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Blízkosť Boha je výzvou i pozvaním

Blízkosť Boha je výzvou i pozvaním

meditačná snímka: M. Magda

Ešte necelé dva týždne nás delia od jedného z najkrajších sviatkov - sviatku Božieho narodenia, príchodu Boha na tento svet.
Neustále si potrebujeme pripomenúť, že sa to udialo aj kvôli nám. Čo do ľudskej prirodzenosti sa Boh naozaj narodil, čo do podstaty, je od večnosti. Preto právom tento sviatok nazývame aj tajomstvom Vtelenia.
Boh nám bol stále blízko a v tomto príchode plného tajomstiev sa nám stal najbližšie.
Stal sa jedným z nás a neustále zostáva s nami, nikdy nás neopustil. Žiada od nás, aby
sme boli nablízku jeden druhému a nevzďaľovali sa od seba aj v tejto ťažkej situácii, vyvolanej pandémiou, ktorú prežívame. Žiada, aby sme blízkosť prejavovali ešte viac. Nie fyzicky, aby sme neohrozili druhého, ale duchovne cez modlitbu, obetu...
To je posolstvo Vianoc - blízkosť Boha nás má viesť ešte bližšie k druhým. Neskrývať sa
pred druhými. Blízkosť Boha je výzvou i pozvaním. Vyprosujem požehnané sviatky plné radosti z blízkosti Boha.
		
							
d. o. Marek
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snímka: M. Magda

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a svätého Michala,
archanjela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby
sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvätnú hodnotu života každého
človeka, neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania
na úkor blížnych a pochopili, že cestou
k zmene spoločnosti je naše obrátenie.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
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Homília na 3. adventnú nedeľu v roku B
pripravil: Podbrezovsky

Kto si, človeče, vieš to?
Milí veriaci,
svätému Jánovi Krstiteľovi, ako
sme to počuli v dnešnom evanjeliu, bola položená otázka: „KTO
SI?“ Ján na otázku dal odpoveď,
pretože vedel, kto je on. Poznal
svoje poslanie a pri svojom vyznaní dokázal byť pokorný. Neurobil zo seba nič iného, než naozaj bol: „Ja nie som Mesiáš, ba
nie som mu hoden rozviazať ani
remienky na obuvi...“
Túto kľúčovú, rozhodujúcu otázku kladie adventná doba tiež aj
nám. Každému z nás. KTO SI,
ČLOVEČE, VIEŠ TO? .... Na takúto
otázku ľudia odpovedajú dvojakým
spôsobom: Buď nás naša slabosť
vedie k odpovedi, kedy sami seba
považujeme za viac, ako skutočne
sme alebo človek pokorne uzná,
že nie je taký, aký by mal byť. TERAZ máme príležitosť posúdiť, akí
sme. Ján Krstiteľ nás učí, aká by
mala byť naša odpoveď. „Ja nie
som Mesiáš - teda záchranca
tých druhých, ale tiež nie som hoden tohto poslania, ktoré mi Boh
zveril. Som len hlasom volajúcim
na púšti, som nástrojom, skrze
ktorý Boh ohlasuje príchod svojho
syna.“ Ján dokonca mlčí o svojej
osobe, taký je pokorný.
ZamyslIme sa nad tým, kto
vlastne sme?! Čím sme sa stali
z milosti Božej? Adventná otázka
KTO SI? siaha hlboko do ľudskej
existencie. Pýta sa každého človeka: vieš, aké máš miesto v tomto svete a v diele stvorenia? KTO
JE ČLOVEK? Materialistická doba
a takzvaný vedecký svetonázor
na svet sa snaží dokázať, že člo-
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vek je nie len úzko spojený s prírodou, ale že sa od nej ani neodlišuje. Človek je vraj prostým produktom prírody, je len vyššia príroda.
Filozofia a náboženstvo nám ukazujú, že tieto názory nemajú pravdu. Človek sa vo svojej najintímnejšej hĺbke podstatne líši od sveta. Človek je iný, je celkom odlišný. Môžeme povedať, že „človek
je tvor neznámy“. Čo je toho príčinou? Človek je totiž obrazom Božím. Podobá sa vo svojej najhlbšej podstate viacej Bohu ako prírode. Pán Boh sám o človeku povedal, že mu je podobný. V Starom aj v Novom zákone nachádzame vetu: „Povedal som, bohovia ste...“
Človek je skutočne odlišný
od sveta. Základ tejto pravdy nachádzame už na počiatku Biblie.
Bez nej a bez tejto odpovede nepochopíme ani advent. Musíme
ísť až na počiatok dejín ľudstva,
aby sme pochopili, kto je človek
a prečo sa Syn Boží stal človekom, prečo sa vtelil - zaradil medzi nás.
Keď Boh stvoril človeka, začal
človek skúmať stvorenie. Pomenoval veci sveta a pomenoval aj
zvieratá. V Písme je potom veta,
ktorá nám prináša dôležitý poznatok: „Adam nenašiel v celom stvorení seberovného tvora, nenašiel
pomocnicu. Nenašiel tvora, ktorému by bol podobný.“ Už tu je teda
skrytá múdrosť o človeku. Človek
je celkom odlišný od tvorov a nie
je žiadnym vyšším živočíchom, nie
je žiadnou nahou vyspelou opicou.
Nie je to len vysoko organizovaná

hmota. Človek je bytosť utvorená
k Božiemu obrazu. Tu je teda odpoveď na otázku KTO SI?: si obrazom Božím, bohovia ste. Áno, skutočne od dôb Kristových je pokrstený človek synom Božím.
Niekedy nás zaráža, že ľudia nechcú túto dôstojnosť prijať. Radšej
chcú byť vyššou opicou. Neuznávajú Sväté písmo. Pýtajme sa, prečo sa človek hrá na vyspelé zviera, prečo sa hrá na hmotu? Prečo
nechce rozumieť svojmu Nebeskému Otcovi, ktorý k nemu prehovoril v Písme? Prečo...? PRETOŽE
človek zhrešil a potom sa od Boha
stále viac a viac vzďaľoval. A čím
viac sa vzďaľoval, tým menej človek Bohu rozumel: „Jeho rozum
sa zatemnil, jeho vôľa sa nachýlila k zlému po páde do hriechu.“
Spomínam si na udalosť zo života nemeckého kazateľa Wilhelma Buscha. Raz cestoval so
svojou matkou vo vlaku a priznal
sa matke: „Vieš, mamička, ja
už nemám z Biblie skutočnú radosť. Nachádzam tam toľko ťažkých a nezrozumiteľných vecí, tá
kniha je pre moderného človeka
neprijateľná.“ Matka sa zasmiala. „To spočíva v tom, milý synku, že čítaš Bibliu zle. Vysvetlím
ti to. Spomínaš si, ako som ti počas vojny písala o všetkom, čo
sa u nás deje? A potom raz prišiel list od teba. Písal si: „Čítam
vo vašich listoch o potravinových
lístkoch, o špekulantoch, ktorí
s nimi kšeftujú, o frontách pred
obchodmi. Čo všetko sa u vás
zmenilo...“ A potom prišla veta:
„Ako ďaleko a dlho som od vás
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vzdialený, že už ani nerozumiem
vašim listom z domova...“ A tak
je tomu aj s Bibliou. Aj Biblia je
taký list, synku môj. Je to list živého Boha z večnej vlasti napísaný
tebe. Keď už ty tento list nedokážeš chápať, potom musíš hľadať
vinu len v sebe. Musíš si povedať:
ako strašne ďaleko som vzdialený od Nebeského Otca, keď už
nedokážem pochopiť jeho list písaný mne.“
V tomto obraze vidíme situáciu
mnohých ľudí. Nerozumejú veciam
a udalostiam správne, nerozume-
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jú dianiu vo svete, nerozumejú človeku. Nechápu správne slová Božieho listu, slová Biblie. Človek
radšej tvrdí, že je hmotou, že je
zvieraťom, než Božím obrazom.
Pán Boh nám sám pomohol,
aby sme sa lepšie pochopili, kto
sme. Poslal nám niekoho, kto
sa k nám natoľko priblížil, aby
sme tomu porozumeli. Je to Ježiš Kristus – Mesiáš - Bohočlovek. Ján Krstiteľ naňho poukázal
slovami: „Medzi vami je Ten, ktorého Vy nepoznáte!“
A to je dôvod k našej veľkej

radosti. Boh sa vtelil - zobral
na seba telo -, aby nám dal odpoveď na otázku: KTO SI? Vtelil sa,
aby nám ukázal našu budúcnosť,
vtelil sa, aby nás pre túto večnú budúcnosť zachránil. Aká obrovská nádej je ukrytá v textoch,
nad ktorými sa práve zamýšľame.
Aké dôležité je to poznanie o nás
samých - poznanie, ktoré naplňuje človeka radosťou, že až srdce
preteká!!!
Poďakujme sa aj touto svätou
omšou za tieto dary jeho lásky
k nám. Amen.

snímka: Martin Magda
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Homília na 4. adventnú nedeľu v roku B
pripravil: Podbrezovsky

„Boh nám zaiste nedal Ducha bojazlivosti,
ale Ducha moci, lásky a rozvahy“
Milí veriaci,
človek sa rád považuje za strojcu dejín. Kráľ Dávid chce do svojich štátnych plánov zapriahnuť aj Pána
Boha: postaví mu nádherný chrám. Tým si ho zaviaže a zaistí si jeho ochranu. Ale Pán Boh mu ústami prorokov odpovedá, že nie chrámy z kameňa, ale zachovávanie Božích prikázaní zaisťuje Božiu priazeň. Božie riadenie je síce skryté, ale je skutočné. Čo to pre nás znamená, naznačuje svätý Pavol v závere listu
druhého čítania Rimanom.
To, čo sa deje dnes s Máriou, to sa má naplniť aj s nami v našom živote. Aj my máme denne hovoriť Bohu
svoje áno ako Panna Mária. Pán Boh stále ponúka ľudstvu spásu, ale pýta sa vždy na súhlas mňa i teba. My
rozhodujeme, či sa v nás stane Slovo telom, či bude prebývať v nás a medzi nami.
Bratia a sestry, Lukášovo evanjelium o zvestovaní dievčaťu Márii, že sa má stať Matkou Mesiáša, sme už
počuli mnohokrát a poznáme aj mnoho ľúbezných sladkých obrázkov, kde je táto udalosť namaľovaná ako
idylka bez problémov. Mária pôvabne kľačí na kľakátku v útulnej izbičke, kam otvoreným oknom vlietajú s poslom Božím hrkútajúci holúbkovia a anjeličkovia a všade je plno ružičiek. Nebude nám preto dnes ľahké vytušiť, o čo v tejto správe ide a ako sa týka nás, môjho aj tvojho dnešného života.
Predovšetkým, ono to vtedy pre Máriu nebola žiadna idylka. Striedme slová evanjelia sa zmieňujú o dvoch
ťažkostiach Panny Márie: najprv, že to nemohla pochopiť, potom, že sa bála. Aj my sa ocitáme vo svojom živote v podobných situáciách, mávame pochybnosti vo viere a bojíme sa.
Ako sa zachovala Panna Mária? Počujeme Máriinu pochybnosť: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“
Ale Panna Mária nevyžaduje žiadne rozbory a dôkazy, uspokojí sa s teológiou srdca: prejaví svoju oddanosť
voči Bohu, ktorá dôveruje a nepýta sa prečo. Dôverou v Boha prekonáva aj druhú ťažkosť, strach: „Neboj sa
Mária, veď si našla milosť u Boha!“
A ako sa máme zachovať my? Predovšetkým si nezatvárajme oči pred pochybnosťami. Mnoho kresťanov
trpí akýmsi predsudkom, že mať pochybnosti je niečo neslušné, čo sa dobrému kresťanovi nemá ani prihodiť.
Preto sa hanbia hovoriť o pochybnostiach viery s kňazom, s domácimi, ba ani sami sebe ich nechcú pripustiť a potláčajú ich v podvedomí namiesto toho, aby sa po vzore Panny Márie v pochybnostiach celkom prosto a otvorene pýtali: ako sa to môže stať, ako je toto možné?
Keď ťa teda napadne nejaká pochybnosť vo viere, nič sa za to nehanbi. Pýtaj sa, hľadaj odpoveď, ale drž sa
aj naďalej Máriinho vzoru: veľké problémy si z toho nerob, Pán Boh vie, ako to je a ja na to časom tiež prídem.
Potom je tu ľudský strach. Keby sme naozaj mysleli na to, čo hovoríme, nastalo by pri omšovom Otčenáši
asi veľké ticho tam, kde sa hovorí: „...buď vôľa tvoja...“ My sa, bratia a sestry, Pána Boha bojíme. Vinu na tom
má naša zlá predstava o Pánu Bohu ako o pomstiteľovi ľudských hriechov. Zaiste je Pán Boh spravodlivý, ale
predovšetkým je milosrdný. To ukázal už v Starom zákone Eliášovi, keď sa mu zjavil nie vo víchrici, ani v búrke, ani v blesku, ale v tichom vánku, ktorý oplodňuje rastliny a prináša vlahu a tým aj život.
Čnosť „bázne Božej“ neznamená sa Boha báť, mať z neho strach, ale mať Ho v synovskej úcte ako dobrý
syn voči Otcovi. „Boh nám zaiste nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha moci, lásky a rozvahy“, píše svätý Pavol Timotejovi (2 Tim 1,7).
Máriin strach stačilo rozptýliť prosté oznámenie, že našla milosť u Boha. Ona to vedela a my to tiež musíme vedieť, že bázeň Božia neznamená strach pred tým, čo urobí Boh! Veď čo Ten robí a urobí je vždy dobre
a pre dobro. Jednoducho Bohu dôverovala, že s ňou zamýšľa dobrú vec a preto k nej zvolila. Taktiež aj ty povedz Bohu svoje Fiat - svoje áno!
A tu sme na prahu vianočného tajomstva. Začína veľká chvíľa Zvestovania aj v mojom aj v tvojom živote.
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Budeme prežívať skutočnosť, že sa narodil Kristus Pán, že Boh prišiel, aby za nás zomrel a vstal z mŕtvych.
Pán Boh prichádza a to všetko ponúka tebe. Boh ti chce dať za tvoju smrť svoj večný život, ale pýta sa ťa tak,
ako sa pýtal Márie. Čaká aj na tvoje fiat, na tvoje privolenie, na tvoju spoluprácu. Bez tvojho súhlasu by sa
márne - pre teba márne - narodil, márne by bol zomrel a márne by bol vstal z mŕtvych.
Panna Mária zaváhala, ale vyriekla fiat! Toto sa dnes čaká aj od nás. Nielen postaviť doma jasličky, nielen
spievať koledy, nielen ísť na polnočnú omšu. Aj od teba sa čaká, brat môj a sestra moja, že vyjadríš Bohu
svoju ochotu žiť podľa evanjelia.
Nakoniec vám môžem ohlásiť radostnú zvesť: ste pokrstení, ste kresťania. Našli ste milosť u Boha! Povedzme teda s Pannou Máriou dnes aj my, každý z nás, Pánu Bohu svoje životné: FIAT! V spoločnom vyznaní viery: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme...

Vianoce 2013; ilustračná snímka: Martin Magda

KATECHÉZA

Homília na polnočnú sv. omšu v roku B
pripravil: Podbrezovsky

„Ó, presväté Dieťa, môj Božský Vykupiteľ"
Milí veriaci,
naša mliečna dráha, ktorú sledujeme v noci, má cez sto miliárd hviezd. Najväčšia doposiaľ objavená hviezda
má priemer 250 miliónov kilometrov, je teda približne 4 milióny krát väčšia ak naša Zem. Pod týmito číslami
si možno ťažko predstaviť obrovské rozmery, ktoré sa vymykajú ľudskej chápavosti. Nad týmito nepredstaviteľnými priestormi sa nedá ani žasnúť.
Vedcov, astrofyzikov a biológov skôr zaujíma, či existujú mimozemské civilizácie, či jestvuje život vo vesmíre. Doposiaľ veda neprišla ničomu takému na stopu. Ich záujem v poslednej dobe ochabuje, vedci sa vzdávajú nádeje, že odhalia na iných planétach život.
Medzi miliardami nebeských telies sa naša Zem zdá ako zrniečko prášku. Preto ju jeden zo súčasných najväčších astrofyzikov nazval „celkom zvláštnou výnimkou vo vesmíre“, pretože len na nej existuje život, inteligencia, vývoj. A to je dôvod k ojedinelému úžasu a obdivu.
A ešte niečo k úsiliu prírodovedcov: za posledných 50 rokov boli vyslané do vesmíru rádiové signály z Kanady, USA a Ruska, žiaľ, bez výsledku. Inteligentné bytosti by museli na ne reagovať, odpoveď však neprišla.
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Vianoce 2014; ilustračná snímka: Martin Magda

Toto sklamanie možno vidieť i v inom svetle, čo prírodovedcov menej zaujíma. Raz prišlo posolstvo z vesmíru pred 2000 rokmi: „Tak Boh miloval svet, že poslal na svet svojho jediného Syna.“
Ku svetu nepatrí len naša zemeguľa, ale celý vesmír. To znamená: toto nepatrné piesočnaté zrnko sa stalo stredom kozmu. „Toto tajomstvo, ktoré bolo skryté od večných čias, je dnes zrejmé“, jednorodený SYN
BOŽÍ v dnešnú NOC VIANOČNÚ V S T Ú P I L do našej ľudskej rodiny. TEN, ktorý sa nedá nikam lokalizovať,
vyšiel zo svojho úkrytu „od večných čias“ a „má príkaz večného Boha“, aby sa stal človekom pre túto ZEM
a pre bytosti, ktoré ju obývajú.
Došlo k tomu v zapadnutom výbežku sveta, bez akejkoľvek senzácie, za najnúdznejších okolností, v osamotenej stajni. Liturgia to vystihuje slovami: „Keď hlboké ticho všetko objímalo a noc vo svojom behu došla
k polovici, tvoje všemohúce slovo božie zostúpilo z kráľovského trónu z neba!“
Ak povedal moderný astrofyzik, že „naša ZEM je celkom zvláštnou výnimkou vo vesmíre“, povedal to
na základe svojich výskumov, podľa ktorých existuje život LEN na tejto ZEMI. Ale hoci si to asi ani neuvedomil, povedal tým omnoho viac.
Naša ZEM je naozaj zvláštnou výnimkou vo vesmíre, pretože ju BOH M I L U J E ! A ako ukazujú dejiny ľudstva, osobnosť Ježišovu a jeho radostnú zvesť, ktorú priniesol tejto Zemi, nemožno umlčať a zdolať.
A preto BOHU, ktorý jediný je MÚDROSŤ SAMA, buď skrze JEŽIŠA KRISTA sláva na večné veky a nikdy
ináč! Tak sa staň! Amen.
„Ó, presväté DIEŤA, môj Božský Vykupiteľ, kto som ja, biedny človek, že si ma ráčil tak milovať a že
ma neprestávaš milovať? Čím som si zaslúžil takú lásku? Za svoje hriechy a urážky zasluhujem, aby si
ma opustil a zahnal navždy od seba. Ó, Pane, prijímam každý trest, len tento nie. Keď ma opustíš, nebudem ťa už môcť milovať. A ja ŤA chcem milovať. Milovať mnoho, veľmi mnoho.
Moje premilé Dieťa, môj drahý Vykupiteľ! Zostúpil si z neba na zem, aby si sa mi celkom daroval. Čo iné
mám hľadať na zemi alebo na nebi okrem Teba? Ty si najvyššie dobro. Ty si jediný poklad a raj duše. Ty
buď jediným pánom môjho srdca. Celučké ti ho darujem... Ty si moje šťastie, moje bohatstvo, moje odpočinutie, moja nádej v tomto živote i vo večnosti.
(sv. Alfonz z Ligouri)
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Homília na záver starého roka
pripravil: Podbrezovsky

Ako môžem byť šťastný v novom roku?
A prečo som nebol šťastný v starom roku?
Milí veriaci,
je celkom isté, že mnohým z vás už pred ukončením starého roka viacerí želali šťastný nový rok. Je to
skôr zažitý zvyk, než úprimné želanie zo srdca. Prirodzene, každý vie, že šťastie sa nezakladá na takýchto želaniach, ba ani na našich túžbach. Naše roky a dni sú zložené z drobnej mozaiky, ak na nich pracujeme podľa Božieho plánu a pomocou jeho milosti. Ako sme to robili v minulom roku, uvažujme o tom a dajme si na to odpoveď.
Dnes vo zvonivom akorde nech nielen poháriky znejú, ale nech sa ozve i zvonček nášho svedomia! Prichádza mi na um zarážajúca, otrasná udalosť. Nie je to fantázia, ale krvavá skutočnosť. Pred časom zomrel starší
človek. Vdova po ňom prišla na faru jednať ohľadom pohrebu. Nehovorila veľa, ale od iných som sa dozvedel,
aké smutné veci sa udiali okolo smrti nebohého. Tento úbohý človek sa nevedel rozlúčiť s pohárikom a denne strpčoval život rodine a najmä svojej manželke. Keď bol opitý, zadrapoval do každého a bil najmä vlastnú
ženu. Túto odpudzovalo pálenkou napáchnuté domáce prostredie, preto sa radšej zdržiavala pri deťoch. Raz
neskoro prišla domov a opitý muž ju surovo napadol. Nazval ju pobehlicou. Tak ho opanovala zlosť, že chytiac
sa za hlavu, odpadol. Ešte raz sa pozviechal, postavil sa na nohy a čosi povedal. Myslíte si, že prosil ženu
o odpustenie? Nie. Posledné jeho slová k žene boli: „Raduješ sa, že skapem, čo?“
Je to zarážajúce vyznanie, nad ktoré tragickejšie zneli manželkine slová doznania, že sa skutočne tešila
na jeho skon. Je to čosi strašné takto odísť zo sveta, zo života, že sa tomuto odchodu niekto teší. Takýto život, to nie je život, takáto smrť je skutočne tragédia. Tu platia slová Pána: „Lepšie by bolo, keby sa tento človek nebol narodil.“
Ale my nechceme takto smutne skončiť, chceme žiť svoj život šťastne a chceme aj to, aby vedľa nás boli
šťastí aj iní... Ale ako? Koľko sa už o tom nahovorilo? Čo by nás mohlo urobiť šťastnými? Mnohí nad tým mávnu rukou a mnohí ľudské šťastie považujú za prelud, za neskutočnosť. Iní zasa by chceli dokázať, že ku šťastiu vedú tisíce ciest. Niet jedného receptu na šťastie, každý si musí merať a žiť košeľu šťastia na svoje miery.
My, kresťania, sme v takomto šťastnom položení, že program nášho šťastia počujeme z úst Ježiša priamo:
„Kráľovstvo Božie je vo vás...“ Kto nenájde nebo tohto šťastia v sebe, kto v sebe nemôže vytvoriť šťastie, ten
ho márne hľadá inde. Preto my, kresťania, nepatríme medzi pesimistov, ale veríme v šťastie.
Avšak na tejto zemi - ako všetko – i toto šťastie je nedokonalé, lebo každé šťastie na tejto zemi sa raz
skončí. Toľko je však isté, že šťastie nájdené v sebe samom je takej povahy, že môže naplniť svet. Toľko miliónov ľudí a medzi nimi tak málo šťastných. My, kresťania môžeme poukázať na verných nasledovníkov Kristových, na svätcov: pozrime sa na tie verné deti Božie – oni sú všetci šťastní. Pravda, i oni veľa trpeli a nejeden z nich skončil život ako mučeník a presa boli šťastní, lebo porozumeli, že šťastie a dokonalosť sú pod
jednou strechou.
O čo viac budeme dokonalí, o čo viac sa ukáže na nás Božia podoba, o toľko budeme šťastnejší. Môžu nás
pozbaviť všetkého, ale šľachetnosť srdca a poklad lásky nám nik nevezme. Aká tragédia, že dnešný človek
sa najmenej stará o toto, ale čas všetko strávi, čo nám dáva tento svet..., o čo tak urputne bojujeme. Len život obetovaný Bohu je v stave dokázať, že čas sa pred ním zastaví...
Ak sa niekto opýta: Ako môžem byť šťastný v novom roku? A prečo som nebol šťastný v starom roku?, tomu
odpovedám: Treba vedieť chcieť milovať. Modrý vták šťastia kladie vajíčka na vyliahnutie do hniezda lásky.
Toto hniezdo si môže každý urobiť po svojom.
Na periférii istého predmestia sa stalo: starenka chodí zhrbene po zaprášenej ceste a často čosi z nej dví-
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ha a kladie do vykasanej zástery. Okolo nej si veselo skáču bosí chlapci. Zbadá ju policajt. Príde k nej a pýta
sa: „Čo kladiete do tej zástery?“ Babka sa zľakne a ťažko sa jej hľadá slovo na odpoveď. Otvorí zásteru a ukáže mu drobné čriepky, úlomky skla a hrdzavé klince... Policajt sa už vľúdnejším tónom pýta: „A načo vám to
bude?“ „Nosím do koša, aby si hrajúce sa deti nedoráňali nôžky“, zmohla sa konečne s úľavou na odpoveď.
Na odstraňovanie predmetov, čo môžu spôsobiť defekt, sú mechanizmy... Ale na ľudských cestách musíme
odstraňovať prekážky: črepy hriešnych zvykov, hrdzavé klince nenávisti, úlomky pomsty.
A čo je najdôležitejšie: lúčmi slnka máme sušiť naše cesty, aby sme my sami a aj naši bratia bezpečne
mohli kráčať po ceste tohto času smerom k šťastnejším rokom, aj ku blaženej večnosti. Amen.

Rok sv. Jozefa je príležitosťou načerpať
Božiu milosť cez odpustky
Rok sv. Jozefa je príležitosťou načerpať Božiu milosť cez odpustky
Vatikán 9. decembra (RV) Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa. Príslušný apoštolský list Patris corde
(S otcovským srdcom) podpísal 8. decembra, presne 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870. Pri príležitosti Roka sv. Jozefa pápež František prostredníctvom dekrétu Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získania úplných odpustkov za rozličných príležitostí.
Dekrét Apoštolskej penitenciárie s podpismi hlavného peniteciára kardinála Maura Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Nykiela je pozvaním pre veriacich využiť obdobie, ktoré potrvá do 8. decembra 2021, na „denné posilňovanie svojho života viery v uskutočňovaní Božej vôle naplno,“ podľa vzoru svätého Jozefa:
„Všetci veriaci tak budú mať možnosť usilovať sa prostredníctvom modlitieb a dobrých skutkov, aby za pomoci sv. Jozefa, hlavy nebeskej rodiny z Nazareta, nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých ľudských a sociálnych súžení, ktoré dnes
postihujú súčasný svet.“
Úplné odpustky sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel
Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených príležitostiach a určeným spôsobom.
Oficiálny preklad dekrétu budú publikovať jednotlivé miestne cirkvi. Pre stručný obraz možno z jeho obsahu uviesť, že
odpustky sa udeľujú napríklad tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi.
Ďalej tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva. Tiež rodinám alebo
snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť ruženec. Podobne tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každému veriacemu, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu,
mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná.
Úplne odpustky získajú aj veriaci, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra (ad intra a ad extra) a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. Ak patria k latinskému obradu, urobia tak Litániami k sv. Jozefovi, v prípade byzantského obradu Akatistom k sv. Jozefovi (alebo jeho časťou), prípadne inou modlitbou k sv. Jozefovi vlastnou ich liturgickej tradícii.
Dekrét predkladá na inšpiráciu postoje iných svätých: Sv. Terézia z Avily považovala sv. Jozefa za ochrancu pre všetky životné okolnosti. Sv. Ján Pavol II. sa vyjadril, že postava sv. Jozefa «vo svetle tretieho kresťanského tisícročia na-
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ilustračná snímka: Martin Magda

dobúda pre Cirkev v súčasnosti mimoriadny význam» (Apošt. exhort. Redemptoris custos, 32). V texte dekrétu ďalej čítame:
•
„Aby sme znovu potvrdili univerzálnosť patronátu sv. Jozefa nad Cirkvou, ako prídavok k vyššie uvedeným
príležitostiam, Apoštolská penitenciária udeľuje úplne odpustky veriacim,
ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne
schválenú modlitbu alebo úkon úcty
ku sv. Jozefovi, napríklad „K tebe sa
utiekame, sv. Jozef“, osobitne pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, v Nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantskej tradície), v 19. deň každého
mesiaca či v každú stredu - deň zasvätený pamiatke svätca podľa latinskej tradície.
V aktuálnom kontexte zdravotnej
pohotovosti sa dar úplných odpustkov osobitne rozširuje na seniorov,
chorých, zomierajúcich a na všetkých
tých, ktorí z oprávnených dôvodov
nemajú možnosť vyjsť z domu a kto-

rí s duchom vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť,
hneď ako to bude možné, tri bežné
podmienky, doma alebo tam, kde sa
povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný
skutok na počesť sv. Jozefa – útechy
chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života.“
•
Svätý Otec vyhlásil Rok sv. Jozefa pri 150. výročí jeho titulu patróna
Cirkvi - DOPLNENÉ
Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150.
výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak
dňa 8. decembra apoštolským listom
Patris corde (S otcovským srdcom),
v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí - „v tieni“.
•
O vyhlásenie svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi sa postaral bl.

pápež Pius IX. dekrétom Quemadmodum Deus z 8. decembra 1870. Mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý ustanovil
pápež František na oslávenie 150. výročia tejto udalosti, potrvá od dnešného dňa do 8. decembra 2021.
•
Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel i príslušný
dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje „dar mimoriadnych odpustkov“.
Z obsahu listu Patris corde o vyhlásení Roka sv. Jozefa.
Ako píše pápež František, na pozadí apoštolského listu Patris corde je
pandémia COVID-19, ktorá nám dala
pochopiť dôležitosť obyčajných ľudí,
tých, ktorí ďaleko od svetiel reflektorov každý deň uplatňujú trpezlivosť,
vštepujú nádej a zasievajú spoluzodpovednosť. Práve tak ako sv. Jozef,
„človek, ktorý prechádza bez povšimnutia, muž každodennej diskrétnej
a skrytej prítomnosti“. Predsa však
je „bezkonkurenčným predstaviteľom
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v dejinách spásy“.
•
Svätý Jozef v skutočnosti vyjadril konkrétne svoje otcovstvo tým,
že "urobil zo svojho života dobrovoľné obetovanie sa v láske vloženej do služby Mesiášovi“. A preto
„bol kresťanským ľudom vždy milovaný“ (1).
•
V ňom „Ježiš videl nežnosť Boha“,
tú, ktorá nám dáva akceptovať našu
slabosť, prostredníctvom ktorej sa
zväčša uskutočňujú Božie plány. Boh
nás totiž „neodsudzuje, ale prijíma
nás, objíma, podopiera nás a odpúšťa nám“ (2).
•
Jozefovo otcovstvo sa prejavuje
aj v poslušnosti Bohu: svojím „áno“
chráni Máriu a Ježiša, ktorého učí „konať Božiu vôľu“, spolupracujúc na „veľkom tajomstve Vykúpenia“ (3).
•
Zároveň je Jozef „otcom v prijímaní“, pretože „prijíma Máriu bez preventívnych podmienok“, čo je dôležité gesto ešte i dnes – píše pápež
František – „v tomto svete, v ktorom
psychologické, slovné a fyzické násilie na žene je evidentné“. Ale Máriin ženích je práve ten, ktorý dôverujúc v Pána prijíma v jej živote udalosti, ktorým nerozumie, s „odvahou
a silou“, ktoré pramenia zo „sily Ducha Svätého“.
•
Cez sv. Jozefa nám akoby Boh opakoval: „Nebojte sa!“, pretože „viera
dáva význam každej udalosti, radostnej či smutnej“. Prijatie uskutočňované Jozefom „nás pozýva prijímať druhých bez vylučovania, takých, akí sú“,
so „záľubou pre slabých“ (4).
•
Patris corde ďalej ukazuje „kreatívnu odvahu“ svätého Jozefa, ktorý „vie
premeniť problém na príležitosť tým,
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že vždy dáva na prvé miesto dôveru
v Božiu prozreteľnosť“. Čelí konkrétnym problémom svojej rodiny, presne
tak ako iné rodiny sveta, obzvlášť rodiny migrantov. Ako ochranca Ježiša
a Márie, Jozef „nemôže nebyť ochrancom Cirkvi“, jej materstva a Kristovho
tela: každý núdzny je tým „Dieťaťom“,
ktoré Jozef chráni. Dá sa od neho naučiť „milovať Cirkev a chudobných“ (5).
•
Poctivý tesár, Máriin manžel, nás
učí aj tomu, akú „hodnotu, dôstojnosť
a radosť“ znamená „jesť chlieb, ktorý
je ovocím vlastnej práce“. Svätý Otec
v tejto súvislosti poukazuje na prácu,
ktorá sa stala „naliehavou sociálnou
otázkou“ aj v krajinách s určitou úrovňou blahobytu. „Je potrebné chápať
zmysel práce, ktorá dáva dôstojnosť“,
„stáva sa účasťou na samotnom diele
spásy“ a „príležitosťou na realizáciu“
pre seba samých a pre svoju rodinu,
„prvotné jadro spoločnosti“.
•
Tu pramení povzbudenie, ktoré pápež dáva všetkým, aby „znovu objavili
hodnotu, dôležitosť a potrebu práce“,
a takto „dať zrod novej normálnosti,
v ktorej nikto nebude vylúčený“. Hľadiac obzvlášť na prehlbovanie sa nezamestnanosti z dôvodu pandémie COVID-19, pápež vyzýva všetkých zasadiť
sa za to, aby sa mohlo povedať: „Žiadny mladý človek, žiadna osoba, žiadna rodina bez práce!“ (6).
•
„Otcom sa človek nerodí, ale sa
ním stáva, keď sa ujíma starostlivosti
o dieťa“ a keď preberá zodpovednosť
za jeho život, poznamenáva ďalej pápež František. Žiaľ, v súčasnej spoločnosti sa často „deti zdajú byť sirotami bez otcov“, ktorí by boli schopní „uviesť ich do životnej skúsenosti“,
nebrali ich upäto či vlastnícky, ale učili ich byť „schopnými rozhodnutí, slobody, štartu do života“.

•
V tomto zmysle má Jozef prívlastok
„najzdržanlivejší“, čo je „opakom ovládania“: on totiž „vedel milovať mimoriadne slobodným spôsobom“, „vedel nedávať sám seba do stredu“, aby
položil do stredu svojho života Ježiša
a Máriu. Jeho šťastie je „v sebadarovaní“. Nikdy nie znechutený a vždy
dôverujúci Jozef zostáva v tichu, bez
ťažkania si, ale v „konkrétnych prejavoch dôvery“.
•
Jeho postava je teda výsostne príkladná - zdôrazňuje pápež František - vo svete, ktorý „potrebuje otcov
a odmieta pánov“, odmieta tých, ktorí si mýlia „autoritu s autoritárstvom,
službu so servilnosťou, konfrontáciu
s utláčaním, dobročinnosť s asistencializmom, silu s deštrukciou“.
•
V liste Patris corde je aj poznámka pod čiarou č. 10, ktorá odhaľuje
jeden životný zvyk pápeža Františka:
už štyri desiatky rokov sa každý deň
po ranných chválach modlí k sv. Jozefovi modlitbu prevzatú z francúzskej
modlitebnej knihy Kongregácie rehoľníčok Ježiša a Márie z 19. storočia.
Ide o modlitbu, ktorá „vyjadruje nábožnosť a dôveru“ voči sv. Jozefovi,
ale aj „určitú výzvu“, vysvetľuje pápež
František a uvádza jej znenie:
•
„Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci
nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi
pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby
mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám
do teba. Nech sa nepovie, že som ťa
vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc.
Amen.“ (Preklad: Slovenská redakcia VR)
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Narodí sa v srdci?
Pred Vianocami mávame v rodine také rozhovory, kto chce aký darček dostať pod stromček. Tentokrát
ma moji blízki prekvapili, keď povedali, že vlastne nič nepotrebujú, že
by bolo najlepšie, keby sme boli iba
spolu a zdraví. Samozrejme, potom
sme sa nad tým aj bavili a nasmiali
sme sa, lebo už to moje deti začali
prekrúcať, že možno taký malý darček by aj prijali a pod.
Ale vo mne to akosi ostalo. Mnohí si fakt tento rok neprajeme nič
iné, len byť spolu a byť zdraví. Takto
zmýšľať nás prinútila ťažká doba krízy, ktorú prežívame.
Tak ako sa pred viac ako 2000
rokmi narodilo dieťa Ježiš na tento
svet v ťažkých podmienkach, tak by
sa mal opäť v týchto ťažkých podmienkach narodiť Ježiš v našich srdciach. Príbeh jeho narodenia v našich srdciach je u každého človeka
iný, u niekoho ešte to pravé Božie
narodenie ani nenastalo.
Čo si myslíte, ako sa asi cítila Mária, keď nasadala na oslíka v svojom
rodnom Nazarete a vydávala sa spolu s Jozefom na dlhú cestu? Určite
mala obavy, ale viac ako obavy cítila
dôveru v Boha. Zverila sa celkom úplne do jeho rúk, vedela, že pod srdcom nosí Božieho Syna a to ju napĺňalo pocitom istoty. Myslíte si, že
Mária túžila prežiť svoj pôrod v maštali? Určite si to takto nepredstavovala, ale opäť to bola neotrasiteľná
dôvera v Božiu prozreteľnosť, ktorá
sa postará o všetko. A skutočne to
tak aj bolo. Ako dôverujeme my? Čo
si my nosíme v srdciach? Je to tá dôvera, o ktorú nás prosí Boh?
Viete, ono sa to tak zvykne niekedy používať už ako vianočné klišé,
že nech sa Vám Ježiš narodí v srdci. Ale nemá to byť len klišé. To Je-

žišovo svetlo v srdci má byť pre nás
skutočnou nádejou, že na nič tu nie
sme sami, že máme obrovskú oporu
v svojom Bohu. Ježiš je tu a na Vianoce o tom prorok hovorí, že je Emanuel - teda Boh s nami. Či sme mohli
dostať väčší dar od Boha? Ježišove
ramená sú tu na to, aby sme každý v svojom živote, v strese, v nápore práce, povinností, skúšok, ľudí
často zápasiacich s mnohými chorobami, v narušených vzťahoch zložili svoje hlavy na jeho hruď a silne
ho objali. Zrodenie Ježiša v našich
srdciach znamená, keď pocítime, že
sme svoje starosti dali jemu a On
sa už o všetko postará. Stačí na to
dôvera, o ktorej som písala, že bola
u Panny Márie neotrasiteľná.
Ale dôvera sa bez modlitby nedá
získať, preto nás toľko Mária vyzýva,
aby sme sa modlili a neochabovali.
Ak sa modlíte, vidíte Pánovu ruku vo
všetkom, máte srdce vložené do dialógu so svojím najväčším priateľom,

s ktorým sa rozprávate. Eucharistia
a modlitba nám vyživujú duše, iba
v modlitbe spoznáme Boha. Ak nebudeme rásť v modlitbe, neustále budeme viac a viac upadať do hriechu.
Preto je tak dôležité úprimne vyznávať hriechy v svätej spovedi. Nedostatok modlitby vysvetľuje tú pascu
hriechu, do ktorej sme sa dostali.
A z ktorej sa môžeme dostať, len
ak budeme poslúchať, čo nám hovorí Mária aj skrze zjavenia.
Niet v ľudskom srdci takých temných miest, aby ich Ježišovo svetlo
nedokázalo prežiariť. Svätý Ján vo
svojom evanjeliu píše: „...ale tým,
ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi...“ (porov. Jn 1,12). A tak,
keď budeme adorovať narodeného
Ježiška, nanovo ho pozvime do svojich životov, do svojich duší, do svojich sŕdc. „Pane, milujem ťa a viem,
že si sa narodil pre mňa.“
Mgr. Martina Gondová

snímka: Martin Magda
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Rozhovor

JCLic.
Andrej
Kačmár
S veľkou vďakou
Bohu, pretože žijeme
v dobe, kedy už nič
nie je samozrejmosťou, sme pri našom redakčnom mikrofóne
privítali slávnostného kazateľa odpustovej slávnosti sv. Ondreja v našom kostolíku na Vyšnom konci,
d. o. Andreja Kačmára,
vicerektora kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.
Vítam Vás, duchovný otec, v našej farnosti a hneď v úvode Vás
poprosím, aby ste sa našim čitateľom predstavili. Odkiaľ pochádzate a zároveň nám prezraďte,
ako sa u Vás zrodilo kňazstvo?
Pochádzam z Bardejova. Som
kňazom 20 rokov, dá sa to aj vypočítať, že mám 46 rokov. Bol som
kaplánom na viacerých miestach,
ale teraz som už 10. rok v kňazskom seminári. Študoval som v seminári (začínal som na Spišskej
Kapitule), končil som v Košiciach
v jubilejnom roku 2000 aj s vaším
duchovným otcom. Bol to veľmi milostivý rok pre nás. Vtedy som naozaj ani netušil, že sa raz vrátim
v budúcnosti do seminára, lebo
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snímka: Martin Magda

keď som bol na štúdiách v Ríme,
tak nám hovorili, že keď nevyšla prvá formácia v seminári, tak
preto sme tam druhýkrát. Keďže
prvá bola nejakých 7 rokov a plus
3 roky, ktoré som bol v Ríme, tak
som v podstate v tretej formácii.
Beriem to tak, že je to všetko Božie riadenie, aj to formovanie je neustále, nekončiace. Ono to niekde
začalo, samozrejme, narodením,
potom príkladom mojich rodičov,
neskôr kňazov vo farnosti, keďže
som miništroval od druhého ročníka základnej školy. Bol to teda
akoby prirodzený vývoj, že som neskôr aj „zaparkoval“ pri oltári. Rozmýšľal som ísť všetkými možnými
smermi vzhľadom na všetko, čo

ma vtedy zaujímalo. Chcel som byť
rádioopravár, kozmonaut, študovať
vesmír. Keďže ma bavila matematika, mal som k nej blízko a aj doteraz mám. Ale postupne ten príklad kňazov, keďže v Bardejove sa
vystriedalo veľa kňazov a mali obrovský vplyv na mňa, či už pán dekan Jozef Juhás, ktorý tu pôsobil
ešte pred rokom 1989, potom pán
dekan Jozef Jurko, počas ktorého
pôsobenia som išiel do seminára, aj bol vysvätený za kňaza. Takže kňazstvo sa u mňa zrodilo tak
akosi prirodzene, lebo veľa času
som trávil na fare nielen ako miništrant. Tí kňazi ma oslovili svojím príkladom už počas obdobia
komunizmu.
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Čiže taká intenzívnejšia myšlienka na kňazstvo prišla už počas
štúdia na strednej škole?
Ono to tak dozrievalo. Predsa
v tom čase sa človek ešte hľadá,
nie je to stopercentné rozhodnutie, lebo človek sa pýta, či je toto
najsprávnejšie rozhodnutie, či už je
to povolanie do manželstva, alebo
kňazstvo. Ale pohrávanie sa s touto myšlienkou bolo už aj na základnej škole, keďže bol čas komunizmu a bolo veľmi náročné chodiť na
náboženstvo. Od druhého do siedmeho ročníka to bolo proti vôli riaditeľa a proti vôli celému systému.
Môj otec a mamka boli pevne rozhodnutí, že budem chodiť na náboženstvo. V tom čase sa to aj podpísalo na tom, že vás označkovali, alebo neodporúčali na nejaké iné školy. A nakoniec to vďaka
tomu, že komunizmus padol, už nebol problém a dotiahol som to až
na doktorantské štúdium v Ríme,
kde som študoval cirkevné právo.
Presne tam chcem smerovať svoju ďalšiu otázku. Predtým aspoň
v krátkosti vymenujem Vaše pôsobiská. V roku 2000 kňazská vysviacka, potom nasledovala prvá
kaplánka vo farnosti Prešov-Sekčov, potom farnosť Soľ, farnosť
Košice - Dóm a v roku 2006
už spomínaný odchod do Ríma
na pápežskú Lateránsku univerzitu, ktorú ste ukončili licenciátom
z cirkevného práva. Ako sa toto
celé udialo? Prečo ste sa rozhodli ísť študovať cirkevné právo?
Od vtedajšieho otca arcibiskupa Alojza Tkáča som dostal ponuku ísť študovať do Ríma. Keď som
bol kaplánom v Dóme v Košiciach
a chodili sme spovedať, tak vtedy
ešte pomocný biskup Bernard Bober sa ma pri veľkonočnom spovedaní spýtal, či by som nechcel ísť
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študovať do Ríma. Ostal som prekvapený, ale hneď na druhý deň
som išiel za ním a povedal som
mu o svojej túžbe, predstavil to otcovi arcibiskupovi Tkáčovi. Otec arcibiskup si ma teda zavolal a povedal mi o dvoch ponukách, že sa
dá študovať morálka a právo. Keďže som mal diplomovú prácu práve
z oblasti cirkevného práva a morálka sa dala študovať v Kanade, tak
tam išiel iný kandidát. Otec arcibiskup si prial, aby som išiel študovať cirkevné právo do Ríma. Predsa len, Rím je celým tým zázemím
zárukou kvalitného štúdia. Takže som mu bol veľmi vďačný. Štúdium bolo so špecializáciou nielen na manželské, ale aj na trestné právo. Takže takýto bol postup
a Božie vedenie.
Bolo to náročné štúdium? Čo
všetko také štúdium v Ríme obnáša?
Licenciát trval 3 roky. Prvý rok
bol asi najťažší, keďže som hneď
nastúpil do Perugie na kurz taliančiny, lebo som taliančinu neovládal. Štúdium bolo v taliančine,
prvý rok bolo aj rímske právo, takže dosť bolo aj latinčiny. Jeden môj
spolubrat Juraj Jurica, docent práva, mi povedal, že „neuvidíš slnko“. A mal pravdu. Za tmy som
skoro ráno odchádzal a za tmy
som sa večer vracal zo školy. Len
samotné cestovanie do školy trvalo hodinu a 15 minút a potom večer späť, takže len cesta mi zabrala tri hodiny. Napríklad v prvom rokom som mal 27 kurzov, hneď v prvom semestri ma čakalo 8 skúšok.
Je to tak, že 2 a pol roka je to naozaj dosť náročné. Hovorili mi, že
budem aj „krv potiť“. A môžem to
potvrdiť, že to bolo veľmi náročné,
zvlášť ten prvý rok. Aj v druhom
roku, po prvom semestri som mal

všelijaké myšlienky, či sa predsa
len nevrátim naspäť do pastorácie. Nakoniec, s Božou pomocou,
som štúdium dokončil a, chvála
Bohu, aj celkom dobre. Nebolo to
len „na doraz“ urobiť skúšky, ale
podarilo sa ukončiť štúdium celkom úspešne. Bol som veľmi vďačný za povzbudenie ďalej študovať
už nebohému Jurajovi Semivanovi,
nášmu profesorovi, ktorý nás učil
morálnu teológiu. Keď som mal
najväčšiu krízu, tak som mu zatelefonoval. Povedal mi: „Ostaň, ty
na to máš, ty to zvládneš.“ A vtedy
to bola vzpruha, tie slová povzbudenia mi veľmi dobre padli. Dnes
už chlapci v seminári majú aj nejaké cudzie jazyky. My sme mali
len ruštinu, ale aj tá sa zišla, lebo
som po istom čase navštívil Rusko a prednášal som tam.
A čo teda nasledovalo po príchode z Ríma na Slovensko?
Išiel som za kaplána do farnosti Košice - Juh a bol som vymenovaný za promótora spravodlivosti a obhajcu manželského zväzku
na košickom Metropolitnom súde,
kde som riešil viac-menej manželské kauzy. Neskôr sa k tomu pridali aj iné veci, ale najviac som sa
asi venoval manželským kauzám
a povoleniu pristupovať k sviatostiam pre rozvedených. Vieme, že
tí môžu za určitých podmienok dostať povolenie chodiť na sväté prijímanie. Takže to bolo prvé dva roky
po mojom návrate z Ríma a potom
ma otec arcibiskup Bernard Bober, bolo to v roku 2011, vymenoval do funkcie prefekta v kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach. Túto funkciu som vykonával dva roky. Keď
prišiel v roku 2013 nový rektor Štefan Novotný, stal som sa vicerektorom pre ekonomiku, je to už 7 ro-
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kov, čo som v tejto funkcii. Špeciálne sa venujem ekonomike a chodu
seminára, aby bolo teplo, aby bolo
svetlo, aby bohoslovci mali jedlo,
keďže aj kuchyňu mám na starosti. A toto všetko ide ruka v ruke aj
s prácou na Tribunáli v Košiciach.
Chcela som sa opýtať, čo je úlohou vicerektora kňazského seminára?
Ja mám spomínanú ekonomiku.
A tiež formáciu, keďže som z vonkajšieho prostredia, lebo to vnútorné fórum zastrešujú špirituáli,
v neprítomnosti rektora ho zastupujem. Ekonomiku riadim z pozície cirkevného práva. Mám, samozrejme, svojich pomocníkov, ekonómku a účtovníčku, ktorá to vedie
po linke civilnej ekonomiky.
Diapazón, alebo rozpätie vášho
pôsobenia je veľmi široké. Viem
o vás, že ste aj riaditeľom Centra pre ochranu maloletých a tajomníkom pre prípady sexuálneho zneužívania klerikmi pri KBS.
Je to tak?
Áno, je to tak. Vidím, že máte
dobré informácie. Otec biskup Marek Forgáč je predsedom a ja som
tajomníkom.
Toto je veľmi citlivá téma ako pre
obete, tak aj pre samotnú cirkev.
V čom sa vaše centrum odlišuje
od iných svetských centier, ktoré
sa tiež venujú zneužívaniu detí?
V prvom rade poviem, ako to
všetko vzniklo. Po istom čase, keďže som študoval v Ríme a promótor spravodlivosti je v preklade prokurátor, tak ako aj v štáte existuje
prokurátor, tak existuje aj v cirkvi.
A opäť to bolo cez ponuku pomocného otca biskupa, aby som sa
ešte vrátil do Ríma na pol roka
a absolvoval tam kurz na Gregoriánskej univerzite u pátra Hansa
Zollnera, SJ na ochranu malole-
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tých, kde vyškolia ľudí, aby v tejto veci pomáhali biskupom. Kurz
som ukončil v roku 2018 interdisciplinárne, teda v rôznych oblastiach, ktoré súvisia s touto problematikou. Bolo nás tam 18 z celého sveta. Po čase prišla myšlienka zriadenia takého centra s podporou otca biskupa Mareka Forgáča. Stal som sa jeho riaditeľom.
Centrum má na starosti formačné a prevenčné programy. To znamená, že v diecéze sme hneď rozbehli školenia, napríklad mali sme
rekolekcie na rôznych miestach arcidiecézy. Bol som na danú problematiku prednášať vo všetkých
našich slovenských seminároch.
Boli už preškolení aj laici, to znamená, že aj cirkevné školy. Počas
troch rokov sme preškolili 40 ľudí.
Zamerali sme sa na to, aby sme
v spolupráci s Rímom, tak ako to
bolo u nás, podali ľuďom aspoň
základné informácie. Centrum sa
teda venuje týmto veciam, kde poskytuje aj odbornú pomoc, zvlášť
aj usmernenie. To znamená, že
či už za mnou príde obeť, alebo
niekto, kto sa s niečím takým stretol, viem, za kým mám toho človeka poslať. Máme odborníkov: psychoterapeuta, kňaza, cirkevného
právnika a civilného právnika. Čiže
máme tím ľudí, ktorí spolupracujú
a vedia konkrétne nasmerovať tým-ktorým smerom, keďže nie som
odborník na všetky oblasti. Máme
aj rôzne spolupráce. Posledná spolupráca sa týka pápežskej komisie,
ktorú zriadil Svätý Otec František,
je to už na celosvetovej úrovni.
Plus odbor kriminality, spolupracujeme aj s civilnými zložkami, ako je
napríklad Polícia SR a aj s odborníkmi, ktorí sú koordinátormi pre
násilie v rodinách voči deťom. Zastrešujeme to celoslovensky a tak

som sa stal aj tajomníkom pri KBS.
Nestretli ste sa s výčitkou, prečo
klerik vo vedení, prečo nie laik?
Áno, stretol som sa, ale myslím si, že aj v budúcnosti môže
byť laik vo vedení, keď prejde tým
školením, čo bude aj prirodzené.
Ale tým, že zastrešujeme aj tú bolestivú stránku, že tie obete boli
v kontakte s kňazmi, tak nie je to
vôbec kontraproduktívne, že obeť
sa opäť zverí kňazovi, aby spoznali
aj iného kňaza, nielen toho, ktorý
ich zneužíval. Aj Svätý Otec zastáva názor, aby riešenie bolo v týchto prípadoch ponúknuté cirkvou. Aj
proces, keď sa vedie s klerikom,
tak tam vystupujú už len cirkevní
sudcovia, lebo tam sa dotýkame
aj spovedného tajomstva. Ale nebránim sa tomu, aby v budúcnosti vedenie prevzal aj laik. Rím si
dáva podmienku, že projektový manažér musí byť preškolený Rímom
a na Slovensku sme len dvaja.
Riešili ste už aj nejaké prípady?
Rôzne. Väčšinou nás ľudia kontaktujú cez emaily, ale to sú naše
interné veci. Hlavne po tom túžia
komerčné médiá, pretože sú to pre
nich senzácie.
Čas nám veľmi rýchlo ubehol,
preto ešte zaraďme takú rýchlu
„výhybku“ k duchovnej oblasti.
Začal sa advent, krásne obdobie v roku, obdobie bdenia, kde
by sme mali urovnať a napraviť
všetko, čo sa ešte napraviť dá.
Čo vám osobne prináša advent,
čím vás advent napĺňa?
Každé liturgické obdobie, či Veľká noc, alebo Vianoce majú svoju prípravu. A ten pôst pred Veľkou nocou a advent - čas stíšenia sa pred Vianocami majú veľký
význam. Čas štyroch týždňov prípravy je časom, aby sme si uvedomili, aký obrovský dar nám dal
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Boh v Ježišovi Kristovi. Je to dar,
ktorý stále objavujeme v našom živote, ktorý sa nám ukazuje. A preto potrebujeme sa upokojiť, stíšiť,
dať priestor Jemu. A myslím, že to
advenire - prichádzanie z jeho strany k nám, nielen my k nemu, ale
On - sám Boh sa skláňa k nám - je
veľmi dôležité aj v tejto dobe, kedy
prežívame corona krízu a pandémiu. Ľudia sú znepokojení, nervózni, podráždení. Napriek tomu
vieme, že nad tým všetkým je Boh
a posledné slovo má Ježiš Kristus,
ku ktorému smerujeme. Advent je
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krásnym časom stíšenia sa a objavovania. A po duchovnej stránke si myslím, že je to veľmi nádherné obdobie.
Chcete ešte na záver našim čitateľom niečo odkázať?
Aby zostali vnútorne stále zameraní na Boha. Aby sa nebáli,
že Boh nás nikdy neopúšťa, ani
v týchto ťažkých časoch. Boh je
s nami, aj keď prechádzame obrovskou skúškou.
Na záver mi dovoľte, duchovný otec, Vám k Vašim dnešným
meninám v mene celej redakcie

nášho farského časopisu Spektrum popriať veľa zdravia, veľa
Božieho požehnania. Nech Vám
Váš patrón sv. Ondrej vyprosuje
u Boha veľa síl vo Vašej náročnej práci a nebeská Matka Panna Mária nech Vás prikrýva svojím materinským ochranným plášťom. Prajeme Vám hojnosť darov
Ducha Svätého a zahŕňame Vás
do našich modlitieb.
Ďakujem pekne.
A ja ďakujem za rozhovor.
Mgr. Martina Gondová

snímka: Martin Magda
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Homília na odpust sv. Ondreja, apoštola
Slávnostný kazateľ JCLic. Andrej Kačmár
Drahý duchovný otec, miništranti,
drahí bratia a sestry,
keby ste si mali teraz spomenúť,
čo ste robili pred rokom 30. novembra, pred rokom bola sobota, možno
ste upratovali, ale keďže je slávnosť,
tak by sa nemalo. Mali ste možno odpust až v nedeľu, alebo ste ho mali
v sobotu, ale hlavná vec bolo to, že
sme nemali rúška. To znamená, že
to nemohlo byť tak ako teraz, že sme
len polovica kapacity v kostole, nebolo pred rokom to, že sme mali otvorené len potraviny, drogérie a lekárne.
Nikomu ani nenapadlo, že budú
také obmedzenia, že aj niekoľko mesiacov nebudú slúžené verejné sväté
omše. Ani vo sne sa nám nezdalo, že
nebudeme mať možnosť prísť do kostola a prijať eucharistiu. Aj za tých starých čias stále boli sväté omše. Obmedzilo sa, že sa nebudeme môcť stretávať na Veľkú noc, kostoly boli v tom
čase zatvorené. Že sme nemohli ani
svojich blízkych stretnúť, že sme nemohli ísť ku svojim starým rodičom,
aby sme ich neohrozili. Že príde taký
vírus, na ktorý zomrie veľa ľudí, niekoľko miliónov a nevieme, ako to bude
na Vianoce, aký bude nastávajúci rok.
A keď tu bude niekto stáť o rok, povie,
ako to bolo pred rokom. Možno o rok
už nebudeme musieť nosiť rúška, nebudeme musieť mať dištanc od seba.
A predsa vieme, že je to obrovská zmena v našom živote. Zrazu mnoho ľudí
je doma zavretých, osamotených a bez
blízkych. Vieme, že v domovoch dôchodcov mnohí zamestnanci ostávajú, bývajú niekde v hoteli a nie sú so
svojimi rodinami aj niekoľko týždňov.
Trvá to už rok.
Keď som si pozeral v mobile fotky,
čo som robil pred rokom, zistil som, že
som bol v Ríme. Mal som možnosť byť
na jednom kurze a ten končil 30. no-
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vembra. Predstavte si, že kurz končil
audienciou u Svätého otca Františka.
Bolo to zaujímavé, že som sedel vzadu, lebo vpredu už nebolo miesto, ale
na poslednú chvíľu sa tam dve miesta
uvoľnili a prišli po nás, že si môžeme
presadnúť dopredu. A tak Svätý Otec
František, keď prichádzal, išiel hneď
popred nás, úplne blízko: mohol som
ísť aj na osobnú audienciu bez rúška a prihovoriť sa mu aspoň na chvíľku. A až teraz po roku som si uvedomil, že to bolo na sviatok sv. Ondreja.
Keďže viete, že aj ja som Andrej, tak
som si povedal, aký už len väčší darček by som si mohol dostať na svoje
meniny - stretnutie so Svätým Otcom
Františkom.
A tento rok čo by som si prial? Byť
vo Víťaze v kostolíku svätého Ondreja,
byť tu spolu s Vami v čase krízy, ale
byť v jednom z kostolov našej arcidiecézy, ktorý je zasvätený svätému Ondrejovi. No nie je to krásny dar? Ondrej, ktorý priviedol Petra - ja som pred
rokom mohol byť s námestníkom Petra. Dnes môžem byť vo vašom kostolíku, vo veľmi starobylom kostole. Keď
mi pán farár hovoril, koľko má rokov
a vy, starší, viete, ako to tu kedysi vyzeralo. Toto nie je hocijaká udalosť, že
pán farár mi zavolal, či by som neprišiel na sv. Ondreja tu kázať.
Nič sa nedeje len tak, ani tá kríza
nielen pre nič za nič, aj ten dištanc, aj
tie rúška i obmedzenia nám chcú niečo povedať: kam sme sa to dostali,
ako sme sa vzdialili jeden od druhého? Koľko vecí sme považovali za samozrejmosť: chodiť do obchodu, kedy
sa nám chcelo, na dovolenky, sadnete do lietadla a za pár hodín preletíte hoci aj celý svet. A zrazu je to veľký problém. Zrazu sú tu obmedzenia
a nie je to sloboda, zrazu si nemôžeme robiť to, čo chceme. „Pani corona“

tak ako ju nazval aj Svätý Otec František, nám ide rozkazovať a povie: inak
to bude. Zomierajú naši blízki. A my
na sviatok svätého Ondreja ďakujeme, že môžeme tu byť v tomto starobylom kostolíku, ktorý je zo 14. storočia. Viete si predstaviť tú obrovskú milosť byť tak blízko Ježišovi tu v chráme
a neskôr aj prijať eucharistiu a posilniť sa Božím slovom?
O svätom Ondrejovi ste počuli už
veľa, isto tí, ktorí tu chodili predtým,
vám rozprávali. Ale to najdôležitejšie,
čo by som chcel z jeho života vyzdvihnúť je, že on sa stal mediátorom. Je
to právny termín a táto funkcia znamená, že keď sú niekde spory, príde človek - mediátor, ktorý urovná jednu aj
druhú stranu. Je dobré, ak máme v živote takého sprostredkovateľa, ktorý
nám pomôže, napríklad s nejakými dokumentmi, nevieme, ako to máme urobiť. A tak, drahí bratia a sestry, svätý
Ondrej privádza svätého Petra k Pánu
Ježišovi. On je ten, ktorý sprostredkuje to stretnutie. Príde a povie: „Našli
sme učiteľa.“ Zobral svojho brata a priviedol ho k Ježišovi. Drahí bratia a sestry, kto je v našom živote sprostredkovateľom viery, kto nás priviedol k Ježišovi? Lebo v dnešný deň, na slávnosť
svätého Ondreja, by sme mali ďakovať každému, kto nám sprostredkoval
stretnutie s Ježišom Kristom, kto nám
sprostredkoval vieru. V dnešný deň
vytiahnuť z jeho života to, že bol blízko s dvanástimi, vytiahnuť ten najdôležitejší prvok, že je tým, ktorý ukazuje na Ježiša. On sa nestal prvým, lebo
vieme, že Petra si Ježiš vyvolil za svojho nástupcu, nie Ondreja. On si jasne
uvedomoval, kde je jeho miesto v nasledovaní za Kristom v pozícii, akú
mal. Vedel sa stiahnuť a nepotreboval byť prvý, hoci bol prvým povolaným.
Drahí bratia a sestry, opäť sa pý-
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tajme, kto je ten, kto mi sprostredkoval vieru? Rodičia, starí rodičia, moja
manželka, môj manžel, kto ma priviedol k Bohu? A kto ma dnes privádza
k Bohu? Nielen to, že ma pred niekoľkými rokmi priviedli a nastúpil som,
lebo viera je niečo živé, nie je to niečo statické, čo sa už nevyvíja. Je to
živý vzťah s Bohom. Teraz, dnes v tomto chráme chce byť Ježiš Kristus živý
v našom spoločenstve, v našom živote, v našom vnútri. Nikde inde. Nie
pred dvetisíc rokmi. Dnes chce nám
niekto sprostredkovať vieru a opäť
„oprášiť“ náš vzťah s Bohom. Možno je to môj manžel, manželka, ktorý
mi roky hovorí, že potrebuješ zmeniť
svoj život, potrebuješ zmeniť svoj postoj, potrebuješ zmeniť svoje zmýšľanie, svoje správanie, svoje konanie.
Musíš niečo urobiť so svojím životom, aby si sa nasmeroval na Boha
a potom na večnosť. Lebo sa vzďaľuješ od Boha, od ľudí a sám seba nepoznáš.
Je to veľké umenie v nezmyselných
časoch, ale viete, že v živote môžu
prísť aj horšie veci. Viktor Frankl vo
svojej knihe Vôľa k zmyslu píše o prípade jednej mladej ženy, ktorá bola

ako osemnásťročná postrelená a ochrnula. Mohla fungovať len pomocou tyčinky v ústach a ona v tej limitovanej situácii sa rozhodla, že dá svojmu
utrpeniu zmysel. V novinách a televízii vyhľadávala príbehy ľudí s problémami a potom im písala povzbudzujúce listy, aby im vliala útechu. Frankl spomína istého smetiara, ktorý dostal nemecké štátne vyznamenanie,
že dal svojej práci zmysel. Ten smetiar vyhľadával zahodené hračky, ktoré po večeroch vo voľnom čase čistil,
opravoval a následne rozdával chudobným deťom. Obaja dali zmysel svojmu
životu v nezmyselných a ťažkých podmienkach. Ktokoľvek z nás sa môže
nachádzať v akejkoľvek ťažkej situácii.
Musím hľadať, aký zmysel dám svojmu
životu, že môžem urobiť niečo pre tých
druhých, nezatrpknem, neuzavriem sa.
Máme možnosti, máme internet, vieme spolu komunikovať. Je to síce len
na diaľku, ale o to to bude cennejšie,
keď tento čas pominie.
A tak na záver vám len chcem povedať, že adventný čas je krásnym časom. Keď sme sa zobudili a bolo nasnežené a v dnešný deň na svätého
Ondreja krásne zasvietilo slnko. Vie-

me ten adventný čas krásne využiť.
Svieti nám už prvá svieca na adventnom venci a to nám pripomína, že sa
máme čo najzodpovednejšie pripraviť
na stretnutie s Pánom Ježišom - v tichu, v pokore, v modlitbe. V načúvaní
a v tom, že si potrebujeme poupratovať tak, ako upratujeme pred Veľkou
nocou a pred Vianocami, tak máme
pôstne obdobie a adventné obdobie.
Aby sme sa na to obdobie tešili a pripravili, stíšili sa a dali si do poriadku
svoje vnútro. Aby sme si odpustili navzájom, prepáčili si, zanechali všetky
sváry, lebo život je naozaj veľmi krátky a krehký. Nemáme nad ním moc,
teraz sme to naplno zistili.
Dbajme o to, aby sa z nášho života
nevytratila láska jeden k druhému. Povinnosť bez lásky robí mrzutosť. Zodpovednosť bez lásky robí bezohľadnosť. Spravodlivosť bez lásky robí tvrdosť. Prívetivosť bez lásky robí pokrytectvo. Múdrosť bez lásky robí ukrutnosť. Poriadok bez lásky robí malichernosť. Čestnosť bez lásky robí namyslenosť. Viera bez lásky robí fanatickosť.
Život bez lásky je nezmyselný. Ale život v láske je šťastie a radosť. Amen.
pripravili: M. Magda a Mgr. M Gondová
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Svedectvá
Naša sr. Školastika,
ktorá zázračne prekonala Covid
Vďaka za Vaše modlitby
PBJKristus!
Ďakujem milému Bohu, Vám duchovný otec Ľubomír aj Vám dobrodinci,
tak som nazvala deti z materskej škôlky, deti zo ZŠ, mládež zo stredných škôl, vysokoškolákov, mojich bývalých žiakov, tých, čo ma po minulé roky videli cez televízne obrazovky na trnavskej novéne a teraz mi napísali, že ma tam hľadala kamera, rôzne modlitbové skupiny matiek, otcov, tých, ktorí ma osobne poznali, ale aj tých, čo o mne len počuli, zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, moji bývalí kolegovia, riaditeľky, učitelia, moja rodina, rodáci, dediny a mestá, kde som pôsobila, moje spolusestry po celom svete, jedným slovom tomu veľkému ľudu, ktorý sa za mňa modlí, kňazom a bohoslovcom, lekárom, zdravotníkom. Nikoho nechcem vynechať.
Z úprimného srdca vyslovujem nežné slová: Pán Boh zaplať!
Bola som mŕtva a vstala som! Nech je oslávený Trojjediný Boh.
Keď ma uspali, dali do umelého spánku a nič som nevedela, bolo to veľmi ťažké, lebo som chodila, sama
jedla. A keď ma prebrali, zostala som ako bábätko, o ktoré sa iní starali. Pár dní som si uvedomovala, že
zle vidím, nedokázala som prstom ukázať, čo chcem, hlas som nemala, lebo vybratá kanyla trachea urobila tiež svoje a tak som bola prešťastná, že žijem. Potom v piatok 13. novembra 2020 ma na ďalšiu liečbu vrátili z Trenčína už bez Covidu, že som negatívna, do nemocnice na JIS na Myjavu.
Tam som prežívala d. o. trnavskú novénu. Cez mobil a s modlitbou, niekedy aj cez prebdené noci som
sa za Vás, moji milí dobrodinci, modlila a posielala slzy vďačnosti za to, že ste bojovali o môj život. Dobrý
Boh nech je Vám bohatou odmenou!
Od 1. decembra sa učím už konečne v domácom prostredí samostatnosti. Učím sa chodiť bez pomoci
barly, aby som mohla nabehnúť na spoločný kláštorný život.
Bože, ty si dobrý, o každom vieš. Prosím zahrň svojím požehnaním, láskou, milosťou, darmi Ducha Svätého, dobrým zdravím všetkých mojich drahých dobrodincov.
vďačná Mgr. Regína Balogová - sr. M. Školastika, sestra sv. Kríža

snímka: Martin Magda
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Za otcom biskupom Štefanom Sečkom
Začalo to emailom: Dňa 29. 10. 2020 o 11:49 Anna Harciníková napísal(a):
Dobrý deň, pán Magda, chcela by som sa Vás spýtať, či ste boli 24. 6. 2020 účastný na vysviacke pána biskupa Kuboša
v Spišskej Kapitule ako fotograf. Ak áno, chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o fotografie s pánom, už bohužiaľ zomrelým,
biskupom Sečkom, keď pri východe z biskupského úradu podával ruku našim dvom dcérkam (3 a 5 r., boli v rovnakých šatách).
Bola by som Vám veľmi vďačná, ak máte tieto fotografie a mohli mi ich poslať.
Vopred ďakujem a prajem Vám požehnaný deň! S pozdravom, Anna Harciníková

Po zaslaní fotografií prišlo toto svedectvo:
Dňa 30. 10. 2020 o 12:38 Anna Harciníková napísal(a):
Milý pán Magda, ani si neviete predstaviť, ako veľmi som sa potešila tým fotografiám, ktoré ste mi poslali! Srdečná vďaka!!!
Bývame v Bytči (pri Žiline) a do Spišskej Kapituly sme sa vybrali hlavne za účelom vysviacky nového pomocného biskupa pána
Jána Kuboša. Môj manžel s ním totiž prežil niekoľko mesiacov na základnej vojenskej službe v Janovicách nad Úhlavou. Mal
na neho veľmi milé spomienky, keď sa tam napr. spolu modlili. On však po prevrate odišiel a odvtedy sa ich kontakt prerušil...
V čase prvej vlny pandémie, keď som čítala Katolícke noviny, som manželovi mimochodom povedala, že bude vysvätený nový
pomocný biskup pre Spišskú diecézu Ján Kuboš. To meno v ňom vyvolalo spomienku na niekdajšieho vojaka a keď uvidel jeho
fotku, bol si celkom istý, že sa jedná o kňaza, s ktorým bol pred 30-timi rokmi na vojne. Odvtedy si zaumienil, že by sa chcel
na tejto vysviacke zúčastniť. Ja som ho v tomto rozhodnutí podporila a ukázalo sa, že to bolo dobré rozhodnutie.
Už pred samotnou vysviackou, keď sme stáli vonku a čakali na sprievod kňazov a biskupov vychádzajúcich z biskupského
úradu, boli sme veľmi milo prekvapení, keď v predstihu vyšiel pán biskup Sečka s asistenciou a zamieril rovno k nám. Prihovoril sa našim dvom dcéram a spýtal sa ich na mená. Povedali mu: „Olívia a Agátka.“ Nerozumel im dobre, tak sa spýtal ešte
raz. Potom im obom podal ruku a odišiel do katedrály. Toto jeho gesto nás veľmi prekvapilo a dojalo zároveň, pretože sme to
vôbec nečakali. Nikdy predtým sme sa s ním nestretli, nepoznal nás, hoci to možno tak vyzeralo a v okolostojacich to ten dojem vzbudilo, keďže sa už potom pri nikom nezastavil.
Náš hlboký zážitok z tejto vysviacky ešte viac umocnil jeho príhovor k novému biskupovi, kde bolo cítiť jeho radosť z tohto
obradu, napriek tomu, že ho prežíval s vypätím svojich síl. Táto spomienka na otca biskupa Sečku nám zostala hlboko v srdci a hoci už tu na zemi nebudeme mať možnosť osobného stretnutia, veríme, že si raz podáme ruky v našej nebeskej vlasti.
Myslíme na neho v modlitbách a vyprosujeme mu milosť večného života v spoločenstve svätých!
Vám prajeme ešte veľa úspechov vo vašej fotografickej činnosti, ako aj pri vydávaní farského časopisu. Vidno, že farnosť Víťaz je živou farnosťou. Nech Vás P. Boh žehná! S pozdravom Anna Harciníková.

snímka: Martin Magda
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Geneze jednoho kříže
Toto svedectvo nám poslala rodina Drlíkovcov z Bernartíc na Morave. Prečo? Lebo Gitka Drlíková je rodáčkou z Víťaza, za slobodna s priezviskom Baluchová (Matuščakova). Videli sme sa posledný raz na stretnutí spolužiakov z Víťaza, ročníkov 1954 a 1955. Stretnutie sa uskutočnilo po 50 rokoch. Toto stretnutie zanechalo, myslím si, vo všetkých milé spomienky. U Drlíkovcov ostalo ešte aj duchovné prepojenie, pravidelne sledujú život v našej farnosti a preto poslali aj tento príspevok do nášho časopisu Spektrum. Jeho hodnota je v tom, že "kríž je znakom spásy" a je ním vždy, aj keď niekto by si pomyslel, že z týchto kameňov
už nič nebude, ale v Písme sa píše: „Hovorím vám: Ak oni budú mlčať, budú kričať kamene“ (Lk 19, 40).
Píše se rok 2020. Je to zvlášní rok. Po počátečním „strašení" čínským koronavirem udeřil vir plnou silou.
Snaha zachránit a ochránit obyvatelsvo s sebou přináší i částečné výluky vyrobních provozů, uzavření škol,
omezování volného pohybu, nošení roušek. V tomto čase se rozhodlo o důkladném úklidu farského dvora. Při
bourání staré šopy, sousedící se školním dvorem, narazili dělníci na hromadu kamenů. Byly to díly žulového
nebo mramorového kříže. Po důkladném rozmýšlení, co s hromadou kamenů, zdali vyvézt na skládku nebo
využít rozumějším způsobem, padla volba na druhou možnost.
Při zjišťování původu se došlo k domněnce, že kamenné díly byly pořízeny těsně po 2. světové válce jako
poděkování za protrpěné válečné útrapy. Bohužel, díky komunistickým poměrům v poválečné republice, již
k postavení nedošlo.
Pro určování místa, kde by měl kříž stát, mělo vliv symbolické umístění jako nejvyššího bodu obce, vlastnictví
pozemku, atd. S výkopem se začalo 25. června na soukromém pozemku okolo polní cesty z Padol ke hradu
Starý Jičín. Nebojím se říct, že mnozí, kteří se o postavení tohoto kříže nejvíce zasloužili, postavili či opravili
nejeden rodinný dům, ale zkušenosti s touto akcí měl málokdo.
Byl jsem u toho, kde umístit kříž, ale i u zjišťování, na co a čím lepit kameny k sobě, čím spojovat a jak
postupovat. Měli jsme i číslo telefonu na stavbyvedoucího právě dokončeného Mariánského sloupu v Praze.
Mamut či tekuté hřebíky byly okamžitě vyloučeny. Na lepení čepu mezi kameny se zvolil cement a na styčné
plochy flexibilní lepidlo.
Každý díl se lepil až po důkladném zaschnutí spodní vrstvy a několikrát se překontrolovala kolmost a vodorovnost každého dílu. Při výšce přes 4 m by se každá nepřesnost mohla zle nevyplatit. K lepení samotného
kříže se postavilo speciální dřevěné pážení. Na práci při lepení horního dílu kříže se muselo už postavit kovové lešení. První 4 díly měly hmotnost od 300 do skoro 600 kg. Samotnou kapitolou bylo vymyslet mechanismy pro zdvih těchto kamenů do takové výšky a jejich bezpečné upevnění.
75 let uložení v kůlně a manipulace při nákládání mělo vliv na vzhled povrchu kamenů kříže. Po postavení
kříže začaly „restaurátorské" práce. Několikahodinové ruční přebroušení povrchu brusným kotoučem, lepení
hlubokých vrypů mramorovou moučkou s bílým cementem, vydláždění okolí kříže žulovými kostkami a pro odpočinek a pohled na město Nový jičín zhotovení dřevěné lavičky na kamenných kostkách.
O povědomosti o této akci i za hranicemi se asi zaslouží dudek chocholatý, který nás jednoho dne vedl
po cestě posledních 50 metru až ke kříži. Po našem vystoupení z auta odletěl.
V neděli 30. 8. 2020 pak došlo ke slavnostnímu žehnání postaveného kříže. Celou pouť vedl P. Radoslav
Skupnik, dále byli přítomni starosta obce Tomáš Horut, P. Petr Dokládal, P. Jan Zelenka a poutníci většinou
z Bernartic nad Odrou a Starého Jičína.
Nyní bych mohl vyjmenovat 7 až 8 lidí, kteří se o toto dílo zasloužili. Nepíšu nejvíce, každý jak mohl, ale
nikdo to nedělal pro veřejnou poctu. Někdy se také píše „udělal by to každý". Takže veliké díky těm neznámým známým.
A co si přát? Ať toto dílo slouží k potěše duše a mysli, ať poutník, který se pozastaví a rozhlédne po okolí,
řekne jak je tu krásně, a jak rád se bude vracet.
Ať toto mohou říci i naši vnuci, pravnuci a prapravnuci.
V Bernarticích nad Odrou 30. 8. 2020; Petr Drlík a Gitka rod. Baluchová z Víťaza

22

10/2020

Spektrum

snímky: autor článku

23

10/2020

Spektrum

Advent a Panna Mária
Súčasťou adventnej prípravy na Vianoce je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorú Cirkev slávi 8. decembra. Chcem sa zamyslieť nad tým, aké dôležité miesto a poslanie má Presvätá Panna
v dejinách spásy.
Bolo to na začiatku ľudských dejín, hneď po páde našich prarodičov
v raji. Už vtedy, v dávnych časoch sa rysuje radostná správa o príchode
Mesiáša na svet. Je to prvá radostná zvesť, tzv, protoevangelium, zore
ohlasujúce naše vykúpenie. Na niektorých obrazoch sa táto skutočnosť
znázorňuje, ako naši prarodičia Adam a Eva, odetí do kožených záster,
opúšťajú s bôľom v srdci a so slzami v očiach raj. V hornom rohu je podobizeň ženy s dieťatkom, nádeje ľudstva - Márie s Ježiškom.
Roku 800 pred Kristom prichádza presnejšie označenie tej sľúbenej
požehnanej ženy. Vtedy Boh ústami proroka Izaiáša ohlásil: „Hľa, panna
počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel (Boh s nami)". Ako by sa Boh
už nemohol dočkať, kedy uzavrie duchovné manželstvo s ľudským pokolením. Kristus sa nerozlučne spojí s ľudstvom. To sa však nedá uskutočniť
bez ženy, bez Márie z Nazareta. Evanjelisti nám dosvedčujú, že sa na Márii splnila Izaiášova predpoveď. Tak Boh, keď uskutočnil svoj odveký zámer, obišiel vtedy panujúce rody, obišiel kňazské i veľkňazské rodiny a jednal s neurodzeným, jednoduchým dievčaťom zo zapadnutého Nazareta.
Advent v sebe skrýva veľké tajomstvo: nový príchod Boha na svet sa
uskutočňuje prostredníctvom dievčaťa. Môžeme povedať, že kráľovnou adventu je dievča! Nakoniec dievča, žena je stredom sveta v každej dobe,
aj dnes. Veď ona je matkou, vychovávateľkou, ona je preto aj najviac zodpovedná za svet, aký je.
„Kto hýbe kolískou, hýbe svetom", povedal raz pápež Pius X. Dnes je
málo žien, ktoré by hýbali kolískou, Európa i náš národ vymierajú. Aké sú
ženy, taký je svet! Svet padol skrze ženu Evu, skrze ženu Máriu bol obnovený a dokonaný bude zase skrze ženu, každú jednu z vás. Sme v advente a celý svet stále prežíva svoj advent. Prežíva očakávanie.
Boh sa uprene pozerá na Máriu, čo odpovie na anjelovo zvestovanie:
„Budeš mať syna ...!“ Aj dnes sa Cirkev pozerá na teba, dievča. Čo povieš ty na ponúknuté poslanie, ponúknutú dôstojnosť? Odpovieš: „Hľa,
služobnica Pána?“, alebo povieš: „Som otrokyňou sveta?“
Budú Vianoce, stromček, kapor a večera - to je krásny zvyk, budú aj
darčeky. Ale budú to Vianoce s Ježiškom? A čo bude po Vianociach?
Bude to rodina s Kristom, alebo bez neho? Rodina, ktorá Krista umŕtvi,
ktorá sa ho bude snažiť zničiť v Cirkvi a v srdciach svojich detí? Ktorá sa
za neho bude hanbiť?
Čo urobia naše dievčatá, aspoň tie, ktoré sú v kostole? Pripravia nám
advent? Pripravia nový príchod Pána medzi nás? Pripravia nám ozajstné
Vianoce, alebo sa za týždeň zmôžu len na bujarého Silvestra?
Mária, Panna a Matka! Buď našim dievčatám a ženám vzorom, buď im
pomocou, aby v dnešnej ťažkej dobe, ktorá vyžaduje hrdinstvo viery a mravnosti, boli tebe podobné a boli požehnaním pre národ a svet!
(pripravil o. Pavol Kmit, RCJ)
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Čas zatiahnuť
na hlbinu
Na rok 2020 si budeme pamätať
ako na rok, keď sa nosenie rúšok stalo pre nás normálnym zvykom, keď
sme bežne začali používať slová pandémia, karanténa, či lockdown. Tiež
to bol rok, keď kostoly ostali určitý čas zatvorené. Je prirodzené, ba
priam žiadúce sa pýtať, čo toto všetko znamená aj v rovine nášho duchovného života. Ako sa zmenil náš vzťah
k Bohu, k prírode a k sebe navzájom
počas tohto nezvyčajného roka? Viacerí sa už snažili analyzovať túto situáciu a hľadať v nej znamenia dnešnej
doby. Apokalyptické predpovede
nájdeme bežne na internete, v spleti
mnohých názorov je ľahké sa stratiť
alebo podľahnúť panike.
Mňa veľmi zaujala úvaha českého
kňaza a teológa Tomáša Halíka. Ten
sa pýta: “Nemôžem sa zbaviť otázky, či
čas prázdnych a zatvorených kostolov
nie je pre cirkev akýmsi varovným priezorom do pomerne blízkej budúcnosti:
takto to môže vyzerať o pár rokov vo
veľkej časti nášho sveta. Vari nás už
dosť nevaroval vývoj v mnohých krajinách, kde sa stále viac vyprázdňovali
a zatvárali kostoly, kláštory a kňazské
semináre?” Možno u našich susedov
je tento stav viac očividný ako u nás
na Slovensku, no je dobré sa zamyslieť ako nedopustiť, aby aj po pandémii ostali kostoly prázdne a viera, ktorú
sme dostali od našich predkov, sa nestala len tradíciou alebo súčasťou folklóru. Halík ako príklad dáva zbožnosť
židovského národa, ktorý sa musel popasovať s úplne novou situáciu po zrúcaní jeruzalemského chrámu, keď sa Židia rozpŕchli do celého sveta, no svojej viere ostali verní aj napriek prenasledovaniu: “Na samom prahu svojich
dejín zakúsila mladá cirkev, zložená zo
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Židov aj z pohanov, zničenie chrámu,
v ktorom sa Ježiš modlil a učil svojich
učeníkov (r. 70 po Kr). Vtedajší Židia
našli odvážnu a kreatívnu odpoveď: oltár zboreného chrámu nahradil stôl židovskej rodiny, poriadok obetí nahradil
poriadok súkromnej aj spoločnej modlitby, zápalné aj krvavé obete nahradili obete pier, mysle a srdca, modlitba
a štúdium Písma. Približne v rovnakej
dobe mladé kresťanstvo vyháňané zo
synagóg hľadalo svoju novú identitu.
Židia aj kresťania sa na troskách tradícií učili nanovo čítať a nanovo vykladať zákon aj prorokov. Nie sme v našej
dobe v podobnej situácii?” Keď v stredoveku cirkev používala trest interdiktu a v dôsledku tohto cirkevného trestu sa nekonali bohoslužby a nevysluhovali sviatosti, alebo v čase vojen bolo
ťažké ísť do kostolov, ľudia začali viac
hľadať osobný vzťah k Bohu – rozmohli
sa laické bratstvá a mystika. Cirkev
v tomto období dostala mnohých svätých, ktorí ukázali nové cesty spirituality a hlbokej vnútornej modlitby. Je preto zrejmé, že ak si v rodinách nenájdeme čas na spoločnú modlitbu a praktizovanie kresťanského života, vieru nepredáme mladším generáciám. Prvé
duchovné zážitky, ktoré aj neskôr formujú náš život, máme predsa zo spoločnej modlitby s rodičmi, starými rodičmi, ktorí sa nehanbili ukázať svoju pokoru a zbožnosť. Je však dôležité
aj v duchovnom živote dospieť a prejsť
od detskej viery k viere zrelej a hlbokej.
Ktorá sa nebojí pýtať a slobodne premýšľať o Bohu a jeho pláne so svetom
a s každým z nás.
Príkladom nám môžu byť aj svätci, takí drahí našej farnosti, ktorí sú
k nám oveľa bližšie ako si myslíme.
Na začiatku adventu sme slávili sviatok sv. Barbory. Jej príbeh akoby úplne zapadal do dnešnej doby. Izolovaná vo veži predstáv svojho otca a jeho
očakávaní, mohla si myslieť, že výcho-
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diskom bude poddať sa jeho požiadavkám a zabudnúť na svoje túžby. Dalo by
sa povedať, že Barbora bola tiež v karanténe. No aj v tejto izolácii paradoxne neostala osamotená, ale zjednotená
s Bohom v Trojici. Pre Božieho Ducha
neexistujú múry, alebo hranice, veje totiž kam chce, musíme mu byť len otvorení a načúvať jeho hlasu v modlitbe.
Barbora na zobrazeniach prináša Krista
v Eucharistii, na byzantských ikonách
je dokonca zobrazovaná v slávnostnom kňazskom rúchu. Preto, ak nám
nie je umožnené navštíviť kostol, myslime na jej túžbu po živom Bohu, aby sa
táto túžba stala aj túžbou nášho srdca
a Pán nás nenechá samých.
Napokon 8. decembra sme rozhodnutím pápeža Františka vstúpili do slávenia Roka sv. Jozefa. Otec a ochranca
svätej rodiny nech je nám vzorom a oporou v našich rodinách. Nech nám pomôže uzdraviť komplikované vzťahy, nájsť
trpezlivosť a úctu jeden voči druhému.
Veď sám sa ocitol v komplikovaných situáciách, kde sa prejavila jeho dôvera,
spravodlivosť a odvaha. Je známe, že
pápež František má na pracovnom stole sošku spiaceho sv. Jozefa, pod ktorú
kladie lístky s prosbami za Cirkev a tiež
za mnohých, ktorí ho prosia o modlitbu.
V evanjeliách vidíme, že Boh so sv. Jozefom komunikoval vo sne. Preto nám
sv. Jozef ukazuje, že Pán nás stále počúva a vie využiť aj sen, alebo každodenné situácie, aby k nám prehovoril,
alebo nás nasmeroval a je úplne jedno, kde sa nachádzame a čo robíme.
Nech tieto Vianoce zažijeme blízkosť
Svätej rodiny v našich rodinách, aby
nám betlehemské Dieťa ukázalo krásu
a nežnosť nášho Boha, ktorý chce byť
s nami aj v karanténe, izolácii a aj vtedy, keď sa od neho vzďaľujeme. Jeho
blízkosť nech zohreje naše srdcia a naplní nás svetlom pokoja, radosti a nádeje v týchto neľahkých časoch.

Ako len túžim,
aby si prežil advent
Ako len túžim,
aby sa roztopila tvoja odmietavosť
i tvoja chladná uzavretosť
a aby si mi znovu pohliadol do očí.
Veď ti idem v ústrety
na všetkých tvojich cestách.
A predsa ešte nikdy
som k tebe nesmel pristúpiť.
Ja, tvoj Boh.
Ako len túžim,
aby si prežil advent.
Ako len túžim
u teba bývať,
žiť dôverne s tebou
a zdieľať všetky tvoje bremená.
Veď ti idem v ústrety
vo všetkých tvojich prianiach.
A predsa som ti ešte nikdy
nesmel žiadne splniť.
Ja, tvoj Boh.
Ako len túžim,
aby si prežil advent.
Ako len túžim,
aby si ma pustil
do svojho smútku a temnoty,
do svojich porážok
i do svojho plynúceho času.
Veď ti idem v ústrety
vo všetkých tvojich väzeniach.
A predsa ešte nikdy
som ťa nesmel oslobodiť.
Ja, tvoj Boh.
Ako len túžim,
aby si prežil advent.
Ako len túžim
znovu sa zrodiť
v tvojej obci, tvojej ulici,
v tvojom dome a v tvojom srdci.
Veď ti idem v ústrety
od večnosti k večnosti.
Ale hľadám len teba.
Ja, tvoj Boh.
(podľa www.pastorace.cz)

Peter Stašik
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Ahoj, deti!
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stránku pripravila: Melánia Tkáčová

Na adventnom venci dnes zapálime už tretiu sviečku, ktorá nesie pomenovanie „radosť“, to znamená, že sa pomaličky blížime k obdobiu, kedy sme od Boha dostali vzácny dar. Blížime sa k narodeniu Krista - svetla sveta, ktoré nám vnáša do našich sŕdc, rodín a životov. A aj my môžeme svojimi modlitbami a dobrými skutkami vniesť viacej svetla do tohto sveta, viacej nádeje, radosti a lásky.
Svätec mesiaca – Sv. Štefan (26. 12.)
Štefan bol prvým mučeníkom a diakonom prvej Cirkvi. Staral sa o vdovy a o chudobných. Vyznával svoju vieru, hovoril vo veľkej múdrosti a mnohí sa na jeho kázanie obrátili. Nepriateľom Cirkvi sa
to však nepáčilo, ale pri jeho múdrosti však strácali argumenty, a tak našli mužov, ktorí krivo svedčili, že hovoril proti Bohu. On však neohrozene stál pred svojimi nepriateľmi. Biblia hovorí, že jeho
tvár bola ako tvár anjela. Štefan hovoril o Ježišovi ako o prisľúbenom Mesiášovi a vyčítal svojim nepriateľom, že mu neuverili. Pochytil ich veľký hnev a odsúdili ho na ukameňovanie. Keď ho kameňovali, Štefan sa uprene díval do neba a povedal: „Vidím nebo otvorené a Ježiša stáť po pravici Boha.“„Pane Ježišu, nezapočítaj im tento hriech.“ A po týchto slovách zomrel.
Narodenie Pána – 25. 12.
Tento sviatok patrí k najväčším sviatkom cirkevného roka. V tento deň slávime narodenie Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, v Betleheme. Viete, že Betlehem v hebrejčine  znamená „dom chleba“?
Chlieb, ktorý sýti náš život, chlieb,
ktorým je Ježiš.
Zjavenie Pána – 6. 1.
Sviatok Zjavenia Pána alebo
Troch kráľov, v ktorý slávime, že
sa Kristus dal poznať ako Boží Syn
mudrcom od východu a cez nich
vlastne všetkým národom. Nevieme presný počet mudrcov, číslo
tri pravdepodobne vzniklo na základe troch darov: zlata, kadidla
a myrhy.
Dobrá novina – 26. ročník
Aj v tomto roku sa uskutoční akcia, bez ktorej si už Vianoce
azda ani nevieme predstaviť. Témou tohto ročníka je: Aj mama
chodí do školy. Dobrá novina spolupracuje s Arcidiecéznou charitou
Tororo v Ugande a takto chce pomôcť mnohým rodinám v Afrike,
ktoré sa ocitli vo veľmi zložitej životnej situácii.
Vymaľujte si obrázok svätej rodiny.
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Ako je to s hriechom nečistoty?

...

právo na telo dievčaťa a dievča nemá právo na telo chlapca:
„A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo
vás, ktorého máte od Boha a že
nepatríte sebe?“ (1 Kor 6,19).
Až vo sviatosti manželstva dáva
Ježiš manželom právo na sexuálne spolužitie, prostredníctvom
ktorého majú manželia účasť
na Božej láske.
Diabol sa snaží pravdu o kráse
manželského sexuálneho spolužitia všemožne sfalšovať. Ak
sa chceme oslobodiť od hriechu nečistoty a prežívať manželské spolužitie tak, ako si to
želá Ježiš, musíme podstúpiť
námahu spojenú s každodenným vzrastaním a dozrievaním
v láske. Dovoľme Ježišovi uzdravovať naše srdcia. On sám nás
chce zdvihnúť, keď padneme
a oslobodiť nás z otroctva a závislostí. Musíme len bezhranične dôverovať a odovzdávať sa
mu prostredníctvom každodennej modlitby a sviatosti pokánia
a Eucharistie.
Dar čistého srdca sa získava
pri modlitbe a v každodennom
boji proti svojmu egoizmu a silám zla. Veľmi dôležitá je sebadisciplína. Preto si vytvorme
taký denný program, v ktorom
bude čas určený na modlitbu,
prácu (štúdium) a odpočinok, či
nejaký druh športu a pevne ho
uskutočňujme. Nikdy nepodliehajme znechuteniu a nevzdávajme sa v boji proti nečistým pokušeniam. Od diabla a jeho po-
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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.

MÁ

ÚVODNÉ MOTTO:

Prečo je smrteľným hriechom
vedomá a dobrovoľná masturbácia, predmanželské spolužitie, pozeranie pornografie a podobne? Preto, lebo podľa Božieho zámeru má byť sexuálne spolužitie muža a ženy znamením
sviatosti manželstva a účasťou
na Božom živote a láske. V tejto telesnej, duševnej a duchovnej jednote manželov je prítomný Ježiš so svojou láskou a stvoriteľskou mocou.
Sexuálne spolužitie je pre
manželov časom, keď jeden
druhého obdarúvajú Ježišovou
láskou. Iba Ježiš prítomný vo
sviatosti ich manželstva ich robí
schopnými prežívať manželské
spojenie takto. Zato pohlavný
úkon mimo manželstva sa obmedzuje len na zmyslový a citový rozmer a preto je ilúziou lásky
a prejavom obojstranného egoizmu. Podobne aj vedomá a dobrovoľná masturbácia alebo pozeranie pornografických stránok prehlbuje egoizmus a ničia schopnosť človeka nezištne sa darovať v láske. Hriechy nečistoty
zabíjajú lásku a preto sú príčinou hlbokej duchovnej skazy.
Sú to hriechy, ktoré spôsobujú Ježišovi najväčšie utrpenie a ktoré priviedli najviac ľudí
k večnému zatrateniu. Pretože každá ľudská duša patrí výlučne Bohu a je jeho „vlastníctvom“, len Boh môže udeliť právo na sexuálne spolužitie a robí
to vo sviatosti manželstva.
Pred svadbou chlapec nemá

?
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rubriku pripravuje
MUDr. Blažej Vaščák

kušení si treba zachovať odstup!
Liečba, ktorú Pán Ježiš ponúka, je jednoduchá. Jediným
účinným liekom je Jeho všemohúca láska. Preto sa jej treba
otvárať a prijať ju. Najskôr sa
však treba zriecť každého hriechu a všetkého, čo k nemu vedie. Potom vo sviatosti pokánia
úprimne vyznať Ježišovi všetky
svoje hriechy. Ak je možné, zúčastňuj sa každý deň na svätej
omši a na adorácii Najsvätejšej
sviatosti, modli sa ruženec a čítaj Sväté písmo. Nepodľahni znechuteniu a ak upadneš do ťažkého hriechu, neváhaj a choď
hneď na spoveď. Buď trpezlivý
a vytrvalý, pretože úplné uzdravenie je často dlhodobý proces.
Ten, kto nepodľahne znechuteniu, bude určite úplne uzdravený. Pán Ježiš ťa uisťuje: „Ale kto
vytrvá do konca, bude spasený.“ (Mk 13,13). A keď na teba
zaútočí pokušenie, hneď sa obráť na Pána Ježiša a Pannu Máriu slovami: „Pane, zachráň ma!
Panna Mária, ochraňuj ma!“
Táto krátka modlitba naozaj
pôsobí.
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Trampoty v manželstve
148. Ježiš Kristus - prameň manželskej lásky
Jediným prameňom
manželskej lásky je
Pán Ježiš, neustále
prítomný vo sviatosti
manželstva. Aká veľká je táto sviatosť!
Manželia si môžu byť
istí, že spolu s ňou
získajú silu, prúdiacu
od Boha a milosť, ktorá ich bude sprevádzať
celý život. A túto záruku im dáva ich viera. Kiežby nikdy neprestali čerpať z tohto
prameňa, ktorý tryská
z nich samých. Každá
sviatosť so sebou prináša milosť, ktorá má
náš ľudský život upevniť v Bohu a neustále
ho na Boha nasmerovávať.
Cesta k vašej spáse sa opiera
o duchovný a prirodzený základ Božej milosti a vedie cez budovanie
manželského a rodinného spoločenstva. Neustále sa na túto sviatostnú milosť odvolávajte - v modlitbe i pri konaní. Odvolávajte sa
najmä vtedy, keď na svojej ceste
narazíte na rôzne ťažkosti a skúšky. Kristus túži byť vždy s vami!
Nech vaša láska nikdy neprestane čerpať z lásky, akou miloval On.
Vtedy sa táto láska nikdy nevyčerpá. Nikdy vás nesklame.
Vieme, že prvotné zlo, ktoré drieme v duši každého človeka, dá
o sebe ľahko vedieť, zvlášť v na-
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rušenom morálnom poriadku manželstva a rodiny. Najmä v tých oblastiach, kde tak veľa závisí od lásky, od opravdivej lásky; človek
podlieha egoizmu a ostatní ľudia
- jeho najbližší - sú obeťami tohto
egoizmu. Táto kríza neobišla rodiny. Tak veľmi uráža Boha a je
príčinou mnohých nešťastí a zla.
Za číslami, za analýzami a opismi
vždy stojí živý človek, tragédia jeho
srdca, jeho života, tragédia jeho
povolania. Veľké množstvo rozvodov, permanentné hádky a konflikty v mnohých rodinách a dlhotrvajúce odlúčenia spôsobené tým,
že jeden z manželov pracuje v zahraničí. Okrem toho sa čoraz častejšie stáva, že sa rodina uzatvára, zaoberá sa len vlastnými záležitosťami a nie je schopná otvoriť
sa iným, druhému človeku či inej
rodine. Ba čo viac, časom mizne
opravdivé puto v samotnej rodine:
niekedy chýba hlbšia láska dokonca medzi rodičmi a deťmi, ale aj
medzi súrodencami. A koľko rodín
upadá a trpí kvôli tomu, že niektorí
ich členovia sú alkoholici.
Bez toho, aby ste sa vrátili ku
Kristovi a k sviatostiam, nemôžete
obnoviť narušené vzťahy v rodine,
vyliečiť rany spôsobené ľudskou
slabosťou a hriechom. Vyzývam
vás, bratia a sestra, aby ste nanovo zapálili božiu charizmu manželstva a rodičovstva, ktorá je vo vás
skrze sviatosť manželstva. Len vtedy, ak sa budete opierať o milosť
tejto sviatosti, môžete úplne odpustiť, zmieriť sa a nanovo sa vydať po spoločnej ceste. Prostredníctvom tejto milosti sa obnovu-

je a oživuje ľudská láska a totožnosť i pravdivosť ľudských sľubov.
Život nás učí, že láska, manželská láska, je vždy mimoriadnou
skúškou celého života. Nie je veľká a skutočná vtedy, keď sa skúša v životných ťažkostiach, podobne ako „zlato v ohni“. Ak by
si niekto myslel, že keď prichádza
čas skúšky, láska a radosť odchádzajú, jeho predstava o ľudskej
a manželskej láske by bola veľmi
chabá. Práve vtedy ľudské city ukazujú svoju trvácnosť: práve vtedy
sa posilňuje oddanosť a nežnosť,
pretože opravdivá láska nemyslí
na seba, ale na to, ako preukázať
dobro milovanej osobe; jej najväčšou radosťou je šťastie tých, ktorých miluje.
Je veľmi nesprávne myslieť si, že
človek sa realizuje viac prostredníctvom neustálych začiatkov
od nuly, vtedy, keď mení partnera,
koľkokrát sa mu zachce, a nie vtedy, keď aj v ťažkostiach ostane verný už raz vyslovenému „áno“. Človek, ktorý toto „áno“ berie späť,
zrieka sa sľubovanej vernosti, berie lásku, ktorú kedysi daroval
a odtrháva sa od základu, o ktorý sa opiera jeho vlastný život. Už
nemá domov a padá do priepasti
hriechu, ktorý v prvej chvíli môže
vyzerať lákavo, no nevyhnutne vedie k ontologickému odcudzeniu,
k strate vlastnej identity, k sebapoškodeniu. Byť verný vlastným
začiatkom, to znamená byť verný partnerovi, ktorého som si vzal
pred tvárou Boha, byť verný sebe
samému, pretože ja sám som to
„áno“ vyslovil. Vernosť nezávislá
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od vývoja, ktorým som prešiel, či stupňa sebarealizácie, vernosť voči druhému človeku, takému, aký je, nezávisle od toho, ako sa zmenil, taká vernosť je nielen základnou štruktúrou manželstva a rodiny, ale aj samotnej existencie ľudskej spoločnosti, je zárukou dôvery a poriadku, bez ktorých ba sa ľudstvo hnalo do záhuby.
V súčasnom svete, žiaľ, nechýbajú ľudia, ktorí sa domáhajú práva ponúkať manželstvám a rodinám náhradu v podobe ľahko dosiahnutého šťastia. Prosím vás, nedajte sa oklamať! Čeliac ťažkostiam, ktoré manželský život môže priniesť, nenechajte sa zviesť ľahším riešením, akým je rozvod, pretože vo svojej podstate je
to len zdanlivé riešenie!
Kresťania vedia, že manželstvo, puto, ktoré je vo svojej prirodzenosti nerozlučné, Kristus posvätil - On spôsobil, že manželstvo má účasť na nezničiteľnej a vernej láske medzi ním a jeho Cirkvou (porov. Ef 5,32).
Kresťanské rodiny mimoriadnym spôsobom nájdu silu a milosť, ktoré sú nevyhnutné, aby zvíťazili nad
prekážkami, ohrozujúcimi ich jednotu, a to prostredníctvom sviatosti zmierenia a prijímania Kristovho tela.
Nech pritom nezabúdajú, že pravá láska sa utužuje v utrpení.
MUDr. B. Vaščák

Ohlášky
• sobáš 30. decembra 2020 vo Víťaze o 15.00 – Erik Michalík, syn rodičov † Milenka Čuljaka a Renáty Michalíkovej, narodený v Trenčíne, bývajúci v Chorvátskom Grobe a Simona Balogová, dcéra rodičov Petra a Boženy rod. Zahurancovej, narodená v Levoči, bývajúca vo Víťaze
• sobáš 9. januára 2021 vo Víťaze o 14.00 – Jozef Konečný, syn rodičov Antona a Anny rod. Gallovej narodený v Prešove, bývajúci v Krížovanoch a Jana Iskrová, dcéra rodičov Františka a Marty rod. Čechovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze

Stalo sa
• 28. 11. v sobotu sme slávnostnou sv. omšou oslávili 19. výročie konsekrácie kostola sv. Ondreja vo Víťaze a 28. výročie konsekrácie farského kostola sv. Jozefa, robotníka vo Víťaze
• 29. 11. v nedeľu sme oslávili 28. výročie konsekrácie filiálneho kostola sv. Barbory v Ovčí
• 30. 11. v pondelok bola odpustová slávnosť sv. Ondreja v tomto starobylom kostolíku na Vyšnom konci,
zasvätenom tomuto svätcovi; slávnostnú sv. omšu o 18.00 celebroval Andrej Kačmár, vicerektor kňazského
seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach; sv. omšu sme vysielali aj cez YouTube kanál
• 6. 12. na 2. adventnú nedeľu bola odpustová slávnosť sv. Barbory v Ovčí so slávnostnou sv. omšou o 10.30,
ktorú celebroval Matúš Kušnír, dominikán v Košiciach

Stane sa
• 20. 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, ak to pandemická situácia dovolí,
forma bude upresnená
• 21. 12. v pondelok navštívime chorých doma pred Vianocami
• 25. 12. v piatok 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
• 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. 2021 - 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“
• 9. 1. v sobotu o 10.00 bude spoločná krstná náuka na fare v katechetickej miestnosti
• 10. 1. je nedeľa Krstu Krista Pána; touto nedeľou sa končí vianočné obdobie a začína sa obdobie cez rok
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz
14. 12. Pondelok

18:00 za ZBP Vladimíra Galla a jeho rodiny

15. 12. Utorok

18:00 85: Margita a 75: Andrej Galdunovci
18:00 † Jozef, Mária a Ján Kráľovci

16. 12. Streda
17. 12. Štvrtok

18:00 † Štefan, Mária, Ján, Vavrinec a Františka

18. 12. Piatok

18:00 za tohtoročné prvoprijímajúce deti

19. 12. Sobota
20. 12.

4. adventá
nedeľa - B

7:30 † Kristínka

22. 12. Utorok

18:00 † Ladislav, kňaz, František a Viera

25. 12.

Narodenie
Pána

26. 12. Sv. Štefan
27. 12.

Nedeľa
Svätej rodiny

7:00 † Rudolf a Barbora Uliční
24.00 vlastný úmysel
7:30 † Mária Galdunová
7:30 † Štefan a Mária Jenčovci
7:30 za farnosť

18:00 40: Bohuznáma osoba

30. 12. Streda

15:00 sobáš: E. Michalík - S. Balogová

31. 12. Štvrtok

15:00 † Mária, Štefan, Veronika a Jozef

3. 1.

2. nedeľa po
Narodení Pána

9:00 † Martin, Stanislav a Vendelína
9:00 † Helena, Jozef, Helena a Róbert
9:00 70: Mária Kočíková

10:30 za ZBP Jána Iskru a jeho rodiny

29. 12. Utorok

2. 1. Sobota

22:00 vlastný úmysel

10:30 † Štefan Uličný

18:00 za ZBP rodiny Krokusovej

Panny Márie
Bohorodičky

17:00 80: Ján Uličný (109)

10:30 za farnosť

28. 12. Pondelok

1. 1.

9:00 † Peter Farkaš

10:30 za farnosť
18:00 60: Pavol Novotný (455)

24. 12. Štedrý deň

17:00 † Ján, Eva a Karol

7:00 † Valent, Stanislav, Františka a Štefan

21. 12. Pondelok
23. 12. Streda

Ovčie

7:30 † Štefan Uličný (výročná)

17:00 † Róbert Kráľ
8:00 † Štefan, Veronika a Jozef Balogovci
9:00 † Valent, Jozefína a Jozef Šimčíkovci

10:30 za farnosť
7:00 † Mária Galdunová
7:30 80: Ema Uličná a za jej rodinu

17:00 za živých a mŕtvych členov RB
9:00 za farnosť

10:30 za ZBP rodiny Ignáca Balogu

4. 1. Pondelok
5. 1. Utorok
6. 1.

Zjavenie
Pána

7. 1. Štvrtok
8. 1. Piatok
9. 1. Sobota
10. 1.

30

Krst
Krista Pána

18:00 za ZBP Anny Kalivodovej
7:30 70: Jozef Novotný

9:00 za farnosť

10:30 † Mária a Andrej Jenčovci
7:00 † František Čech
18:00 † Štefan Uličný

17:00

7:00 za živých a mŕtvych členov RB
14:00 sobáš: J. Konečný - J. Iskrová
7:30 † Štefan a Rastislav Čechovci
10:30 za farnosť

9:00 † Mária Magdová (výročná)

Prvá adventná nedeľa

Slávnostný kazateľ JCLic. Andrej Kačmár
vicerektor kňazského seminára
sv. Karola Boromejského v Košiciach

30. novembra 2020
odpust sv. Ondreja, apoštola

6. december 2020 - odpust sv. Barbory, mučenice v Ovčí,
slávnostným kazateľom bol fr. Matúš František Kušnír OP

