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Vianoce - prekvapenie, ktoré Boh pripravil ľuďom
Vianoce sú tými najpozoruhodnejšími sviatkami, ktoré existujú. Sú prekvapením, ktoré Boh pripravil 

nám ľuďom. Vianocami totiž živý a všemohúci Boh ukazuje plnosť svojho milosrdenstva tým, že sa z lá-

sky stáva úplne malým a slabým. Stvoriteľ sa vydáva svojmu stvoreniu, aby mu odkázal: „Pozrite sa, ja 

vám nechcem nijako ublížiť, chcem vám dokázať, že som Láska, že vás milujem.“ 

Známy spisovateľ Carlo Carretto vo svojej knihe Myšlienky to vyjadril takto nádherne: „Keďže sa Boh 

stal dieťaťom, položeným tam na slame v jaskyni, potom mi už nič nenaháňa strach. Strach môžem mať 

z čohokoľvek, ale nie z dieťaťa. Boh sa vtelil. Ďaleké sa stalo blízkym. Teraz už nemám strach.“ 

A tak, v tomto čase prípravy na tieto pozoruhodné sviatky, sme pozvaní hlbšie prežiť Kristovu prítom-

nosť v nás samých. Boh sa k nám tak priblížil, že je neustále s nami a v nás. Nenecháva nás samých na 

tejto našej ceste „do Betlehema“. 

Vyprosujem Vám požehnané a pokojné sviatky, plné radosti z Daru, ktorým je On sám.

            d. o.  Marek Hnat

Náš nový detský zbor s muzikatmi. Vyprosujeme im veľa duchovnej sily a talentu na oslavu Pána.
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Vianoce

Keď padala hviezda
za jasnej noci,

kto vtedy nespal,
zažil ten pocit.

Zimomriavky po chrbte
behali všetkým,

narodil sa Ježiško,
kráľ veľkých dejín.

Jozef ho zavinul
do bielych plienok,

položil do jaslí,
zmáhal sa driemot.

S Máriou strážili
ten poklad sveta,

spinkaj a buvinkaj,
ty, Božie dieťa.

Blížia sa Vianoce,
tak žime nimi,

vieme, že v ten večer,
dejú sa divy.

Stačí len máličko,
buďme už dobrí,

Ježiško prichádza,
do našich rodín.

Peter Jalč

V blízkosti Baziliky narodenia Pána v Betleheme stojí Jaskyňa mlieka, do ktorej sa 
uchýlila Svätá rodina pri úteku z Egypta. S touto jaskyňou sa spája legenda o tom, 
ako Márii pri kojení malého Ježiška spadla kvapka mlieka na zem a jaskyňa obelela.

Do Jaskyne mlieka chodia ženy prosiť Pannu Máriu o dar potomstva, teda ženy tú-
žiace otehotnieť – kresťanky i moslimky. Niektoré si zo steny jaskyne zoškrabú prá-
šok, ktorý potom užívajú s mliekom. Keď sú ich prosby vypočuté, prídu sa aj s naro-
deným bábätkom poďakovať k soche dojčiacej Panny Márie.

Na titulke je Panna Mária - Bohostánok v Jaskyni mlieka, ktorá pod srdcom nosí 
Spasiteľa sveta. Jaskyňa mlieka vo Svätej Zemi je miestom prosiacich neplodných pá-
rov. Miestom, kde sa sestričky 24 hodín denne modlia za všetky nenarodené detičky. 
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KATECHÉZA 3. adventná nedeľa cez rok A
pripravil: Podbrezovsky 

Potom by sme mali nadšenie pre Vianoce

Milí veriaci,

je celkom možné, že hoci sme 

už v polovici adventnej doby, ne-

cítime v sebe nijaké nadšenie 

pre Vianoce. Ba naopak, možno 

že kdesi v úzadí vašej duše víria 

takéto otázky proti Pánovi Ježišo-

vi: Prečo za 2000 rokov nepre-

menil svet? Prečo nevyriešil otáz-

ku hladu? Prečo neoslobodil chu-

dobných? Na tieto otázky a na ta-

kéto stanovisko nám dáva odpo-

veď dnešné evanjelium. 

Pozrite sa, Ján Krstiteľ je v ža-

lári. Kráľ ho uväznil, pretože ver-

ne a nebojácne ohlasoval Boží 

zákon. Znáša hrdinsky svoje utr-

penie, ale ono ho predsa oslabu-

je. V takomto oslabení vznikajú 

u neho pochybnosti o osobnos-

ti Ježišovej. Posiela preto svo-

jich učeníkov k Pánovi Ježišovi s 

otázkou: Ty si ten, ktorý má prísť, 

alebo máme čakať iného? Je to 

z úst Jána Krstiteľa prekvapujú-

ca otázka, ako keby strácal vie-

ru. Ako keby klesal pod ťarchou 

utrpenia. Ale nečudujme sa mu. 

On podľa proroctiev, ktoré si vy-

bral z Izaiáša, proroka predsta-

voval Mesiáša inakšieho. Aj o 

ňom tak rozprával ľuďom. Hlá-

sal o ňom, že bude mocnejší 

ako ja, v ruke bude mať vejač-

ku, aby vyčistil svoj ľud a bude 

trestajúcim sudcom a všetkých 

zlých spáli v neuhasiteľnom ohni. 

Každý strom, ktorý nerodí dobré 

ovocie, bude vyťatý a hodený na 

oheň. Tak si ho predstavovali aj 

mnohí nábožní Izraelci. A zatiaľ 

Pán Ježiš nesúdi, neodsudzuje, 

netrestá, nehádže niekoho do 

ohňa, nemá sekeru, nevytína 

zlé stromy, ale iba učí, uzdravu-

je, potešuje, s hriešnikmi stolu-

je, odpúšťa a posluhuje. Preto-

že Pán Ježiš bol inakší, než ako 

si ho Ján Krstiteľ predstavoval, 

poslal k nemu opýtať sa na to. 

Všimnime si Pána Ježiša. Ne-

hnevá sa na Jána Krstiteľa. V 

kľude a s impozantným pokojom 

dáva odpoveď asi takto: Je prav-

da, že o Mesiášovi sa predpove-

dalo, že bude mocný a že bude 

súdiť a trestať, ale to sa všetko 

splní na konci sveta. Predpove-

dalo sa o ňom aj niečo iné, čo 

si Izraelci a Ján Krstiteľ nepo-

všimli. A preto mu povedzte, že 

slepí vidia, chromí chodia, malo-

mocní sa očisťujú, hluchí poču-

jú, mŕtvi vstávajú a chudobným 

sa zvestuje posolstvo spásy. Aj 

toto bolo predpovedané o Mesi-

ášovi. A toto sa spĺňa na mne 

dnes. A nech sa na mne nepo-

horší, keď nie som teraz podľa 

jeho predstavy, mocný a tresta-

júci, ale skôr láskavý a zhovieva-

vý a to tak veľmi, že moja zhovie-

vavosť a láska sa zavŕši smrťou 

na kríži za vás všetkých.

A v tejto odpovedi Pána Ježi-

ša na otázku Jána Krstiteľa do-

stávame aj my odpoveď na našu 

otázku a na naše stanoviská. 

Áno, aj dnes je Pán Ježiš inakší, 

než si ho predstavujeme. My sa 

nazdávame, žeby Pán Boh mal 

urobiť poriadky vo svete prís-

nou, trestajúcou a zabíjajúcou 

rukou. Žeby mal vyničiť na zemi 

všetkých zlých ľudí, aby zostali 

len dobrí, žeby mal vytrhať nási-

lím všetok kúkoľ, aby zostala len 

pšenica, žeby mal vytínať všetky 

zlé stromy a ponechať iba tie, čo 

prinášajú len dobré ovocie. Žeby 

mal do ohňa neuhasiteľného po-

hádzať všetky plevy a pšenicu 

zhromaždiť do svojej sýpky. A po-

tom by zavládlo na zemi šťastie 

a pokoj. Svet by sa premenil, vy-

riešila by sa otázka hladu, otáz-

Ja som inakší, než vy navrhujete. Ja nechám kúkoľ rásť spolu s pšenicou a nevy-
trhám ho. Nalomenú trstinu nedolomím a hasnúci knôt nedohasím. Lebo ja som 
prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo.
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ka chudobných a nebolo by vo-

jen, zmizlo by ako v ohni všetko 

bezprávie tohto sveta. Potom by 

sme verili, že Ježiš Kristus je pri-

sľúbený Mesiáš a že Boh jestvu-

je. Potom by sme mali nadše-

nie pre Vianoce. A na tieto naše 

predstavy a otázky láskyplne od-

povedá Pán Ježiš: Ja som inakší, 

než vy navrhujete. Ja nechám kú-

koľ rásť spolu s pšenicou a nevy-

trhám ho. Nalomenú trstinu ne-

dolomím a hasnúci knôt nedoha-

sím. Lebo ja som prišiel hľadať 

a spasiť, čo zahynulo. Neprišiel 

som zabiť zlého človeka, ale dať 

seba zabiť namiesto hriešnika, 

aby mal život večný. Hľa, takto 

láskavý a zhovievavý je Pán. A 

aké úbohé, nízke a prízemné sú 

oproti tomu naše návrhy a pred-

stavy. Pán Boh chce premeniť 

svet nie zabíjaním zlého člove-

ka, ale cestou lásky.

Francúzsky básnik Jean Riche-

pin vydal zbierku básní, ktorá 

má nadpis Modlitba popierača 

Boha. Nepohoršite sa, keď vám v 

krátkosti poviem jej obsah. Bás-

nik vstúpil do chrámu a, kľak-

núc na studený kameň, začal sa 

modliť. V modlitbe vraví, že po-

piera Boha a nikdy viac nesklo-

ní svoju hrdú šiju pod jeho jar-

mo, ale ešte naposledy ho chce 

pokúšať. Hľa, kľačí, aby zhliadol 

na neho a ukončil jeho duševné 

boje. Ak jestvuje Boh, nech zo-

šle smrtiaci blesk na jeho hlavu, 

aby bol za svoju neveru náležite 

potrestaný. Že čaká na trestajú-

ci nebeský oheň, ktorý nech po-

šle konečne na neho. A akoná-

hle ho trafí blesk a jeho duša sa 

odlúči od smrteľného tela, zvolá 

svojím posledným dychom: Sku-

točne jestvuješ a bola to straš-

ná drzosť odo mňa, keď som ťa 

ilustračná snímka: M. Magda
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popieral.

A hľa, blesk neprichádza. Mô-

žem zdravý znova povstať a odísť 

z tvojho domu. Jedným slovom, 

neexistuješ! Takto sa rúha ne-

šťastný básnik a ten, kto to číta, 

s hrôzou sa trasie a v trpkos-

ti zvolá: Pane, či i takéto rúha-

nie môžeš pokojne zniesť? Veď 

naozaj nemáš blesk, trestajú-

cu ruku, aby si zničil tohto rú-

hača? Čo sa stalo s týmto bás-

nikom po napísaní tejto básne, 

nevieme. Čo prežíval v nasledu-

júcich rokoch života, nevieme. 

Ale o niekoľko rokov potom no-

viny priniesli správu, že tento od-

vážny bohorúhač, ktorý z nešťast-

nej lásky zabil vlastnú matku a 

priniesol srdce matky milenkin-

mu psovi, ako znak, že ju miluje, 

tento človek vstúpil do najprís-

nejšieho kláštora trapistov v Al-

žírsku. A až do svojej smrti tam 

činil pokánie za svoje rúhanie a 

zločiny a ďakoval Pánu Bohu za 

jeho nekonečnú lásku a trpezli-

vosť, ktorú mal s ním. A zomrel 

v povesti svätosti.

A teraz pozrite, keby nebol Pán 

Boh tak podivuhodne láskavý a 

zhovievavý, bol by ho v tej chvíli 

zrazil bleskom. A bol by ten člo-

vek večne zatratený. Ach, a koľko 

ľudí s ním. Koľko azda aj z nás. 

Lenže Pán Boh nemá na tom zá-

ujem, aby mal zatratených. On 

láskavo pozval tohto človeka do 

kláštora. Nezabil ho, ale pozval. 

Keby ho bol zabil, bol by dokázal, 

že jestvuje. A pritom spasil tohto 

básnika. Hľa, takýto je Pán Boh 

a je to pre nás veľkou útechou. 

Budeme ešte niekedy žiadať od 

Pána Boha, aby hriešnika za-

bil? Nevnucujte Pánu Bohu vašu 

pomstychtivú ľudskú náturu. Ne-

chajte ho, nech je láskavým Bo-

hom, nech láskavo účinkuje a za-

kročuje a dokazuje, že je. 

Pozrite, čo rozprávajú Arabi o 

ilustračná snímka: M. Magda
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plači na púšti Sahara. Keď za ti-

chej hviezdnej noci povieva ne-

konečnou púšťou teplý vietor, 

vzniká trením piesočných zrniek 

akási melódia, pripomínajúca 

plač smrteľne raneného zvieraťa. 

Vodca karavány hovorí: Počúvaj-

te, púšť narieka. Narieka, že sa 

stala neplodnou stepou. Plače 

za kvitnúcimi záhradami, vlniaci-

mi sa obilnými poľami, ovocnými 

sadmi, ktorými kedysi oplývala, 

prv než sa stala piesočnou púš-

ťou. A takýto plač sa občas ozý-

va aj v duši človeka, ktorý stra-

til vieru v Boha. Navonok sa zdá, 

že je u neho všetko v poriadku. 

Keď si však v noci uprostred ne-

spania sadne na posteľ, zavzly-

ká, zaplače jeho duša, pretože 

je púšťou. A niekedy je to zakví-

lenie také účinné, že sa duša 

vzchopí a vráti sa do náručia ne-

beského Otca s veľkým obšťast-

ňujúcim zvolaním: Verím. A vte-

dy sa púšť znova premení na zá-

hrady, polia a vinohrady. Čo nie 

je možné na Sahare, to sa sta-

ne v ľudskej duši pod lúčmi živo-

todarného Slnka.

Kiež nás dnes, bratia a sestry, 

poučenie z evanjelia hlboko za-

siahne. S Jánom Krstiteľom sme 

si predstavovali Boha, žeby mal 

trestať a násilím premeniť ten-

to svet. Dostali sme dnes odpo-

veď od Pána Ježiša, že Pán Boh 

nechce postupovať podľa našich 

predstáv a návrhov, ale chce svo-

jou láskavosťou a zhovievavos-

ťou pomaly a trpezlivo preme-

niť človeka a zachrániť ho. Teš-

me sa. Preto aj omšové rúcho 

je dnes ružové, že máme také-

ho Pána Boha. Všetci do jedné-

ho, aj mužovia, aj mládenci, aj 

ženy, aj devy, dajme sa zajať a 

objať náručím láskyplného Spa-

siteľa a dajme sa privinúť k jeho 

srdcu. Veď si ho dal prebodnúť 

z lásky k nám. Amen.

ilustračná snímka: M. Magda
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O práve prebiehajúcom advente a nadchádzajúcich vianočných sviatkoch sa rozprávame s kňazom, te-
ológom a docentom na Katolíckej univerzite v Ružomberku Vladimírom Juhásom.
Význam adventu: Radosť v očakávaní
V čom je význam adventu?

Advent je očakávaním. Nádejným očakávaním sprítomnenia historického narodenia Krista v Betlehe-
me a nádejným očakávaním jeho druhého príchodu. To druhé je sprítomnením eschatologickej nádeje v 
naplnenie, teda „prítomno-budúcej“ nádeje naplnenia dejín a človečenstva.
Žijeme vôbec ešte advent na Slovensku? Občas sa zdá, že všade počuť len „Vianoce“, ale bez času 
príprav, pokoja a stíšenia.

Máte pravdu. Advent je citeľný už iba v kostoloch. Tam sa liturgia zjednoduší, stíši a odeje do hĺbavej 
fialovej farby. Advent síce nie je smútok, ale je to utlmená radosť v očakávaní príchodu (historického i 
eschatologického Krista). Advent je tušenie nádeje. Advent nie je prázdnym čakaním. Advent je nádej-
ným očakávaním. Preto advent nie je netrpezlivosť v čakaní, ale radosť v očakávaní.
Stíšiť sa počas adventu - a spomaliť - sa v predvianočnom zhone zdá až nerealistické. Prečo je to 
potrebné?

Všimnime si, že aj keď sa nástupom technológií doby čakania skracujú až na nulu, advent ostáva vždy 
so svojím „časom očakávania“. Lebo tu nejde o to: skrátiť. Ale pripraviť sa. Advent nás neučí skracovať 
čakanie, ale učí nás očakávať.

Povinnosti budeme mať vždy. Dospelý človek už asi nikdy nezažije chvíľu, keď si bude môcť povedať: 
Teraz mám čas, teraz nemám nič. Ale jedno mať v sebe môžeme - vedieť rozlišovať, čo je podstatné a 
čo menej.    
Zmysel Vianoc: Podporme sa v tom, na čom záleží
V čom vidíte zmysel vianočných sviatkov?

…že si živo sprítomníme radosť z narodenia Krista a preto sa všetci rodinne a priateľsky stretneme, 
aby sme sa podporili v tom, na čom záleží.
Ježiš prišiel na svet ako dieťa. Prečo si zvolil práve tento spôsob?

To my nevieme (úsmev). Ale zrejme preto, aby bol človekovi čo najviac blízky, čo najviac podobný. Aby 
človek, vidiac vedľa seba v rovnakom rozpoložení Boha - Človeka, nezúfal.
Nie všetci majú radi Vianoce - pre niektorých predstavujú stres, často rodiny musia byť „nútene“ 
spolu, inde sa svätí za pomoci (nadužívania) alkoholu, niekto neznáša práve zhon či nákupy. Ako si 
obľúbiť Vianoce?

Áno, žijeme v istej „atmosfére Vianoc“, z ktorej neujdeme. No zároveň si môžeme vytvoriť vlastnú at-
mosféru Vianoc: nestresujme sa, nebuďme nútene spolu, nenadužívajme alkohol, nebuďme obeťou ná-
kupov - každý to síce vie a každý to všade hovorí, no nikto to nerobí. A možno to nie je až také ťažké.
Kresťania sa niekedy sporia, či sú najväčším kresťanským sviatkom Vianoce alebo Veľká noc. Vaša 
odpoveď?

Bežne možno počúvame, že Veľká noc. Udalosť zmŕtvychvstania sa totiž stala zlomovým momentom. 
Po nej (nie po narodení) sa všetko začína. Aj keď vtelenie Boha je rovnako silné teologické mystérium.  

Keď sa však pozeráme na tieto dve veľké udalosti ako na slávené sviatky, potom je pravda, že Viano-
ce sa začali sláviť až vo 4. storočí, zatiaľ čo Veľká noc je tým podstatným slávením, na ktorom stojí kres-
ťanská liturgia od jej samého začiatku.

Zachovajme si advent, aby sme sa tešili z Vianoc 

Tento rozhovor o advente sme objavili na stránke otcom.sk, na ktorú prispieva aj náš kolega z Ne-
twork Slovakia Matúš Demko. Matúš nás poprosil o snímku d. o. Vladimíra Juhása, ktorý bol sláv-
nostným kazateľom na odpustovej slávnosti sv. Ondreja 30. novembra 2016.

Ak si to popletieme, popletieme si aj emócie
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Občas sa zdá, že v médiách, nákupných centrách, ale vôbec aj v rodinách Vianoce často „skončia“ 
už 26. decembra. Naozaj je Štefan posledným dňom „najkrajších“ sviatkov v roku?

Nie. Vianoce sa začínajú len „včera - pred Štefanom“, teda 25. decembra a končia približne o dva 
týždne nato (na sviatok Krstu Krista Pána).

Je podstatné, aby sme advent neprekryli Vianocami a Vianoce už všedným rokom. Zachovajme si po-
kojný, tichý, hlboký, fialový, mlčanlivý, nádejný a očakávajúci advent, aby sme sa skutočne mohli tešiť z 
Vianoc. Všetko má svoj čas. Ak tieto časy popletieme, popletú sa nám aj adventné, vianočné i cezroč-
né emócie. 

pripravil: M. Magda
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Rozhovor 

Duchovný
otec
Peter
Ceľuch

snímka: Martin Magda

robotníckej rodiny (niekedy sa to 
tak volalo). Vyrastali sme vo vie-
re, viedli nás k tomu rodičia, starí 
rodičia. Som z piatich súrodencov, 
sme štyria bratia a sestra, ktorá je 
najmladšia. Ja som najstarší. Môj 

mladší brat, hneď po mne, je tiež 
kňazom, pôsobí v USA. Výchova, 
ktorú sme dostali doma, ma ako-
si tak viedla a pomohla mi odha-
liť povolanie ku kňazstvu.
Najprv poďme teda k štúdiám od 

Dnešného respondenta na rozhovor pre náš farský časopis sme zastihli 
na fare. Prijal pozvanie nášho duchovného otca byť slávnostným kazate-
ľom v deň konania odpustovej slávnosti v našom starobylom kostole svä-
tého Ondreja. Momentálne pôsobí ako špirituál v kňazskom seminári svä-
tého Karola Boromejského v Košiciach a taktiež je asistentom na katedre 
praktickej teológie Teologickej fakulty v Košiciach. Naším dnešným hos-
ťom je Mgr. Peter Ceľuch. Vitajte, duchovný otec!

Moja prvá otázka bude smero-
vať k vašej rodine. Porozprávaj-
te nám o tom, odkiaľ pochádza-
te, koľko máte súrodencov, o ro-
dičoch.

Narodil som sa vo Sveržove do 
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začiatku. Kde všade ste chodili 
do školy?

Prvé štyri roky som chodil u nás 
vo Sveržove, potom druhý stupeň 
základnej školy som chodil do Ga-
boltova. Na strednú školu som 
išiel na gymnázium v Bardejove. 
No a po gymnáziu, keď už prišli 
tie celospoločenské zmeny, tak 
som vstúpil do seminára v Spiš-
skej Kapitule.
V ktorom roku?

V roku 1992.
Spomínate Gaboltov a základ-
nú školu. Vnímali ste v tom ešte 
detskom veku, že je to významné 
pútnické miesto na východnom 
Slovensku? Ovplyvnilo vás to?

Gaboltov ako pútnické miesto 
som vnímal od mala. Vždy sme pu-
tovali do Gaboltova, keďže to bol 
náš farský kostol. Tak isto, keď 
sme mali veľkonočné obrady, via-
nočnú polnočnú svätú omšu, to 
všetko sa vtedy slávilo tam. Tak-
že neraz sme tam putovali aj peši. 
Chodili sme tam, samozrejme, aj 
mimo hlavnej odpustovej slávnos-
ti Karmelskej, alebo Škapuliarskej 
Panny Márie. A toto malo tak isto 
veľký vplyv na moje povolanie, na 
zrod môjho povolania.
Viaže vás k zrodu pre kresťanské 
povolanie aj nejaký konkrétny zá-
žitok, dátum, alebo sa to rodilo 
postupne?

Nedá sa celkom presne pove-
dať, v ktorom období to vzniklo. 
Samozrejme, miništroval som od 
mala. Môj starý otec bol kostolní-
kom, potom to prevzal môj otec. 
Potom my chlapci z rodiny sme vy-
pomáhali, takže sa to u mňa rodi-
lo tak akosi postupne. Nebola to 
nejaká jedna udalosť, kde sa čosi 
udialo, ale tak jednoducho rástli 
sme s tým kostolom, so svätou 
omšou, s liturgiou. A potom na 

strednej škole prišli úvahy a roz-
mýšľanie, že je treba sa rozhod-
núť. Keď prišiel ten čas, asi v tre-
ťom ročníku na gymnáziu som to 
už v srdci mal jasné, že sa chcem 
stať kňazom. Podal som si prihláš-
ku, keď bola tá možnosť.
Vaša vysviacka bola teda 20. 
júna 1998, v Bardejove, v Bazili-
ke svätého Egídia.

Áno, vtedy to bola výnimka. 
Otec arcibiskup Alojz Tkáč pove-
dal, že keď nás bude viac, bude-
me väčšia skupinka, tak nás príde 
vysvätiť do Bardejova. Bolo nás na 
dnešnú dobu viac, boli sme pia-
ti. Takže dopoludnia mali vysviac-
ky spolužiaci v Košiciach v Ka-
tedrále svätej Alžbety a my piati, 
ktorí sme boli z Bardejova a oko-
lia, mali sme vysviacky popoludní.

Primície máte ešte v pamäti?
Primície mám, samozrejme, tiež 

v pamäti. Moje primície boli o týž-
deň po vysviacke. Patrím k roční-
ku, ktorý bol (možno si niekto pa-
mätá, alebo čítal to), kde sme 
pred vysviackou na duchovných 
cvičenia ochoreli, mali sme sal-
monelózu a celý ten čas prípra-
vy bol tým poznačený. Pripravova-
li sme sa teda tak „diétne“, ne-
boli sme na promočnej slávnosti, 
keďže sme boli v nemocnici. Až 
potom vo štvrtok sme prišli z ne-
mocnice a v sobotu sme mali vy-
sviacku. Niektorí mali už hneď aj 
v nedeľu primície, niektorí až na 
ďalšiu nedeľu. Ja som mal primič-
nú svätú omšu až o týždeň, teda 
28.júna 1998. A všetko si pamä-
tám veľmi dobre, bolo to vonku, 
keďže náš kostolík je malý. Je za-
svätený svätému Martinovi u nás 
vo Sveržove. Takže sa vonku uro-
bila taká tribúna a ľudia sa zhro-
maždili vonku pred kostolom.
Dostali sme sa až k vašim pô-

sobiskám. V roku 1998 to bolo 
Strážske, rok 2000 Bardejov, 
potom v roku 2001 Jarovnice 
a od roku 2002 kňazský semi-
nár Košice. 

Áno, tam som bol najprv pre-
fektom.
V roku 2004 odchod do zahra-
ničia - Montabaur, diecéza Lim-
burg, Nemecko. Porozprávajte 
nám, čo vášmu odchodu do za-
hraničia predchádzal? Prečo také 
rozhodnutie odísť do zahraničia?

Moje prvé kaplánske miesta 
som častejšie striedal. V rozme-
dzí 6 rokov som bol dosť v pohy-
be. Potom v roku 2004 prišla po-
nuka ísť do Nemecka do pastorá-
cie, keďže otec arcibiskup Alojz 
Tkáč vtedy zháňal kňaza, ktorý by 
tam išiel pôsobiť, a to do diecézy 
Limburg, keďže už od roku 1990 
máme s touto diecézou partner-
ské vzťahy. Táto diecéza nám veľ-
mi pomohla v Košiciach pri obno-
ve kňazského seminára a my sme 
zase mohli skrze túto diecézu po-
slať niektorých našich bohoslov-
cov najprv na jazykové kurzy do 
školy a potom tam išli  aj niektorí 
kňazi. V roku 2004 bola práve ta-
káto situácia, že potrebovali jed-
ného kňaza, keďže tam predtým 
pôsobil kňaz Peter Hudymač, kto-
rý odišiel na slovenskú katolícku 
misiu do Mannheimu. To miesto 
sa teda nečakane uvoľnilo, a tým, 
že som bol vtedy v seminári, kde 
sme sa s otcom arcibiskupom 
stretávali na pravidelných stret-
nutiach, dostal som takúto ponu-
ku. Vedel o mojom vzťahu k nem-
čine, aj keď nebolo to nič také, čo 
by stačilo. Tak sa ma pýtal, či pôj-
dem na to miesto.
Chcem sa v tej súvislosti spý-
tať na jazyk.

Začalo to na gymnáziu ako dru-
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hý jazyk po ruštine. Nebolo to kto-
viečo. Niečo som mal aj počas 
seminára, po jazykovom kurze vo 
Viedni ešte ako bohoslovec. Ale 
na to, čo si Nemecko neskôr vy-
žadovalo, som sa musel jazyk do-
učiť, resp. nanovo naučiť.
Na akú činnosť ste tam boli ur-
čený?

Išiel som tam do pastorácie. 
Prvé roky som tam bol ako kap-
lán vo farnosti Montabaur, kde 
som bol štyri roky. No a potom 
ma nemecký biskup Franz Kam-
phaus preložil do inej časti, bliž-
šie k Frankfurtu s tým, že mi dal 
ponuku štúdia v Sankt Georgen na 
jezuitskej škole vo Frankfurte nad 
Mohanom. Vo Frankfurte som ne-
skôr v roku 2011 prevzal aj Slo-
vensku katolícku misiu. Popri tom 
som bol výpomocným duchovným 
vo farnosti Königstein-Kronberg.
Čo nasledovalo ďalej?

Bola to slovenská farnosť sväté-
ho Gorazda vo Frankfurte nad Mo-
hanom. Tam som bol až do môj-
ho odchodu menovaný za správcu 
Slovenskej katolíckej misie. Bol 
to pre mňa zaujímavý čas, lebo 
byť na slovenskej misii v zahra-
ničí je tak trochu byť farárom pre 
celé Slovensko, lebo sú tam veria-
ci z celého Slovenska, z každého 
kúta, z každého regiónu.
Našich čitateľov by určite zaují-
malo, ako Slovenská katolícka 
misia funguje v zahraničí, kon-
krétne v Nemecku, kde ste pô-
sobili?

Tá podstatná časť spočíva v po-
moci našim slovenským veriacim. 
Jednak zvládnuť ten prechod z 
nášho prostredia do toho nemec-
kého pre tých, ktorí tam chcú zo-
stať žiť, alebo plánujú tam zostať 
žiť. Tak isto je veľmi dôležité ne-
vytvoriť tam izolovanú skupinu, 

ktorá sa stará len sama o seba 
a vytvára akýsi slovenský ostrov, 
ktorý nemyslí na ostatných. To 
sa ani nedá, lebo deti tam cho-
dia do nemeckých škôl, musia sa 
tomu prostrediu nejako otvoriť. A 
tie rodiny, ktoré sa tam už neja-
ko udomácnili, tak sa stále viac 
a viac otvárajú tomu nemeckému 
prostrediu, integrujú sa. Sloven-
ská misia je pre nich nielen ta-
kou nostalgiou za Slovenskom, 
ale je to aj taký kúsok domova a 
trošku aj slovenskej kultúry a ja-
zyka. Bola tam aj jazyková slo-
venská materská škôlka, čo síce 
nešla cez našu slovenskú misiu, 
ale veľa akcií sme robili so slo-
venským kultúrnym klubom, ktorý 
tam vo Frankfurte existuje. Takže 
Slovenská katolícka misia má za 
cieľ sprevádzať našich veriacich, 
pomáhať im, aby sa tam v cudzi-
ne nestratili vo viere, ale našli si 

ilustračná snímka: M. Magda
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tam svoje miesto.
 Je to veľmi dobré, že Slovenská 
katolícka misia pôsobí na mno-
hých miestach v zahraničí. Aj te-
levízia Lux prináša reláciu o kra-
janoch, ktorí žijú za oceánom a 
ktorí sa nestratili vo viere. Sved-
čia o svojej viere napriek tomu, 
že žijú mimo Slovenska. Aj z na-
šej farnosti sú takí ľudia. 

Áno, ale je to trochu rozdiel 
oproti tým, ktorí žijú v Európe ale-
bo keď sú za morom, lebo zo zá-
moria sa nedá pribehnúť hocike-
dy. Naši Slováci, ktorí sú v Ne-
mecku, keď sú napríklad sviatky, 
Vianoce, Veľká noc, tak mnohí z 
nich idú na Slovensko, takže ich 
tam nemám na misii. Veľkonoč-
né alebo vianočné sviatky sme 
nikdy neslávil v nejakom preplne-
nom kostole, lebo mnohí cestova-
li domov, chceli ich prežiť doma. 
Takže cez veľké sviatky kostol bol 

skoro prázdny. Duchovný život sa 
skôr koncentruje na iné obdobia 
roka a cez školský rok.
Vráťme sa domov do Košíc. V 
roku 2015 ste sa vrátili naspäť 
do seminára, tam momentálne 
pôsobíte ako špirituál. Čo je va-
šou úlohou v seminári, čo je úlo-
hou špirituála v kňazskom se-
minári?

Na túto úlohu, hoci som bol 
predtým v seminári prefektom, a 
vedel som, čo je spojené s úlo-
hou špirituála, som nebol zvlášť 
pripravený.
Môžete nám vysvetliť, čo je úlo-
hou prefekta v seminári?

Formácia budúcich kňazov v se-
minári je spoločnou prácou pred-
stavených seminára na výchove a 
príprave nových kňazov ku kňaz-
stvu. Predstavení seminára majú 
ale odlišné oblasti pôsobenia. 
Jedno pole pôsobnosti je takzvané 

vonkajšie fórum, voláme to aj ex-
terné fórum a to tvorí rektor semi-
nára so svojimi pomocníkmi, to sú 
vicerektor a prefekt. Hlavná osoba 
zodpovedná za formáciu je rektor 
seminára. Oni vydávajú svedectvo 
arcibiskupovi a potom aj celej die-
céze o kandidátoch na kňazov, či 
sú súci prijať jednotlivé svätenia 
a rády a neskôr kňazstvo. Takže 
oni tak trochu dozerajú, pripravujú 
a pozorujú bohoslovcov v seminá-
ri, budúcich kňazov, či sa správne 
formujú, pripravujú, či tá príprava 
prináša ovocie a či sú zrelí pre pri-
jatie kňazstva. Špirituál má zase 
na starosti takzvané vnútorné fó-
rum. Je takým dôverníkom, spo-
vedníkom, duchovným sprievod-
com našich bohoslovcov. Požíva 
u bohoslovcov dôveru, pretože sa 
veľa vecí deje v srdci, v duši toho 
seminaristu. To, čo sa zverí špiri-
tuálovi, čo sa mu odovzdá, a nie-

ilustračná snímka: M. Magda
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len v spovedi, ale aj mimo spove-
de, to zostáva tam. Špirituál ne-
komunikuje o bohoslovcoch s ko-
legami z vonkajšieho fóra, s rek-
torom o jednotlivostiach, lebo je 
to chránené spovedným tajom-
stvom, ale aj iným služobným ta-
jomstvom. A popri týchto veciach, 
že je takým dôverníkom, vovádza 
tiež do duchovného života, pred-
sedá liturgickým modlitbám, ale 
aj iným pobožnostiam, teda je s 
bohoslovcami účastný na modlit-
bovom živote.
Prežili ste v seminári rôzne ob-
dobia, kedy bolo bohoslovcov 
viac, teraz je to asi naopak. Mô-
žete túto dnešnú situáciu s po-
klesom adeptov na kňazstvo ne-
jako pomenovať? Čo je príčinou 
tohto poklesu?

Stále nad tým rozmýšľame, v 
čom to je. Či je tu potrebná aj 
naša väčšia iniciatíva, keby išlo 
iba o tú ľudskú snahu. Ja osob-

ne som od chvíle, kedy som vstú-
pil do seminára v roku 1992, za-
žil skutočne rôzne počty semi-
naristov. Veľký seminár v Spiš-
skej Kapitule, kde nás bolo cez 
tristo, kde sme bývali vo veľkých 
izbách aj ôsmi na jednej izbe. Po-
tom som zažil kňazský seminár v 
Košiciach ako prefekt, kde už tá 
skupina bola menšia, lebo tam 
boli už len košickí bohoslovci, ale 
stále to bola skupina okolo tých 
80 - 90. Momentálne máme v se-
minári aj z diecézy Rožňava, keď-
že sa k nám pred pár rokmi pri-
dala, 36 bohoslovcov a diako-
nov vo formácii spoločne. Toto 
číslo je veľkým kontrastom opro-
ti tomu, čo bolo v minulosti. Roz-
mýšľame nad tým, v čom to spo-
číva. Samozrejme, že je tam via-
cero faktorov - je to aj demogra-
fický vývoj, teraz máme chlapcov, 
ktorí sa narodili na konci 90. ro-
kov, kde bolo celkovo na Sloven-

sku veľmi málo detí. Ďalším fak-
torom je doba, ktorá nepraje kňaz-
stvu, takisto je veľa mladých ľudí v 
zahraničí kvôli štúdiu, kvôli práci, 
takže aj toto je jeden z faktorov. 
Potom sú to, samozrejme, ťaž-
kosti doby. Mladý človek je teraz 
zneistený, túži a chce zažiť mno-
hé veci a k tým duchovným ve-
ciam sa niekedy ťažšie dostáva. 
V tom zmätku, ktorý sa im vytvá-
ra v duši, je niekedy ťažšie počuť 
Boží hlas. Ale či je tých bohoslov-
cov menej, alebo veľa, dbáme na 
to, aby išlo o kvalitu, nie o kvan-
titu. Keď ich bude aj menej, či už 
budú 3, alebo 15 v ročníku, každý 
ročník potrebuje tú istú matériu, 
tie isté prednášky, duchovné ve-
denie. Takže tam sa nedá nič po-
ľaviť. Otázkou do budúcna, keď sa 
budú zmenšovať počty, je, či semi-
náre na Slovensku sa budú zlučo-
vať, zatvárať, ako je to už teraz v 
Banskej Bystrici, kedy seminár z 

ilustračná snímka: M. Magda
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Badína sa presunul do Nitry, ale 
o tom nechcem zatiaľ špekulovať.
Kedysi sme patrili do farnosti Ši-
roké. Keď do tejto farnosti pri-
šiel pôsobiť duchovný otec Pe-
ter Adamčák, ktorý sa podieľal aj 
na výstavbe nášho kostola sväté-
ho Jozefa, robotníka, dnes nášho 
farského kostola, bol rodákom z 
Oravy. Čiže patril do spišskej die-
cézy a prišiel pôsobiť do košic-
kej diecézy. Takéto výmeny po-
moci medzi diecézami tu asi boli 
už aj predtým.

V podstate veľa vecí nie je ne-
jaké nóvum. Pre nás je to prekva-
pivé, lebo pomerne v krátkom ob-
dobí 90. rokov, kedy prišla poli-
tická zmena, zažili sme kontras-
ty v počtoch bohoslovcov. Máme 
z toho trošku zmätok, že v takom 
krátkom čase prežívame také veľ-
ké zmeny. 
A máme z toho strach...

O strachu nemôže byť ani reči, 
lebo veriaci človek má okrem vecí, 
ktoré vidí a ktoré ho môžu stra-
šiť, ešte vieru. A máme ešte ži-
vého Boha, ktorý je Pánom nad 
všetkým, aj nad povolaniami. Pán 
Boh si vždy bude povolávať po-
trebný počet kňazov a zasväte-
ných. Táto doba je novou výzvou 
pre nás. Naši kňazi z našej diecé-
zy svojho času veľa pomáhali v rož-
ňavskej diecéze, aj tu z okolia po-
znám niektorých kňazov, ktorí tam 
pôsobia. Takže ten pohyb a pôso-
benie kňazov sa nemusí obmedzo-
vať na jednu diecézu. Takže skôr 
ako nejaký strach má to byť pre 
nás výzva k modlitbe, k akémusi 
prehĺbeniu nášho duchovného ži-
vota a potom zistíme, že aj tento 
čas potrebujeme.
V našej farnosti máme veľa mla-
dých ľudí. Mohli by ste im na zá-
ver poslať nejaký duchovný od-

kaz?
Čo odkázať mladému človeku? 

Mladý človek má neskutočný a ob-
rovský prístup k informáciám, k 
celému svetu, k trendom, k vývo-
ju. Máme sociálne siete, tam sa 
mladý človek dokáže zdieľať, ale 
vystaviť sa aj veľkým rizikám, do-
káže byť manipulovateľný cez mno-
hé veci. Mladému človeku by som 
odkázal, aby si zachoval pravdi-
vosť, alebo úprimnosť voči sebe 
samému, aby nikdy neprestal hľa-
dať pravdu, a nielen tú, ktorú mu 
niekto napíše, alebo nejako po-
núkne, ale pravdu aj z osobného 
kontaktu, z rozhovoru. Teda stre-
távať sa osobne, tvárou v tvár a 
komunikovať medzi sebou. Hľadať 
veci, ktoré trvajú, ktoré nie sú len 
otázkou toho, čo teraz je aktuál-
ne. Ľahko sa to hovorí a ťažšie 
sa to už potom žije. Mladý človek 
potrebuje (a to je výzva pre stred-
nú a staršiu generáciu)  vzory, po-

trebuje ľudí, u ktorých hľadá istú 
oporu, orientáciu. A toto je úloha 
nás, starších ľudí, aby sme taký-
mito vzormi boli. Nemôžeme ich 
nechať samých a povedať, že my 
im nerozumieme, lebo oni majú 
teraz modernú techniku v ruke a 
my sme už od toho ďaleko. My 
máme zase čosi iné, čo im mô-
žeme ponúknuť, Mladý človek to 
cíti, či niekto má hodnotové záze-
mie, či niekto má čo ponúknuť a 
či to robí z presvedčenia. Toto je 
pre nás záväzok. Takže verím a 
som stále presvedčený, že mladý 
človek je vždy v svojom jadre, v 
srdci dobrý, hladný po pravde, po 
hodnotách, len potrebuje nieko-
ho, kto mu to prinesie. Neraz sa 
dá mladý človek aj pomýliť, zavá-
dzať a tam je naša parketa, aby 
to tak nebolo.

pripravili: Mgr. M. Gondová, M. Magda

ilustračná snímka: M. Magda
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Óch, vzdychnem si pri reklame. Už zase?! Aktuálne sa totiž na mňa z televíznej obrazovky spo-
kojne usmieva pani, ktorej v predvianočnom zhone nič „naoko“ nefunguje. Zhon, zmätok, nepo-
darené koláče, starkí, deti, pes, katastrofa deň. A ona si spokojne sadne a vraj takto sa jej to 
páči vďaka nejakej čokoláde. Iste. Reklama. Ona vie, s akou emóciou ma narábať. Zvlášť v pred-
vianočnom čase, kedy sa na nás zo všetkých strán valí nepokoj a zhon a chce nás akoby vtiahnuť 
do úplných šialenstiev a nakupovania a behania pod zámienkou, že takto to predsa musí byť. V 
hĺbke svojej duše môžeme počuť jemný Ježišov hlas: „Ja som to predsa takto nechcel. Haló, ľu-
dia, ja som predsa váš pastier a tak by vám nič nemalo chýbať?!“

 My však často iba lamentujeme nad tým, že nemáme kúsok pokoja. Byť imúnni voči nepoko-
ju sveta, mať v sebe vnútorný pokoj, to, samozrejme, nemôžu prežívať všetci ľudia, nezávisle od 
ich postoja k Bohu. Človek, ktorý odporuje Bohu, ktorý sa mu viac-menej vyhýba, či uniká pred 
jeho volaním a požiadavkami, nemôže mať v sebe pokoj. Ak sa človek nachádza v Božej blízkos-
ti, miluje Pána a túži mu slúžiť, diabol sa ho zvyčajne pokúša zbaviť pokoja. Kým Boh, naopak, 
prichádza, aby mu ho vrátil. Táto zákonitosť však platí aj opačne, ak má človek srdce vzdialené 
od Boha, ak žije v ľahostajnosti a hriechu. Zlý duch sa ho usiluje upokojiť, udržať vo falošnom du-
ševnom pokoji, zatiaľ čo Pán, ktorý si želá jeho obrátenie a spásu, trápi a znepokojuje jeho sve-
domie, aby ho priviedol k pokániu. V tomto adventnom čase človek nemôže byť v hlbokom a trva-
lom pokoji, ak sa vzdialil od Boha, ak jeho najvnútornejšia vôľa nesmeruje k Bohu. Svätý Augus-
tín to krásne vystihol, keď povedal: „Stvoril si nás pre seba samého, Pane, a naše srdce je ne-
spokojné, kým nespočinie v tebe.“

Mať dobrú vôľu
Vo vianočnom čase nám Božie slovo bude často opakovať: „...a na zemi pokoj ľuďom dobrej 

vôle“. Dobrá vôľa ľudí, teda nadobudnuté rozhodnutie povedať Bohu vždy áno vo veľkých, ale aj v 
malých veciach, to je podmienkou vnútorného pokoja, po ktorom všetci tak túžime. Pokiaľ sa ne-
rozhodneme pre tento súhlas, bude v nás prebývať určitý nepokoj a smútok, nepokoj, že nemilu-
jeme Boha tak, ako nás o to žiada, aby sme ho milovali. Nemôžeme byť skutočne v pokoji, pokiaľ 
naše srdce nenašlo svoju celistvosť. A srdce je celé len vtedy, keď sa všetky naše želania podria-
ďujú túžbe milovať Boha, páčiť sa mu a konať jeho vôľu. Z toho vyplýva, samozrejme, aj rozhodnu-
tie oslobodiť sa od všetkého, čo by odporovalo Bohu. V tom teda spočíva dobrá vôľa, nevyhnut-
ná podmienka pre pokoj duše. 
Príčiny nepokoja

Najčastejšou príčinou, pre ktorú strácame pokoj, je obava vyvolaná určitými situáciami, ktoré sa 
nás osobne dotýkajú a v ktorých sa cítime ohrození. Obava pred terajšími, alebo budúcimi ťažkos-
ťami, strach, že nám bude chýbať niečo dôležité, že sa nám nevydarí taký či onaký plán. Príkladov 
môže byť mnoho, týkajú sa všetkých oblastí nášho života. Čo nám teda pomôže zachovať si po-
koj v rôznych životných situáciách? Peniaze, či ľudská múdrosť so svojou predvídavosťou, úspora-
mi v banke, poistkami všetkého druhu? Určite nie, tým sa nespokojnosti nezbavíme. „A kto z vás 
si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu“ (Mt 6,27). Človek nemá nijakú záruku, o 
ktorú by sa mohol bezvýhradne oprieť, môže z jedného dňa na druhý všetko stratiť. A určite to ani 
nie je cesta, ktorej nás učí Ježiš. Aby sme si zachovali pokoj uprostred neistej ľudskej existencie, 
máme iba jediné riešenie. Oprieť sa s bezvýhradnou dôverou o samého Boha ako o nebeského 
Otca, ktorý vie, čo potrebujeme. Ježiš, samozrejme, nechce, aby sme si prestali zaobstarávať po-
travu, oblečenie a iné každodenné potreby. On nás chce zbaviť tej ustarostenosti, ktorá nás zo-
žiera a oberá o pokoj. A pritom, koľko bolesti a zbytočného trápenia by sme si ušetrili, keby sme 
sa s dôverou zverili do láskavých Otcových rúk.

Oprieť sa o Boha
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Spoľahnúť sa na Prozreteľnosť
Možno skôr uveríme nejakej reklame, ako by sme mali uveriť v Božiu Prozreteľnosť. Ťažko nám je 

odovzdať sa jej a o viere v ňu ani nehovoriac. Nevidíme, že by Prozreteľnosť okolo nás nejako zjav-
ne pôsobila. Ako ju máme teda zažiť? Tu je dôležité jedno. Božiu podporu môžeme zakúsiť len vte-
dy, ak poskytneme Bohu potrebný priestor, aby sa mohol prejaviť. Predstavte si, že idete zoskočiť 
padákom, ale ak by ste sa nevrhli do toho prázdneho priestoru pod sebou, tak by ste nemohli po-
cítiť, že vás padák nesie, lebo by ste mu ani nedali možnosť otvoriť sa. Najprv teda musíte skočiť a 
až potom pocítite, že ste nesení padákom. A svätý Ján z Kríža krásne dodáva, že Boh dáva v takej 
miere, v akej od neho očakávame. A práve v tom je podstata problému, že mnohí neveríme v Proz-
reteľnosť, pretože sme ju nikdy nezažili. A nezažili sme ju preto, lebo sme nikdy neurobili ten skok 
do prázdna, čiže krok nekonečnej dôvery v Boha. Nikdy sme jej ani len nedali tú možnosť. Všetko 
máme zrátané, všetko predvídame, všetko sa usilujeme vyriešiť, spoliehame sa iba na seba sa-
mých. Ani len kúsoček sa nespoliehame aj na Boha. Ako sa môže teda Božia Prozreteľnosť pre-
javiť? Priveľa ľudí si robí starosti, lebo nemá ducha rozjímavosti, nenájdu si čas, aby živili vlastné 
srdcia a vrátili im pokoj v pohľade lásky na Ježiša. Keďže na nás neprestajne útočí zlo, myšlienky 
plné malomyseľnosti a nedôvery, musíme sa ustavične a neúnavne modliť. Panna Mária to usta-
vične  a neúnavne znova a znova opakuje. Veď posúďte sami, či sa vám ešte nestalo to, že ste išli 
na adoráciu, alebo na svätú omšu ustarostení a skľúčení a bez toho, aby sa prihodilo niečo mimo-
riadne, bez toho, aby ste pocítili niečo zvláštne, odchádzali ste s pokojom v srdci? Aj keď sa vonkaj-
šia situácia nezmenila, problém naďalej pretrvával, ale srdce sa nám zmenilo a v pokoji jej mohlo 
čeliť. To Duch Svätý, vykonal v ňom svoju prácu, lebo sme mu to dovolili, lebo sme sa mu oddali.

Čo Boh robí pre mňa vo svojom nekonečnom milosrdenstve, to skrytým a tajomným spôso-
bom určite robí aj pre všetkých nás a celkom iste aj pre celý svet. Nech nás čoskoro novona-
rodené Jezuliatko naplní svojím pokojom. Dovoľme mu to.   

Mgr. Martina Gondová

ilustračná snímka: M. Magda
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Cesta po miestach zjavenia Panny Márie v Guadalupe

12. decembra si pripomenuli výročie zjavenia Panny Márie v Guadalupe a keďže sme sa nedávno 
vrátili z tohto úžasného miesta, chcem sa podeliť s vami o tento zážitok. Mexikom nás sprevádzal 
kňaz PaedDr. Martin Mojžiš, ktorý je autorom knihy ,,Putujeme po Svätej zemi“. A ak náhodou niekto 
bol s ním na pútnických miestach, potvrdí, ako zaujímavo a pútavo vie rozprávať o týchto miestach. 
Touto cestou sa chcem sprievodcovi kňazovi Martinovi poďakovať za všetkých pútnikov.

Prešli sme veľa miest v Mexiku, množstvo krásnych kostolov, ale naším hlavným cieľom bolo navští-
viť miesto, kde sa v roku 1531 zjavila Indiánovi Juanovi Diegovi Panna Mária.

V r. 1519 prišli španielski dobyvatelia do Mexika pod vedením kapitána Cortésa. Po dobytí krajiny Špa-
nielmi prišli prví misionári pod vedením biskupa Zumárragu. Misionári tu postavili nové kostoly, nemoc-
nice, školy. Medzi prvými Aztékmi, ktorí sa dali pokrstiť, bol aj Juan Diego.

Keď mal Diego 57 rokov, 9. decembra 1531 sa mu na kopci Tepeyac zjavila Panna Mária – dáma 
očarujúcej krásy. Jej odev svietil ako slnko a lúče, ktoré z Nej vychádzali, presväcovali skaly a okolie. 
Mladá dáma mu s úsmevom povedala: „Ja som Nepoškvrnená Panna Mária, Matka pravého Boha, cez 
ktorého všetko žije, Pána všetkých vecí, Pána neba a zeme. Je mojím želaním, aby mi tu postavili Boží 
dom, kde celú svoju lásku, svoj súcit a milosť, svoju pomoc a ochranu chcem preukázať a venovať ľu-
ďom. Ja som vaša milostiplná Matka, Matka všetkých ľudí, všetkých tých, ktorí Ma ľúbia, ktorí ku Mne 
volajú, ktorí majú ku Mne dôveru. Tu chcem vypočuť váš plač a vaše starosti, zmierniť a liečiť vaše utr-
penie, vašu núdzu a vaše nešťastie.“

Pri zjavení 12. decembra 1531 Diego Panne Márii povedal, že sa ponáhľa do mesta po kňaza, pre-
tože jeho strýko je veľmi chorý. Panna Mária mu povedala: "Neboj sa, práve teraz, v tomto okamihu, je 
tvoj strýko vyliečený.“

Mladý pokrstený domorodec Juan Diego navštívil po zjavení prvého mexického biskupa a povedal mu, 
že mal zjavenie Panny Márie. Odovzdal mu odkaz, že Panna Mária si želá, aby na pahorku Tepeyac po-
stavili kaplnku. Biskup si žiadal nejaký dôkaz. Juan odišiel smutný a na druhý deň sa takto vyžaloval 
Panne Márii: „Presvätá Panna Mária, otec biskup mi nechce veriť a žiada si nejaký znak na potvrdenie 
zjavenia.“ Panna Mária v podobe krásnej žiarivej devy mu povedala: „Zajtra choď na vŕšok Tepeyac a na-
zbieraj z kvetov, ktoré tam nájdeš. Zanes ich biskupovi, aby ti uveril.“

Na druhý deň zavčas rána Diego zašiel na vŕšok a našiel medzi skalami, kde takmer nič nerástlo, krás-
ne kvety, ktoré nepoznal, pretože v Mexiku nerástli. Boli to krásne červené kastílske ruže. Diegov údiv 
bol veľký, lebo bol december a teplota v tú noc klesla pod bod mrazu. Juan natrhal veľkú kyticu ruží a 
uložil ich do svojej veľkej zástery (domorodci ju nosia vpredu a nazývajú ju tilma). S radosťou sa poná-
hľal do biskupského sídla. Keď sa objavil pred biskupom a jeho domácimi, rozpustil zásteru a všetkým 
ukázal krásne červené ruže. Všetci prítomní zhíkli od prekvapenia. Ale údiv a prekvapenie sa zmnoho-
násobili, keď prítomný biskup so svojimi domácimi zazrel na tilme obraz mladej peknej devy. Deva mala 
oblečené šaty červenej farby, na nich mala modrozelenkastý plášť posiaty hviezdami. Bol to úžasný ob-
raz Panny Márie.

Všetci hneď Juanovi uverili a padali na kolená pred obrazom. Všetky tieto okolnosti biskupa presved-
čili a na určenom mieste dal postaviť kaplnku ku cti Matky Božej. Po nejakom čase kaplnku prestava-
li na väčší chrám.

V obraze oka možno pozorovať 12 osôb, ktoré boli pri tom, keď Diego priniesol ruže biskupovi a skú-
maním obrazu pomocou oftalmologických prístrojov sa zistilo, že sietnice očí Panny Márie sa podobne 
ako oči človeka pod vplyvom svetla rozširujú a zužujú. Vedci tiež zistili, že teplota tkaniny, na ktorej ob-
raz vidieť je stále 36,6 stupňov, čo je teplota zdravého človeka. Obraz preskúmali aj stetoskopom a ved-
ci v oblasti pása Panny Márie namerali pulz 115/minúta, čo zodpovedá pulzu ľudského plodu. Ani pô-
vod farieb sa nedá zistiť.
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Na obraze niet farbív rastlinného, živočíšneho nerastného pôvodu. Farby na obraze sú stále živé.
Keď sa obraz pozoruje zblízka, ťažko sa dajú hviezdy na plášti pozorovať, avšak pri pohľade zďaleka – 

žiaria hviezdy. Pri pozorovaní zblízka odev má zelenomodrú farbu, keď zďaleka, je tmavomodrý. Ružová 
farba šiat pozorovaná zblízka je bledá, zďaleka sýtoružová. Keď sa na obraz pozeráme zblízka, má nor-
málnu veľkosť. Keď sa od obrazu vzďaľujeme, obraz sa opticky zväčšuje.

V roku 1921 akýsi terorista položil na oltár bombu, ukrytú v kvetinách. Výbuch zničil iný obraz a čias-
točne aj oltár, rozbil všetky okná, ale posvätný obraz ostal celkom neporušený.

Okrem týchto dôkazov existuje v Guadalupe zoznam zázračných uzdravení, či už fyzických, psychic-
kých, alebo duchovných.

Dnes je Guadalupe najväčším mariánskym pútnickým miestom na svete. Ročne ho navštívi okolo 20 
miliónov pútnikov. Až 96 percent Mexičanov je rímskokatolíckeho vyznania.

Svätý Otec hovorí: „V Guadalupe sa uctieva obraz Panny Márie, nenamaľovaný ľudskou rukou.“
PhDr. Ľ. Kochanová

snímky: autor článku
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Výbuch plynu v Prešove, živelné udalosti ako povodne, víchrice, požiare spôsobujú človeku nielen útra-
pu, ale veľakrát aj ohrozenie zdravia, života či materiálne škody. Ochrana pred nimi je často chápaná 
ako povinnosť ochrániť svojich obyvateľov. Preto sú zriadené dobrovoľné hasičské zbory, vybavené po-
trebnou technikou. 

Nové hasičské auto značky IVECO bolo štátom pridelené aj do obce Široké, ktorá zorganizovala v po-
slednú novembrovú nedeľu jeho požehnanie. 

Slávnosť, ktorá sa uskutočnila v areáli hasičskej zbrojnice, bola okrem požehnania nového vozidla spo-
jená aj s požehnaním darovaného obrazu - rezby svätého Floriána mučeníka, patróna hasičov. Svätý Flori-
án sa za rímskych čias v roku 304 postavil na obranu 40 väznených kresťanov, ktorých sa pokúsil oslo-
bodiť.  Za toto jeho snaženie bol mučený a nakoniec aj popravený, keď mu na krk priviazali mlynský ka-
meň a hodením do rieky Enns, na území dnešného Rakúska, ho utopili. Svätý Florián je uvádzaný aj  ako 
patrón kominárov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov a taktiež ako ochranca pred neúrodou, búrkou aj suchom.

Povesť hovorí, že sv. Florián zachránil nemecké mesto Norimberg pred požiarom v ôsmom storočí. 
Podľa legendy taktiež ochránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a na príhovor svätca bol zachráne-

Pod ochranou sv. Floriána

snímky: Martin Magda
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ný. Zobrazuje sa ako rímsky dôstojník alebo vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pra-
vej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiace obydlie. Katolícka cirkev jeho pamiatku oslavuje 4. mája.

Nový hasičský automobil a obraz požehnal  vdp. Stanislav Takáč, širocký farár, pred nastúpenou jed-
notkou hasičov, ktorým velil veliteľ DHZ František Kundek.

 Ako vo svojom príhovore povedal starosta obce Široké Ing. Stanislav Bartoš, nové vozidlo spolu s ne-
dávno postavenou hasičskou zbrojnicou zvyšuje záujem mladej generácie a Širočanov o prácu v dobro-
voľnej požiarnej ochrane. Veríme, že požehnaný obraz sv. Floriána bude hasičom pripomínať, že sú pod 
neustálou ochranou svojho patróna. 

K takmer stovke prítomných sa prihovorila aj predsedníčka Základnej organizácie Dobrovoľnej požiar-
nej ochrany v Širokom Mgr. Ing. Silvia Kováčová, ktorá vyjadrila prianie, aby nové vozidlo malo čím me-
nej výjazdov k požiarom a slúžilo skôr na výcvik hasičov, alebo na technické výjazdy. 

Na pamiatku tejto slávnosti bola na zástavu dobrovoľného hasičského zboru pripnutá pamätná stuha.
Hasiči v Širokom sa, mimo iného, iniciatívne zúčastňujú na spoločenskom živote v obci organizovaním 

hasičskej súťaže Memoriál Emila Fottu, vykonávajú protipožiarne prehliadky domov, počas Veľkej noci 
vykonávajú čestnú stráž pri Kristovom hrobe, asistujú pri rôznych obecných akciách. Ušľachtilosť ich po-
slania je aj v tom, že to robia bez nároku na odmenu.      
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Často sa dostávame k ťažkej otázke: Ako v množstve často zmätených myšlienok, emócií a vnemov 
v našom vnútri rozoznáme podnety, ktoré sú od Ducha Svätého? Ako zistíme, čo prichádza od Boha a 
nezamenili sme si to s plodmi našich predstáv, našej autosugescie, s pokušením a nástrahami diab-
la, ktorý sa snaží nás zviesť a oklamať? Žiadna automatická odpoveď na túto otázku, samozrejme, nee-
xistuje. Predsa možno sformulovať niekoľko kritérií, ktoré nám umožnia určitú orientáciu, hovorí Jacque 
Philippe a v knihe „V škole Ducha Svätého“ sa o to pokúsil. S pomocou týchto kritérií síce nemôžeme 
dosiahnuť neomylnosť, ale postačia nám k tomu, aby sme postupovali stále dopredu a stále tesnejšie 
spolupracovali s Božou milosťou.

     Než si tie kritériá pomenujeme a prejdeme, je potrebné sa zmieniť ešte s jednou dôležitou vecou. 
Tým, čo nám umožňuje čo najpohotovejšie poznať a uskutočniť Božie vnuknutie, je akýsi „duchovný zmy-
sel“. Ten síce na začiatku nášho života neexistuje alebo je len veľmi hrubý, ale môže sa postupne veľ-
mi zjemniť osobnými skúsenosťami a predovšetkým vernosťou, s ktorou sa snažíme svojho Pána a Maj-
stra nasledovať. Ježiš nám v Jánovom evanjeliu sľubuje, že nás Duch Svätý týmto „duchovným zmys-
lom“ postupne obdaruje. Keď o sebe hovorí ako o dobrom pastierovi: „Ovce ho nasledujú, pretože po-
znajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ale ujdú od neho, pretože cudzí hlas nepoznajú“ (Jn 10,4-5). Tým 
duchovným zmyslom je schopnosť neomylne rozpoznať a odlíšiť hlas Dobrého Pastiera od iných hlasov.

     Jacque Philippe na prvom mieste menuje tri kritériá, ktoré nazýva “vonkajšie“ a ktoré musia byť 
vždy splnené, ak chceme vylúčiť „pseudovnuknutia“, „falošné vnuknutia“, ktoré sa v nás objavujú.  Sú to:

- Boh si nikdy neprotirečí                                                                                        
- súlad s Písmom svätým a učením Cirkvi
- súlad s požiadavkami osobného povolania
Duch svätý od nás svojimi vnuknutiami nikdy nežiada to, čo by bolo v rozpore s Božou vôľou, vyjadre-

nou obvyklými prostriedkami: v Božom slove, v učení cirkvi, v požiadavkách nášho povolania. Ostatné 
kritériá nazýva „vnútorné“:

Strom sa pozná po ovocí:  Na to nás upozorňuje sám Ježiš v evanjeliu: „Strom sa pozná po ovocí“ (Mt 
12,33). Ak je vnuknutie od Boha, jeho poslúchnutie bude plodné a prinesie dobré ovocie: ovocie poko-
ja, radosti, lásky, jednoty, pokory. Naopak podnet, ktorý pochádza z nášho tela alebo od diabla, bude 
neplodný alebo prinesie zlé ovocie: smútok, horkosť, pýchu. Toto kritérium je veľmi dôležité, ale, bohu-
žiaľ, má jednu nevýhodu: môže byť uplatnené až spätne! Je teda dobré a užitočné pre spätné ponauče-
nie, aby sme v budúcnosti takýmto omylom predchádzali. Pomáha nám utvárať si skúsenosť. Je dobré 
vedieť, že niektoré ovocie sa v našom vnútri môže prejaviť ešte pred vlastným vykonaním rozhodnutia, 
už po jeho prijatí (pokoj, radosť...).

Získavanie skúseností: Ku každému začiatočníctvu patrí aj tápanie, úspechy, ale aj omyly. Aj keď nera-
di uznávame, že sme sa mýlili, je potrebné tým prejsť. Keď pokorne prijmeme lekciu skúsenosti, keď sa 
nikdy nenecháme odradiť a v dôvere, že všetko je milosť, pôjdeme ďalej, naučíme sa rozlišovať zdroj vnuk-
nutia so stále väčšou istotou. Tá sa však nikdy nestane neomylnosťou. Treba si zapamätať, čo v našom 
vnútri rozhodnutie zanechalo - či nám prinieslo pokoj, pokoru a radosť alebo naopak smútok, nepokoj, 
napätie. Tieto osobné skúsenosti  sú nenahraditeľné. Nimi si postupne osvojujeme umenie rozlišovania.

Pokoj - najpríznačnejší rozlišovací znak: Duch Boží vždy vlieva do duše pokoj, zatiaľ čo diabol nepokoj. 
V praxi to ale niekedy býva zložitejšie. Vnuknutie môže prísť od Boha a pritom v nás môže vyvolať veľký 
nepokoj. Ten ale nie je spôsobený vnuknutím, to je samo o sebe jemné a pokojné. Zdrojom tohto ne-
pokoja je náš odpor. Bránime sa. Vzpierame sa. Akonáhle prestaneme Božiemu vnuknutiu odporovať 
a prijmeme ho, v srdci sa nám rozhostí hlboký pokoj. Stáva sa, že niektoré vnuknutia v nás vzbudzujú 
strach, že to nezvládneme, že sa budeme musieť niečoho, na čom lipneme, vzdať, alebo obava z toho, 
čo si o mne ľudia povedia a pod. Božie vnuknutie nás môže spočiatku vyľakať, znepokojiť, ale keď ho 

Ako spoznám, že vnuknutie je od Ducha Svätého?
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neodmietame, otvoríme sa mu a súhlasíme s ním, postupne nás naplní pokojom.
Stálosť a pokora - doplňujúci znak: Jednou z príznačných vlastností Ducha Svätého je stálosť, zatiaľ to, 

čo je z nás alebo od diabla, býva nestále a premenlivé. Jednou z častých diablových taktík, ako nám za-
brániť v uskutočňovaní dobrého plánu je, že nám podstrčí plán iný, zdanlivo bohumilý. Preto je lepšie ne-
dať sa prekvapiť, ale overiť si, či sa vnuknutie skoro nevytratí, čo by znamenalo, že nie je od Boha. Pre 
Božieho Ducha je tiež príznačné, že spolu so svetlom a silou jednať, dáva duši aj hlbokú pokoru. Svä-
tým Duchom vnuknuté dobro konáme tak, že sme pri tom šťastní, ale bez domýšľavosti a sebauspoko-
jenia. Veľmi jasne si uvedomujeme, že toto dielo je  Božie a nie naše.

     Stručne povedané: Božie vnuknutia nás napĺňajú pokojom, nie sú premenlivé a vzbudzujú v nás 
pokorné pocity, radosť a lásku.                                                        MUDr. Vaščák Blažej

ilustračná snímka: M. Magda
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Verní Židia celé stáročia počúvali slová prorokov, že prídu časy, keď sa napraví všetko zlo - Boh uzdra-
ví všetky rany svojho ľudu, naplní každú jeho potrebu a zničí všetkých jeho nepriateľov. A Ježiš teraz vy-
siela svojich apoštolov so správou, že toto dlhé čakanie sa končí. Už je to tu! Boh prichádza!

Predstav si však, v akých podmienkach žijú ľudia, ktorí sa túto správu od apoštolov dozvedajú - žijú 
pod nadvládou Rimanov, ktorí na nich uvalili vysoké dane a utláčajú ich aj po náboženskej stránke. A 
teraz im niekoľko galilejských rybárov oznamuje príchod nebeského kráľovstva. Nikto z nich im však ne-
sľubuje oslobodenie od Rimanov, nikto im nedáva nádej na nového „syna Dávidovho“, ktorý zdedí trón 
izraelského kráľovstva. Namiesto toho im - hoci presne podľa predpovedí prorokov - sľubujú uzdravenie 
a radosť. A to všetko má prísť už v časoch okupácie.

Niektorí ľudia apoštolov a ich posolstvo vítajú. Mnohí z nich sú uzdravení a oslobodení od zlých duchov. 
V iných sa obnovuje a upevňuje viera a nádej, hoci problémy zostávajú. A niektorí ich slová neprijímajú vô-
bec. Možnože majú pocit, že kontrast medzi týmto posolstvom a podmienkami, v ktorých žijú, je priveľký.

Aj v súčasnosti môže byť pre niekoho evanjeliové posolstvo príliš vzdialené. Túžime po finančnej se-
bestačnosti, po ukončení vojen a konfliktov, po období pokoja a prosperity. Toto nám však Ježiš nesľú-
bil. On nám povedal, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A aj nám Ježiš dnes hovorí, že toto kráľovstvo 
presahuje všetky pozemské a ľudské túžby.

Prežili sme druhý adventný týždeň. Je teda najvyšší čas otvoriť srdce Božiemu kráľovstvu, ktoré je... v 
tebe. Popri vonkajších prípravách na Vianoce sa pýtaj Ducha Svätého, ako on pripravuje tvoje srdce. Vší-
maj si znamenia tohto kráľovstva v tvojom živote: viac vernosti v modlitbe, o čosi ľahšie srdce, dôsled-
nejšia poslušnosť prikázaniam, väčšia láska k blížnemu. Keď niečo také zbadáš, raduj sa! To je zname-
nie, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. 

Pane Ježišu, prosím, pomôž mi počas tohto adventu vidieť tvoje kráľovstvo v mojom živote.

Verní Židia

ilustračná snímka: M. Magda
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Máme tu teda poriadnu zimu... Líca sú červené, prsty skrehnuté, chodníky šmykľavé... 
Na adventnom venci sme dnes zapálili tretiu - predposlednú sviecu. 24. december - deň 
mnohými túžobne očakávaný - je "za rohom". Nezabudnime však, že nie je iba o darče-
koch, koláčoch a dobrom papcune s hubami. Najdôležitejším je predsa príchod Ježiša...

Dobrá novina - 25. ročník
  V jubilejnom 25. ročníku, ktorého téma znie: „Buďme požehnaní(m)“, predstavuje Dobrá novina dlho-
ročnú spoluprácu s katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene. Svojimi pastoračnými a 
rozvojovými programami sa stará o obyvateľov Turkany. Okrem tejto diecézy podporí Dobrá novina z vý-
ťažku zbierky aj ďalšie rozvojové projekty pre ľudí v núdzi v ďalších krajinách.
Kráľ Dávid - z pokorného pastiera správny kráľ - 30. 12.
  Dávid bol pokorným pastierom, ktorý premohol obra, čo ohrozoval jeho priateľov. Vážil si svojho kráľa 
Šaula, aj keď sa voči nemu choval nespravodlivo a chcel mu ublížiť. Mal v úcte Boha, ktorý ho sprevádzal 
celým životom. Staral sa o tých, ktorí mu boli zverení. Noci trávil v chráme, kde sa od Boha učil ako vlád-
nuť. Uznal svoje chyby, ľutoval svoje hriechy a odčinil nespravodlivosť, ktorej sa dopustil. Odovzdal vládu 
svojmu synovi Šalamúnovi a v pokoji sa odobral ku Stvoriteľovi.
  Pre svoju vernosť Bohu dostal prisľúbenie: „Tvoj trón bude upevnený naveky" (2 Sam 7,16). Bolo to me-
siášske prisľúbenie - Mesiáš, Ježiš Kristus, sa narodil z Dávidovho rodu a v Dávidovom meste Betleheme, 
preto je niekedy nazývaný Dávidovým synom.

zdroje: www.dobranovina.sk; www.zivotopisysvatych.sk; www.salezianipresov.sk

Ahoj, kamaráti! Stránku pripravuje Paula Mihoková
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li, pretože je v nich obrovská 

nenávisť. Aby ste to lepšie po-

chopili – predstavte si vraha, 

ktorý zabil svojho nepriateľa. 

Teraz si odpykáva doživotný 

trest. Trpí, lebo je vo väzení, 

ale napriek tomu neľutuje to, 

čo spáchal. Nenávisť mu nedo-

volí kajať sa.

Keby Boh povedal diablom a 

zatratencom v pekle: „Chcete 

sa kajať a prísť do neba?“ Urči-

te by všetci odpovedali: „Nie, 

radšej zostaneme tu. Nená-

vidíme ťa!“ Každý príde tam, 

kam ho zavedie cesta, ktorú si 

zvolil. Každý si začína vytvárať 

peklo a svoje vlastné nebo už 

na tejto zemi a potom pokra-

čuje vo večnosti s Bohom ale-

bo bez Boha. Sami sme stroj-

cami svojho večného šťastia 

a života s Bohom - v slobode. 

Tak teda, ktorou cestou sa vy-

beriete vy?

Satan a padlí anjeli boli vyho-

dení z neba a zvrhnutí do pek-

la. Mnohí mladí sa reálne pýta-

jú: „Existuje peklo, naozaj? Ak 

áno, potom kde je? Je pravda, 

že je večné? A aký druh trestu 

tam nešťastný človek znáša?“

Milí moji mladí priatelia! 

Mnohí sa pripravujete na zís-

kanie vysokoškolského diplo-

mu. A aby ste dosiahli tento 

cieľ, určite usilovne študuje-

te a pracujete na sebe. Čo sa 

však stane, ak sa vám napo-

kon nepodarí zložiť záverečné 

skúšky? Bude to pre vás zais-

te do určitej miery peklo. Bu-

dete nešťastní a zúfalí. Niek-

torí študenti to nevedia uniesť 

a páchajú samovraždu.

Boh stvoril človeka pre več-

nosť. Jeho plánom je dať mu 

večnú radosť s Ním. Takýto 

plán mal aj pre Lucifera -  an-

jela, nositeľa svetla. Keď Luci-

fer odmietol poslúchať Boha, 

svojho Stvoriteľa, stal sa sata-

nom, klamárom a otcom lži. A 

satan, ako aj všetci padlí an-

jeli viac nedokázali znášať utr-

penie, ktoré im spôsobovala 

prítomnosť Boha. Pri pohľade 

naňho prepadali zúfalstvu. Do 

ich života vstúpila nenávisť. 

Predchádzajúca láska sa zme-

nila na nenávisť voči Bohu, ne-

návisť voči sebe a voči stvo-

reniu. Stratili všetko. A toto 

je peklo.

Boh nestvoril peklo, ale sa-

motný satan upadol do sta-

vu pekla. Pretože nenávisť je 

peklo a naopak peklo je nená-

visť! Teda nie je to Boh, ktorý 

tresce satana, ale satan sám 

vstúpil do stavu trestu, ktorý 

si sám sebe privodil. Peklo nie 

je miesto, kam „môžu ísť tu-

risti na exkurziu!“ Peklo je zú-

falstvo, ktoré aj človek pociťu-

je, keď sa mu nepodarí dosiah-

nuť svoj cieľ.

„A je pravda, že peklo je 

plné ohňa?“ Oheň sa spomína 

aj v Biblii, ale ide o symbolic-

ký obraz. Majú sa ním vysvet-

liť muky, ktoré človek prežíva 

preto, že nemôže vidieť Boha 

a tešiť sa z Neho vo večnos-

ti. Nie je to však miesto s oh-

ňom, ktorí mučí diabla a zlých 

ľudí. Je to reálny stav zúfalstva 

v nenávisti a závisti.

No hoci diabli a zatratení ľu-

dia trpia a sú zúfalí, nikdy ne-

cítia ľútosť za to, čo spácha-

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

Je peklo realita? ?
rubriku pripravuje

MUDr. Blažej Vaščák

  M
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Trampoty
v manželstve
138. Manželstvo v slobode s Kristom

Boh daroval každému člove-
ku najvyššiu dôstojnosť a dal 
mu schopnosti - rozum, slobod-
nú vôľu, schopnosť milovať a 
rozlišovať dobro a zlo. Človek 
má teda v sebe odblesk samé-
ho Boha.

Boh stvoril človeka na svoj ob-
raz a podobu: „ako muža a ženu 
ich stvoril“ (Gn 1,27) a pozýva 
ho k spoločenstvu lásky so se-
bou samým. Človek má slobod-
nú vôľu a môže toto pozvanie 
prijať alebo odmietnuť. Každý sa 
musí rozhodnúť, po ktorej ces-
te chce v živote  kráčať - po ces-
te k slobode, ktorú nám vydobyl 
Kristus, alebo po ceste k slobo-
de od Krista.

 Svätý Ján Pavol II. povedal:  
„To sú dve cesty, po ktorých ide 
a určite pôjde Európa. Európa 
je osobitne spojená s Kristom. 
Tu sa začala evanjelizácia a tu 
sa zrodili a stále sa rodia rôz-
ne formy odchádzania od Krista, 
programy odchádzania od Krista. 
Aj pred nami sa otvára táto dua-
lita, toto rázcestie. Sloboda, kto-
rú nám vydobyl Kristus, čiže slo-
boda skrze pravdu. Pravda vás 
oslobodí, alebo sloboda od Kris-
ta“ (6. 6. 1991).

Hlavnou príčinou zla vo svete 
je odmietnutie pravdy o Bohu a 
prijatie diablovej lži. Diabol "...je 
luhár a otec lži“ (Jn 8,44).

Rodová ideológia (gender) je 
moderný program odmietnutia 
Krista a nemá nič spoločné so 
skutočným poznaním a vedecký-

mi faktami. Zakladá sa na klam-
stve. Ľudskú osobu redukuje na 
úroveň inteligentného živočícha 
a ľudskú dušu iba na inštinkty. 
Popiera existenciu Boha a hlá-
sa úplnú sexuálnu slobodu bez 
akýchkoľvek morálnych noriem, s 
neobmedzeným prístupom k anti-
koncepcii a interrupcii. Tvrdí, že 
pre človeka je najdôležitejšia se-
xuálna rozkoš. Doktrinálnym zá-
kladom rodovej ideológie je mar-
xizmus, ktorý nasmeroval hlavné 

ostrie svojho útoku na rodinu a 
kresťanskú morálku.

Nenávisť k rodine a snaha zni-
čiť ju vyplýva z nenávisti k Bohu. 
Podľa rodových ideológov príči-
nou všetkého zla je kresťanská 
morálka, ktorá vraj človeka zot-
ročuje. Aby teda neobmedzova-
la ľudskú pudovosť, treba ju cel-
kom zničiť a vytvoriť novú morál-
ku, pozbavenú akýchkoľvek ob-
medzení a tlaku. Človek takto zís-
ka neobmedzený prístup k sexu-
álnej rozkoši.

Jednou z najväčších absurd-
ností rodovej ideológie je tvrde-
nie, že pohlavie má kultúrny cha-
rakter a že ho možno počas živo-
ta veľa raz meniť v závislosti od 
sklonov a sexuálnych preferencií. 

ilustračná snímka: M. Magda
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vo Víťaze
sobota: 14. 12. 2019
sobota: 11. 1. 2020

“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 svoj-

ho 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 sv. pátra Pia

Iba homosexualita je vrodená (tvrdia) a nemožno ju zmeniť, nemož-
no sa z nej uzdraviť a vyliečiť sa. Preto sa zakazuje poskytovať infor-
mácie o možnostiach liečby homosexuality.

Vyznávači rodovej ideológie tvrdia, že tradičný manželský zväzok 
muža a ženy je „prežitok minulosti.“ Preto treba homosexuálne zväzky 
pozdvihnúť na úroveň manželstva a dať im aj právo na výchovu detí.

Rodová ideológia uvedená do praxe ničí svedomie detí a mladých 
ľudí. Jej propagátori bojujú proti sexuálnej výchove založenej na Bo-
žích prikázaniach, zdôrazňujúcej hodnoty čistoty, vernosti, obety a  
lásky a  manželstva ako sviatostného a Bohom ustanoveného neroz-
lučného zväzku muža a ženy. 

Vedci z amerického kolégia pediatrov uverejnili výsledky svojho vý-
skumu, ktorý úplne popiera hlavné tézy rodovej ideológie. Dokazujú, 
že poruchy sexuálnej identity majú psychický charakter a nie sú vro-
dené. Spomenutý vedecký výskum úplne diskredituje rodovú ideoló-
giu, pretože dokazuje, že pohlavie je determinované už od chvíle po-
čatia človeka. Výskum ľudského mozgu v prenatálnom období jedno-
značne potvrdil rozdiely medzi mozgom dievčatka a mozgom chlapče-
ka. Už v šiestom týždni embryonálneho života dieťatka začínajú muž-
ské hormóny formovať inú neurónovú sieť ako ženské hormóny. Takže  
z vedeckého hľadiska existujú zjavné a nepopierateľné rozdiely me-
dzi mužom a ženou, a to nielen v stavbe tela, ale aj v stavbe mozgu.

Rodová ideológia vedie k totálnemu zničeniu človeka, spoločnosti 
a civilizácie. V duchovnej sfére ide o hedonistický kult egoizmu, pri-
čom absolútny egoizmus nie je nič iné ako naozajstné peklo! Ak člo-
vek prijme rodovú ideológiu a odmietne Kristom zjavenú pravdu o člo-
veku a ľudskej sexualite, vykročí na cestu vedúcu k večnej záhube. 
„Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie. A kto tým-
to pohŕda, nepohŕda človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva aj svoj-
ho Svätého Ducha“ (1 Sol 4,7-8), "...nemýľte sa...“(1 Kor 6, 9-10).

Opravdivé šťastie, ktoré trvá večne, plynie z lásky, ktorou nás mi-
luje Boh. Iba ľudia čistého srdca sú schopní prijímať lásku od Krista 
a dávať ju iným. Našou najdôležitejšou úlohou na zemi je dozrievať 
v láske a nadobúdať dar čistého srdca. Za to najväčším ohrozením 
sú hriechy nečistoty, ktoré ničia vnútorný život človeka a strhávajú 
ho na cestu totálneho egoizmu, vedúceho k strate večného života.

MUDr. Vaščák Blažej

ilustračná snímka: M. Magda
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Stalo sa
• 28. 11. vo štvrtok sme vo Víťaze oslávili 18. výročie konsekrácie kostola sv. Ondreja a 27. výročie 
konsekrácie farského kostola sv. Jozefa, robotníka, slávnostnými svätými omšami
• 29. 11. v piatok sme oslávili 27. výročie konsekrácie filiálneho kostola sv. Barbory v Ovčí slávnost-
nou sv. omšou o 17.00
• 30. 11. v sobotu bola odpustová slávnosť sv. Ondreja v starobylom kostolíku na Vyšnom konci, za-
svätenom tomuto svätcovi; slávnostnú sv. omšu o 10.30 celebroval Peter Ceľuch, špirituál kňazské-
ho seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach 
• 1. 12. v 1. adventnú nedeľu bola odpustová slávnosť sv. Barbory v Ovčí so slávnostnou sv. omšou o 
10.30, ktorú celebroval Marek Kunder, prefekt propedeutického ročníka Kňazského seminára sv. Ka-
rola Boromejského v Košiciach
• 15. 12. začíname sa modliť deviatnik pred narodením Ježiša Krista po rodinách, v Ovčí v kostole
Stane sa
• 15. 12. v nedeľu bude pri sv. omši v Ovčí o 9.00 a vo Víťaze o 10.30 požehnanie a vyslanie našich 
koledníkov, ktorí sa aj v tomto roku zapoja do koledníckej akcie Dobrá novina
• 16. 12. v pondelok navštívime chorých doma pred Vianocami
• 25. 12. v stredu slávime jeden z najväčších prikázaných sviatkov - Narodenie Pána Ježiša
• 25. 12. na Narodenie Pána budú naši mladí vo Víťaze chodiť po koledovaní v popoludňajších hodinách; 
výťažok z koledovania Dobrej noviny pôjde na podporu rozvojových projektov v krajinách východnej Afriky
• 26. 12. na sviatok sv. Štefana budú naši mladí v Ovčí chodiť po koledovaní v popoludňajších hodinách 
• 27. 12. v piatok večer bude nočná adorácia od 21.00 do 22.00   
• 29. 12. v nedeľu na sviatok Svätej rodiny sa uskutoční celodiecézna zbierka na pomoc núdznym ro-
dinám po výbuchu plynu v bytovom dome v Prešove
• 31. 12. na Silvestra bude otvorený kostol od 23.30 do polnoci pre tých, ktorí chcú privítať Nový rok 
pred Sviatosťou Oltárnou; o 24.00 bude eucharistické požehnanie  
• 1. 1. 2020 - slávnosť Bohorodičky Panny Márie; prvý deň v roku je prikázaným sviatkom
• 6. 1. slávnosť Zjavenia Pána, ľudovo nazývaný Traja králi, je prikázaným sviatkom; v tento deň bude 
pri sv. omšiach požehnanie „Trojkráľovej vody“ a popoludní požehnanie domov
• 11. 1. v sobotu o 10.00 bude spoločná krstná náuka na fare v katechetickej miestnosti
• 11. 1. v sobotu ráno bude stretnutie modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia
• 12. 1. je nedeľa Krstu Krista Pána; touto nedeľou sa končí vianočné obdobie a začína sa obdobie 
cez rok

Utorok 17. 12.
Víťaz 16:00 – 18:00

Široké 16:00 – 18:00

Streda 18. 12.
Ovčie 16:00 – 18:00

Široké 16:00 – 18:00

Štvrtok 19. 12. Ovčie 15:30 – 18:00

Piatok 20. 12. Víťaz
9:00 – 12:00

14:30 – 17:30

Sobota 21. 12. Široké
9:00 – 11:30

14:00 – 17:00

Nedeľa 22. 12. Sabinov 14:00 – 18:00

VIANOČNÁ  
SV. SPOVEĎ 
2019
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Spektrum 10/2019

Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

16. 12. Pondelok 7:00 za ZBP Štefana Sokola

17. 12. Utorok 18:00 † Janka Pavlíková r. Štofaňáková (výročná)

18. 12. Streda 18:00 † Jozef, Mária a Ján Kráľovci

19. 12. Štvrtok 7:00 18:00 † Alžbeta, Helena a Mikuláš

20. 12. Piatok 18:00 † Viktor Novotný (výročná)

21. 12. Sobota 7:00 za ZBP Bohuznámej osoby

22. 12.
4. adventná 
nedeľa - A

7:30 † Barbora a Rudolf Uliční 9:00 za farnosť

10:30 za ZBP animátorov a všetky deti vo farnosti

23. 12. Pondelok 7:00 † Pavol, Jozef, Monika a Mária

24. 12. Štedrý deň 24:00 na úmysel Bohuznámej osoby 22:00 vlastný úmysel

25. 12.
Narodenie 
Pána

7:30 † Mária a Štefan Jenčovci 9:00 † Viktória a Jozef Šimčíkovci

10:30 za farnosť

26. 12. Sv. Štefan
7:30 za ZBP rodiny Krokusovej 9:00 † Štefan, Veronika a Jozef

10:30 † Jozef Sabol (výročná)

27. 12. Piatok
   

18:00
za peších levočských pútnikov 17:00 60: Darina Farkašová

28. 12. Sobota 7:00 † Ján a Mária Belčíkovci

29. 12.
Nedeľa
Svätej rodiny

7:30 † Jozef Jenča 9:00 za farnosť

10:30 70: Katarína Pacovská 

30. 12. Pondelok 18:00 50: Bohuznámej osoby

31. 12. Utorok 15:00 † František a Veronika Jenčovci 08:00 † Ján, Helena a František Jenčovci

1. 1.
Panny Márie
Bohorodičky

7:30 † Anton Lesník, kňaz 9:00 † Eduard Uličný

10:30 za farnosť

2. 1. Štvrtok 18:00 † Róbert, Ján a Valentín

3. 1. Piatok 18:00 † Ema Uličná r. Štofaníková 17:00 † Anna Pokutová

4. 1. Sobota 7:00 za živých a mŕtvych členov RB 17:00 za živých a mŕtvych členov RB

5. 1.
2. nedeľa po
Narodení Pána

7:30 † Štefan, Anna a Ján Kundríkovci 9:00 za farnosť

10:30 70: Za ZBP spolužiakov nar. v r. 1949

6. 1.
Zjavenie 
Pána

7:30 za farnosť 9:00 † Vendelín Baloga

10:30 † Štefan Pekľanský (výročná)

7. 1. Utorok 18:00 † Terézia Miženková

8. 1. Streda 17:00 † Žofia a Ján Šusterovci

9. 1. Štvrtok 7:00 † Štefan a Alžbeta Bednárikovci

10. 1. Piatok 18:00 † Filip 17:00 † Ján a Apolónia Jenčovci

11. 1. Sobota 7:00 † Jozef, Mária, Štefan a Karolína

12. 1.
Krst Krista 
Pána

7:30 za ZBP Petra a Márie Blizmanovcov a ich rodinu 9:00 † Valent a Barbora

10:30 za farnosť



Slávnostný kazateľ Peter Ceľuch,
špirituál košického seminára.

30. november 2019 odpust sv. Ondreja, apoštola v historickom kostolíku na Vyšnom konci



1. december 2019 odpust sv. Barbory, mučenice v Ovčí

Slávnostný kazateľ, 
Marek Kunder, prefekt
košického seminára.


