinu jeden na 
druhého. Občas ide o „ping-pong“ 
výčitiek alebo „tiché dni“, keď sa 
manželia obchádzajú ako dva kusy 
ľadu.

„Avšak častá tendencia je skôr 

hľadať viac chýb, predstavovať si 
viac skazeností, predpokladať všet-
ky druhy zlých úmyslov a tak neod-
pustenie rastie a zapúšťa korene. 
Každá chyba alebo pád manželské-
ho partnera potom môže poško-
diť zväzok lásky a rodinnú stabili-
tu“ (Amoris laetitia 105). Niekedy 
dochádza aj k útekom „mimo“: k 
práci, k športu, k internetu, k spo-
ločenským vzťahom, k alkoholu a 
podobne.

Namiesto toho si máme pesto-
vať postoj spoluzodpovednosti za 
druhého a bežať mu na pomoc pod-
ľa slov svätého Pavla: „Neste si vzá-
jomne bremená“ (Gal 6, 2). Treba 
urobiť prvý krok k vzájomnému zmie-
reniu a pamätať na Ježišovu stálu 
prítomnosť vo sviatosti manželstva. 
Odpustenie vždy vedie k osobnému 
rastu, dáva nám slobodu, potrebnú 
na rast svätosti a už tu na zemi nás 
približuje k šťastiu.

Manželské vzťahy môže uzdraviť 
len Božia láska. Avšak treba sa jej 
každý deň otvárať skrze modlitbu, 
prijímanie a adorovanie Pána Ježiša 
v Eucharistii. Len ten, kto sa mod-
lí, má v srdci Božiu lásku. Ak sme 
zhrešili a odišli od Boha, môžeme 
sa k nemu vždy vrátiť. Ježiš hovo-
rí: „V spovednici ja sám čakám na 
teba, kňazom sa len zastieram, ale 
sám pôsobím v tvojej duši“ (Denní-
ček 1602). 

Pred spoveďou si v rámci spyto-
vania svedomia rozoberme situá-
cie, ktoré sú príčinou  nášho smút-
ku. Každý by si mal položiť otázku: 
je mi smutno preto, lebo som svo-

jimi hriechmi zranil/-a Ježiša, ale-
bo preto, že nie som dokonalý/-á? 
Treba sa snažiť o manželský dia-
lóg. Manželský partner nás dobre 
pozná, často si domyslí, čo zaprí-
činilo náš smútok a uzavretosť a 
môže nám pomôcť vrátiť  sa k det-
skej dôvere v Boha. Čo urobí dieťa, 
keď spadne a rozbije si kolená? S 
dôverou uteká k svojej mame. Ak 
svoj život zveríme Panne Márii, ak 
jej prinesieme svoje starosti, trá-
penia a ťažkosti, povedie nás k Je-
žišovi a pomôže  nám  pozerať sa 
na ne inak - očami pokornej služob-
nice Pána.

Panna Mária vždy hovorí: „Do-
voľ Ježišovi, aby ťa miloval, uver v 
Jeho lásku!  On na teba vždy čaká.“

Manželia sa majú spolu rozprávať 
aj o vzájomnom odpustení a vrátiť 
sa ku konkrétnym udalostiam, kto-
ré treba prediskutovať a vyriešiť. 
Na hriech sa majú pozerať Ježišový-
mi očami, aby sa manželský dialóg 
nepremenil na obojstranné výčitky.

Otvoriť sa Ježišovi a Jeho milosr-
denstvu znamená postaviť do cen-
tra svojho života Krista a Jeho vôľu 
a nie seba. Vtedy sa nepozeráme 
na svoje hriechy, ale obdivujeme 
veľkosť Božieho milosrdenstva. Vte-
dy vidíme Ježiša, ktorého hriech zra-
nil. Ľutujeme, že sme ho urazili a 
pristupujeme ku sviatosti zmierenia 
s tým vedomím, že sme sa odvráti-
li od Krista a chceme obnoviť toto 
priateľstvo, ktoré sme zradili. Ten-
to postoj nám pomôže zvíťaziť nad 
pocitom hanby a ľudskými ohľadmi. 
V srdci sa nám zrodí túžba ísť k Pá-
novi ako u Zacheja!

Ľútosťou a skrúšenosťou srdca 
dovolíme Ježišovi, aby nám odpus-
til naše hriechy a vrátil nám dôstoj-
nosť Božieho dieťaťa.

MUDr. Vaščák  Blažej
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Ohlášky
• sobáš 27. októbra vo Víťaze o 15:00 h - Matúš Lakomec, 
syn rodičov Jána Lakomca a Moniky rod. Golodžejovej, naro-

dený v Prešove, bývajúci v Širokom a Zuzana Jenčová, dcé-

ra rodičov Eduarda Jenču a Márie rod. Kurucovej, narodená v 

Prešove, bývajúca vo Víťaze

Stalo sa
• 14. 9. v piatok bola nočná adorácia vo farskom kostole od 21:00 

- 22:00 h 

• 15. 9. slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sme slávili slávnost-

nou svätou omšou o 10:30 h v Doline

• 22. 9. v sobotu ráno bolo stretnutie modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia

• 14. 10. dnes v nedeľu je slávnostná svätá omša v Doline o 10:30 

h obetovaná za miestnych poľovníkov, ktorú celebruje Peter Bicák, 

duchovný rehoľnej spoločnosti Saleziáni Don Bosca zo Sabinova

Stane sa
• 19. 10. v piatok bude stretnutie všetkých birmovancov aj z Ov-

čia po sv. omši v kostole vo Víťaze; účasť povinná

• 20. 10. v sobotu ráno bude stretnutie modlitbovej skupiny sv. Pát-

ra Pia

• 21. 10. bude po svätých omšiach zbierka na misie; na sv. omše 

príde aj diecézny riaditeľ Pápežských misijných diel v Košickej ar-

cidiecéze, ktorý nás oboznámi s  financovaním zo zbierok na misie

• 1. 11. vo štvrtok vo sviatok Všetkých svätých bude popoludní po-

božnosť na cintoríne: v Ovčí o 13:30 h, vo Víťaze o 14:30 h

• 11. 11. v nedeľu príde p. Uchalová z Inštitútu Nepoškvrneného 

srdca Panny Márie, ktorá nás bude informovať - prezentovať reťaz 

modlitieb za kňazov a víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

vo Víťaze
sobota: 02. 10. 2018
sobota: 24. 11. 2018
sobota: 29. 12. 2018

“Človek nedosiahne spásu bez modlit-
by, ani nevyhrá boj bez nej. Je na vás, ako 
sa rozhodnete.” (sv. Páter Pio)

Modlitba
Ó, Bože, náš Otec, Ty si 

útechou a nádejou ľudstva. 
Daj, aby sme podľa príkladu 

svätého Pia z Pietrelciny
ustavične obnovovali svojho 
ducha a milovali rozjímanie 
a modlitbu, aby sa tak náš 

život stával svedectvom viery 
v Tvoju dobrotu. 

Skrze Krista, nášho Pána. 
Amen.

Uzmierujme Pána modlitbami! Nech 
nám nie je ľahostajný osud nás i na-
šich rodín, ale aj celého sveta.

Stretnutia modlitbovej 
skupiny Pátra Pia

Pondelok
Víťaz 15:00 – 18:00

29. 10.

Utorok
Víťaz 14:30 – 18:00

30. 10.

Streda
Ovčie 14:30 – 18:00

31. 10.

Spoveď pred sviatkom 
Všetkých Svätých
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

15. 10. Pondelok

16. 10. Utorok 18:00 † Helena, Jozef a Štefan Birošovci

17. 10. Streda 18:00 50: Terézia Kollárová

18. 10. Štvrtok 7:00 za ZBP Heleny Baluchovej

19. 10. Piatok 18:00 † Anna Čechová (výročná) 17:00 † Lenka Čigarská

20. 10. Sobota 7:00 † Františka a Jozef Pavlíkovci, Jozef a Anna Galdunovci

21. 10.
29. nedeľa
cez rok - B

7:30 za farnosť 9:00 za zosnulú rodinu Vaškovú

10:30 za tohtoročné prvoprijímajúce deti

22. 10. Pondelok 18:00 70: Ladislav Foriš

23. 10. Utorok 18:00 75: Ján Velčok a poďakovanie

24. 10. Streda 18:00 za zosnulú rodinu Čigarskú

25. 10. Štvrtok 7:00 † Valent, Mária, Ondrej a Mária Juraškovci

26. 10. Piatok 18:00 † František Čech 17:00 za účastníkov zájazdu v Bulharsku

27. 10. Sobota
7:00 † Mikuláš Pacovský

15:00 sobáš:M. Lakomec - Z. Jenčová

28. 10.
30. nedeľa
cez rok - B

7:30 † Mária a Mikuláš Motýľovci 9:00 70: Anna Bednáriková

10:30 za farnosť

29. 10. Pondelok

30. 10. Utorok 18:00 † František Balucha

31. 10. Streda 17:00 † Ján a Apolónia Humeňanskí 

1. 11.
Všetkých 
svätých

7:30 za farnosť 9:00 30: Anna Čuchranová

10:30 † Michal a Zuzana, Oľga, Ondrej a Helena

2. 11.
Pamiatka 
zosnulých

7:00 † Apolónia a Helena 17:00 za zosnulú rodinu Porochnava

18:00 za všetkých verných zosnulých

3. 11. Sobota 7:00 za živých a mŕtvych členov ruženc. bratstva 17:00 za živých a mrtvych členov ruženc. bratstva

4. 11.
31. nedeľa
cez rok - B

7:30 † Karol, Apolónia, Pavol a Otília 9:00 za farnosť

10:30 † Mária Petková (výročná)

5. 11. Pondelok

6. 11. Utorok 18:00 † Valent, Helena, Ondrej a Barbora Pacovskí

7. 11. Streda 17:00 † Helena, Mikuláš a Alžbeta Humeňanskí

8. 11. Štvrtok 7:00 † Štefan, Mária, Ján, Vavrinec a Františka

9. 11. Piatok 18:00 † Martin a Tomáš Magdovci 17:00 za ZBP sr. Školastiky Balogovej

10. 11. Sobota 7:00 † František Čech

11. 11.
32. nedeľa
cez rok - A

7:30 za farnosť 9:00 † František Bednárik

10:30 60: František Kuruc



3. 9. 2018 - slávnostné Te Deum

8. 9. 2018 - Narodenie Panny Márie - odpust v Doline,
 celebroval Marek Varga, duchovný správca UPC Dr. Štefana Héseka v Prešove

15. 9. 2018 - Sedembolestná Panna Mária
ďakovná sv. omša v Doline za 75 rokov života nášho kostolníka Adolfa Salanciho

16. 9. 2018 - ďakovná sv. omša za 75 rokov života
 našej dlhoročnej upratovačky Márie Verbovej



Veľké Pán Boh zaplať za 35 ročnú službu upratovania našich kostolov

Veľké Pán Boh zaplať za službu kostolníka pre naše farské spoločenstvo


