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Začali sme sláviť Rok Božieho slova na návrh katolíckej biblickej federácie, a to od prvej adventnej nedele (1. decembra 2019) až do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra. 2020).
Jedným z najsilnejších podnetov v roku Božieho slova je venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu. Povzbudením je aj apoštolský list Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu“
(Lk 24, 45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby sme
sa oň viac zaujímali. A napokon ustanovuje tretiu nedeľu cezročného obdobia ako „Nedeľu Božieho slova“.
Boh sa každého z nás dotýka originálnym spôsobom. On má mnohé vlastné prostriedky a spôsoby, ako s
nami komunikovať. Úplne výnimočným spôsobom sa k nám prihovára cez svoje slovo vo Svätom písme. Má
moc meniť naše životy, ale iba vtedy, keď sme ochotní prijať ho.
Aby sme mohli pocítiť silu Božieho slova, potrebujeme pomoc Ducha Svätého. Elias Vella to vyjadril tak výstižne: „Je to asi tak, ako keď máte semienko, ktoré nevložíte do pôdy. Semienko má síce v sebe silu, ale
bez dobrej pôdy a zalievania nemôže vzrásť.“ Najviac k nám Boh prehovoril cez svojho syna Ježiša. Máme
zachytené jeho slová a činy v evanjeliu. To Slovo nevyprchalo, ale pôsobí aj dnes.
Neboj sa, maj odvahu siahnuť po jeho slovách, ktorú sú adresované aj tebe. Sú stále aktuálne aj dnes,
s tou istou silou ako vtedy.
Zakončil by som krásnou modlitbou opäť od Eliasa Vellu:
„Ježišu, ty si chcel odjakživa hovoriť s človekom. A nielen to, ty s nami hovoríš ako s priateľmi. S každým
z nás hovoríš originálnym a milujúcim spôsobom. Kedysi si hluchonemému vložil prsty do uší a dotkol si sa
jeho jazyka. Okamžite sa mu vrátil sluch aj reč. Ježišu, vlož svoje prsty tiež do mojich uší a dotkni sa môjho
jazyka, aby som ťa mohol počuť a nechal sa viesť tvojím slovom. Amen.“
d. o. Marek
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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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KATECHÉZA

5. nedeľa cez rok A

pripravil: Podbrezovsky

Vy ste svetlo sveta
Milí veriaci,
keby sme nebrali svoje náboženstvo vážne,
pravdepodobne by sme
nechodili na sv. omšu
pravidelne a načas každú nedeľu. Drvivá väčšina z vás vie priniesť
pre svoje náboženstvo
obetu a beriete ho vážne. Takýmto veriacim je
možné predložiť takúto
vážnu požiadavku, ktorú nám stanovil Pán Ježiš takto: „Vy ste svetlo sveta. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali
Otca, ktorý je na nebesiach.“
Pán Ježiš sa nám tu prihovára podobenstvom svetla. Všimnite si, že pri svetle je podstatné
to, že nejestvuje pre seba. Svetlo nutne osvetľuje svoje okolie.
Svetlo, ktoré by nesvietilo okolo seba je protirečením, kontradikciou, už nie je svetlom, je nezmyslom. Napr. bolo by nezmyselné zapáliť sviecu a prikryť ju
mericou. Merica je hlinená nádoba, ktorou voľakedy odmeriavali
obilie. Volala sa módius. Merala
asi našich 9 litrov. Prestavte si
horiacu sviecu prikrytú takou hlinenou nádobou – mericou, obrátenou hore dnom. Povedzte, má
svieca pod mericou nejaký zmysel? Svieca má zmysel iba vtedy,
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keď ju postavia na svietnik, aby
svietila všetkým v dome.
A teraz uvážte, keď nám Pán
Ježiš ukladá úlohu, aby sme boli
svetlom. A ešte akým! Nehovorí:
„Vy ste svetlo v dome“, to znamená, aby sme svietili ako sviece v dome, v izbe, v rodine. On
hovorí: „Vy ste svetlo sveta!“
To znamená, že musíme svietiť
všade, kde sa pohybujeme, kam
cestujeme, kde sa ocitáme, kde
pobudneme, kde pracujeme. Ak
nebudeme svietiť, naše kresťanstvo je protirečením, nezmyslom. Kresťan, ktorý nesvieti, nie
je kresťanom.
Ako teda máme svietiť? Duchovný spisovateľ Ernest Kirchoasnner, kňaz, píše, že bol na rekreácii v horskom hoteli Algän,
ktorý bol plne obsadený. Tam si
všimol tri panie, ktoré boli katolíčkami a nijako sa tým netajili.
Celý hotel vedel, že každý deň
chodia na sv. omšu do blízkeho
okolia, ešte aj kedy chodia. Lebo
každý deň sa po chodbe ozývalo
nahlas: „Ideme na omšu.“ Každý deň si klopali jedna druhej
na dvere: „No už poď na omšu.“
A každý deň volali na schodišti
jedna druhej: „Ponáhľaj sa, aby
sme nezmeškali sv. omšu.“ Tak
chceli upozorniť na seba. Na kabátoch i na šatách nosili nápadné náboženské odznaky sv. Antonka, sv. anjela strážcu, svätý
krížiček. Pri obede sa prihovárali spolustolujúcim: „Viete štyri posledné veci človeka? My to

vieme, my vám to povieme.“ To
všetko robili tak dotieravo, že
sa hostia od ich stola po jednom diskrétne vytrácali. Spisovateľ, kňaz hovorí: „Žiaden hosť
sa nechcel od nich naučiť, každému sa priečila ich výzva, odpoveď pyšné a namyslené kresťanstvo. Nikto nechcel s nimi
obedovať.“ A ten istý spisovateľ
hovorí, že inakším spôsobom,
celkom ináč musíme byť svetlom sveta.
Vo veľkých mestách ako sú
Hamburg, Berlín, Paríž, Rím,
Marseille a v iných sa v dnešnej
dobe usídľujú nové moderné rehole, volajú sa Malí bratia Ježišovi a Malé sestry Ježišove. Prichádzajú potichu, nenápadne, bez uvítacích slávností, bez odznakov, bez zástavy,
bez ruženca okolo pásu. Nasťahujú sa do obyčajného bytu
na niektorom sídlisku. Pracujú
na rozličných pracoviskách. Jeden je prístavným robotníkom,
druhý je čašníkom, iný závozníkom, ďalšia robotníčkou, predavačkou v obchode, úradníčkou
a pod. Len ráno a večer sú spolu
na modlitbách, rozjímaní, na sv.
omši, na sv. prijímaní. Čo chcú
títo moderní rehoľníci? Chcú byť
medzi ľuďmi, ktorí nepoznajú sv.
omšu, oltár, večné svetlo. Medzi
týmito ľuďmi nekážu, nepoučujú,
neprednášajú. Nevysvetľujú šesť
hlavných právd, sedem hlavných
hriechov, štyri evanjeliá, sedem
sviatostí, štyri posledné veci člo-
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veka. Neprovokujú ich do debaty, diskusie a hádok o jestvovaní
Boha, o nesmrteľnosti duše, nerobia reklamu kresťanskej vierouke a kresťanskej filozofii, lebo
vedia, že dnešný človek má dosť
reklamy - od tyčiniek na pery až
po margarín.
Čo teda robia moderní rehoľníci a rehoľnice na pracoviskách?
Jednoducho sú na pracoviskách
ako kresťania ľudskí, prirodzení, zhovorčiví, srdeční, priateľskí, pozorní, ochotní, pomáhajúci, príťažliví. Kto má iný svetonázor, toho nepokladajú za protivníka alebo nepriateľa. A čo je
najhlavnejšie, nikomu nechcú zapáliť nijaké svetlo, ale každému
sú sami svetlom svojou jednoduchou kresťanskou prítomnosťou.
Po istom čase sa ich spolupracovníci stávajú zvedavými. Pýtajú
sa medzi sebou: čo sú to vlastne za ľudia, prečo sú takí, prečo
je ich práca taká POCTIVÁ? Prečo majú radi pravdu, kde sa berie ich miernosť, tichosť, láskavosť v medziľudských vzťahoch?
Kde berú toľko úcty k manželstvu, k rodine a k láske? Prečo
nerobia všetko tak, ako ostatní? Prečo v ich živote nieto nepokoja, nervozity, strachu, zúfalstva? Kde berú k tomu silu?
Všetci spolupracovníci na nich vidia, že pod ich životom je podložená akási tajomná ruka. A keď
je niektorý spolupracovník veľmi,
naozaj veľmi zvedavý, čo je to
za ruka, ktorá ich nadnáša nad
ostatných, povedia mu to nevtieravo, že je to náboženstvo.
Hľa, vidíte, títo rehoľníci v civile svietia svetu svojimi skutkami. Presne tak, ako to žiada Pán
Ježiš. Skutky sú svetlom, ktoré najúčinnejšie osvietia druhé-
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ho človeka. Potvrdzuje to aj jeden môj príklad. Prišiel ku mne
veriaci muž, ktorý každú nedeľu chodieval do kostola. Tento
muž bol raz taký nespokojný, rozorvaný a utrápený, že mi povedal: „Zachráňte ma, lebo opustím našu vieru.“ Pýtam sa: „Čo
sa stalo?“ On na to: „Viete, že
pracujem ako baník v Novákoch.
Robí tam so mnou istý muž, ktorý je celkom inakší ako sme my
ostatní. Nepije, nehreší, nerozpráva zlé a oplzlé reči, necigáni,
nepodvádza, nenadáva. POCTIVO PRACUJE, je ku každému pozorný a ochotný, pomáhajúci,
priateľský, je absolútne verný
svojej manželke a žije pre svoje
deti. Keď som sa ho opýtal, prečo je taký dobrý a keď som mu
povedal, že aj ja by som bol rád
takým, on mi na to poradil: „Buď
jehovistom.“ Hľa, aj tento jehovista zapôsobil svojimi skutkami.
Nečuduj sa teda, že Pán Ježiš
vyžaduje od nás, aby sme svietili ľuďom svojimi skutkami. On
vie, že rečami a jazykom by sme
mu natoľko neposlúžili. Okrem
toho sú aj také miesta, kde neslobodno hovoriť o náboženstve,
kresťanstve, o Ježišovi. Ale nájdite na svete také miesto, takú
fabriku, taký úrad, také pracovisko, kde by mali zakázaný vstup
dobré skutky a POCTIVÁ PRÁCA.
Dobrým skutkom sú všade dvere otvorené. Preto nám Pán Ježiš
povedal: „Svieťte dobrými skutkami.“ A keby len povedal. On
nás aj patrične k tomu vystrojil.
A akože nás vystrojil? On
o sebe vyhlásil: „Ja som svetlo
sveta.“ Viackrát to o sebe povedal a vo sviatosti krstu nás zapojil do seba. Vo sviatosti birmovania nás ešte hlbšie včlenil

do seba. Pri sv. spovedi stále obnovujeme spojenie s Ním. A pri
každom sv. prijímaní sa znova
a znova spájame s Ním. Nuž, potom sa musíme aj my stať svetlom. Veď si predstavte kúsok železa, akokoľvek čierneho, tmavého, hrdzavého, ktoré vložia
do ohňa. Ono sa musí tiež rozžiariť a rozsvietiť. Preto sv. Pavol
hovorí Efezanom a dnes aj nám:
„Boli ste kedysi tmou a teraz ste
svetlom, lebo ste spojení s Pánom Ježišom. Správajte sa teda
ako synovia svetla.“ To znamená SVIEŤTE!
Aj my sme chceli svietiť, milí
bratia a sestry, ale sme si mysleli, že ústami. Aj sme sa o to
pokúšali, ale nechajme to tak.
Už nie ústami, ale splňme vôľu
Pána Ježiša. Veď on radí nám
všetkým, čo sem chodíme.
Splňme jeho želanie a SVIEŤME
SKUTKAMI. A keď sa nás svet
okolo nás opýta, potom k nemu
zreteľne prehovorme. Keď sa nás
niekto opýta: „Kto vlastne si?“
Odpovedzme: „Som dieťa Božie.
Som kresťan katolík.“ „A čo to
znamená, že si kresťan katolík?“
„ Že som pokrstený, že uznávam
viditeľnú hlavu Cirkvi - pápeža.
Ctím si Matku Ježišovu ako svoju
matku, ako Matku Božiu.“
Teda nech nevyznie dnešná
homília tak, že by nebolo potrebné vedieť šesť hlavných
právd, sedem hlavných hriechov, štyri evanjeliá, sedem
sviatostí, štyri posledné veci
človeka, aby sme sa hanbili za kresťanské symboly. Ale
žime v živote tak, aby ich neveriaci okolo nás čítali skôr z našich skutkov, ako nevhodne počúvali do omrzenia iba z našich
úst. Amen.
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Výbuch plynu - finančná zbierka Košickej arcidiecézy
Aj v našej farnosti prebehla zbierka na pomoc našim bratom a sestrám pri výbuchu plynu v Prešove. Boli
sme veľmi prekvapení vašou štedrosťou a spolucítením s poškodenými a s rodinami, ktoré prišli o svojich
príbuzných. Farská ekonomická rada konštatovala, že finančná hodnota 3049,52 eur vo Víťaze a 1563,50
eur v Ovčí prekonala svojou výškou všetky doterajšie zbierky na pomoc blížnym.
Ing. Andrea TURČANOVÁ
primátorka mesta
Mestský úrad v Prešove
Hlavná 73, 080 01 PREŠOV
Vážená pani primátorka,
dňa 6. decembra 2019 nás všetkých zasiahla tragédia spôsobená výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove. Obete na životoch a veľké materiálne škody okamžite vyvolali veľkú vlnu solidarity.
K prejavom konkrétnej pomoci sa pripojila aj Rímskokatolícka cirkev, konkrétne Košická arcidiecéza, do ktorej je územie Prešova administratívne začlenené. V Košickej arcidiecéze bola vyhlásená finančná zbierka
na sviatok Svätej rodiny, v nedeľu 29. decembra 2019. Zbierka sa konala vo všetkých 221 farnostiach a vyzbieraná suma dosiahla 427 488,- eur.
S výškou výslednej sumy som Vás osobne oboznámil pri spoločnom stretnutí na Arcibiskupskom úrade v Košiciach, v piatok 24. januára 2020. Všetky prostriedky budú následne poukázané na oficiálny účet mesta Prešov (číslo účtu: SK907500000000400S591229. variabilný symbol: 6122019) do troch dni od dnešného dňa.
Nech sú aj tieto prostriedky použité na zabezpečenie bývania pre obyvateľov, ktorí prišli o strechu nad hlavou.
S vďačnosťou voči darcom z radov našich veriacich a s úctou i láskou k Prešovčanom v núdzi.
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita
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snímky: d. o. Stanislav Takáč
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Rozhovor

Duchovný
otec
Jožko
Bednárik

snímka: Martin Magda

Už dlhšie som sa chystal znovu "zmapovať" našich duchovných otcov, pochádzajúcich z našej farnosti. Dostali cez svojich otcov biskupov svoje farnosti a svojich
farníkov do duchovnej správy a putujú po svojej diecéze.
Tentoraz som využil príležitosť pri oslave narodenín duchovného otca Františka
a poprosil o rozhovor duchovného otca Jožka Bednárika, rodáka z Ovčia, teraz farára v Jaklovciach.
Vy ste, duchovný otec, po svojej kňazskej vysviacke odišli z našej farnosti na svoje pôsobiská. Chcem vás
poprosiť, aby ste našim čitateľom ozrejmili čas, kedy ste študovali, kde ste pôsobili?
Okrem toho, čo všetci vedia, že pochádzam z Ovčia, aj moji rodičia obaja pochádzajú z Ovčia. Vyrastal som
teda tu, na Základnú školu som chodil tu, aj do Hrabkova. Na gymnázium som chodil do Prešova na Konštantínovu ulicu. Po jeho skončení som sa hlásil do seminára.
Tu Vás na chvíľku zastavím. Ako ste dospeli k tomu, že sa chcete stať kňazom, že odídete do seminára?
Myslím, že také volanie som pociťoval už odmalička, nedá sa to presne špecifikovať kedy a ako. Ale príklad som dostal aj od pána farára Jozefa Dugasa, ktorý nás chlapcov vedel pritiahnuť. Tam sa to kdesi rodi-
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lo. A na gymnáziu sme boli partia,
z triedy sme traja kňazi.
Poďme ďalej. Po gymnáziu išla
teda prihláška do seminára v Košiciach.
Áno, podal som si prihlášku
do kňazského seminára v Košiciach. Ale tam som nebol prijatý.
Potom som chcel využiť rok, aby
som ho nemal stratený - študoval
som na Gréckokatolíckej fakulte
ako laik, ako učiteľ náboženstva.
Potom som išiel za otcom biskupom Eduardom Kojnokom, ktorý
ma prijal študovať za rožňavskú
diecézu.
V ktorom roku ste mali vysviacku?
V roku 2003.
Čo nasledovalo ďalej?
Bola to prvá kaplánka v Gelnici
u duchovného otca Jána Kundríka,

Spektrum
nášho rodáka. V Gelnici sme boli
dvaja z víťazskej farnosti. A potom
už prišla prvá farnosť v Kokave nad
Rimavicou. Je to na okraji rožňavskej diecézy, lebo vedľajšia farnosť
je už Banskobystrická diecéza.
Ako prežíva kňaz prechod z kaplána na farára, keď dostane na starosť farnosť?
Pre mňa ten prechod nebol nejaký ťažký. Bol som v pohode. V rožňavskej diecéze, keďže je menej
povolaní, nie sú kňazi dlho kaplánmi. Hneď sme po nejakom roku
či dvoch išli do farností. Môj spolužiak napríklad hneď po skončení išiel za administrátora. Ja som
bol dva roky kaplánom v Gelnici.
Je to zrejme iný kraj ako u nás.
Je to ešte Gemer?
Áno, je tam iná mentalita ľudí,
nie je to už malohontská oblasť.

Tá obec bola známa tým, že mala
veľmi veľa filiálok, takých lazovitých. Ľudia chodia na omšu v nedeľu alebo vo sviatok niekoľko kilometrov. Utekáč, Havrilovo, Drahová boli filiálky, kde som slúžil
sväté omše.
Koľko veriacich tam bolo spolu aj
s filiálkami?
Asi 2 500 ľudí štatisticky. Účasť
v kostole v nedeľu bola asi 10 %.
Môžete nám povedať, ako sa vyvíjala vaša farnosť počas Vašej
pôsobnosti? Čo všetko sa udialo, za čo ste boli Bohu vďační?
Pospomínajte si na pôsobenie vo
vašej prvej farnosti v Kokave nad
Rimavicou.
Myslím si, že ako v každej farnosti sú ľudia, ktorí majú úprimný
záujem o vieru, úprimne vychovávajú deti v tej viere, sú aj takí, kto-

Požehnanie od mamky v deň primícií 29. 6. 2003 v Ovčí; snímka: Martin Magda
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rí prijímajú sviatosti len z akéhosi
zvyku, rodinnej tradície. Učil som
tam náboženstvo v podstate všetky ročníky. Tí, ktorí chodili na náboženstvo, mali záujem o vieru.
Lebo ak niekto nemal o vieru záujem, tak sa prihlásil na etickú výchovu. Mával som aj detské sväté omše každý piatok. Mojím vzorom bol aj otec Juraj Riško, aj ja
som zaviedol podobné veci v mojej farnosti. Opravili sme tri kaplnky, dali sme im nový šat. Na Drahovej kaplnka Svätej rodiny, na Havrilovom kaplnka Sedembolestnej
Panny Márie a najväčším dielom
bola kaplnka v Utekáči, ktorá bola
kedysi rodinnou hrobkou majiteľov
fabriky v Utekáči. Pôsobil som tam
12 rokov.
A po 12 rokoch ste prišli späť
na Spiš vedľa Gelnice do farnosti
Jaklovce. Ako kňaz prijíma zmenu
farnosti? Dvanásť rokov na jednom pôsobisku je dosť dlhý čas.
Myslím si, že nejako musíme byť

10

na to pripravení, že sa v našom živote udejú zmeny. Možno 12 rokov
je obdobie, kedy by bolo aj dobré
kdesi začať odznova. Nebolo to pre
mňa nejaké ťažké, ale treba začínať odznova.
Takže začiatok v Jaklovciach je
už za Vami.
Áno, už je to dávno. Človek spoznal aj rodiny, som tam už dva
roky.
Porovnávajú kňazi svoje farnosti,
ako bolo tam, ako je to tu?
Myslím, že je to normálne. Predsa len, Jaklovce sú mi mentalitou
bližšie, aj tým východniarskym nárečím u starších, aj tým, že v podobnom prostredí som už bol
v Gelnici. Aj niektoré rodiny majú
svojich príbuzných v Gelnici a poznali ma. Neprišiel som do úplne
neznámeho prostredia. Tak isto
sme chodili do Jakloviec, odtiaľ sú
dvaja kňazi na primície z Gelnice.
Jaklovce majú asi 1800 obyvateľov, sú tam čisto katolíci a vo Veľ-

kom Folkmari je 1000 obyvateľov
a katolíkov je asi 600, lebo sú tam
aj evanjelici.
Porovnajte svoje farnosti, resp.
predstavte nám Vašu terajšiu
farnosť.
Hlavnými vychovávateľmi detí sú
rodičia. Ak rodičia vedú svoje deti
k viere, tak deti sa vedia modliť,
chodia na sväté omše, do kostola. Ak deti nemajú príklad vo svojich rodičoch, tak ja veľa nezmôžem. V Jaklovciach je živé spoločenstvo. Mávam detské sväté
omše aj vo Folkmari, aj v Jaklovciach. Podarilo sa nám založiť detský spevokol s tým, že sme zapojili aj hudobníkov, lebo kedysi hrala
len pani kantorka. Máme tam rôzne hudobné nástroje. Každý, kto by
chcel z detí, z mládeže hrať, môže
sa zapojiť.
Vy ste boli iniciátorom?
Opäť sa vraciam do Víťaza, keď
sme mali detské sväté omše, keď
ich „rozbiehal“ otec Juraj Riško.
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Tam kdesi som to „dostal do krvi“,
lebo zažili sme pri tom niečo pekné a to ma viedlo týmto smerom.
Aby farnosť žila, aby sa mladí zapájali do života farnosti. Lebo mladí sa vedia nadchnúť, hoci niekedy na začiatku sa to ťažko rozbieha, ale keď človek vidí výsledky,
je to pekné. Ešte čo ja tak veľmi
propagujem je mariánska úcta.
Vyrastal som v škole pána profesora Akimjaka, ktorý nás učil liturgiku a chodieval som na fatimské soboty do Levoče počas celého seminára. Vo všetkých farnostiach, kde som bol, neupustil som
od žiadnej fatimskej soboty. Málokedy som ju neslúžil, alebo málokedy som mimo farnosť. Budovať
úctu k Panne Márii, ruženec je silná duchovná zbraň proti zlému,
proti diablovi. Iste, v tomto duchu
nás všetkých kňazov vedie otec
biskup Stanislav, ktorý je tiež veľkým mariánskym ctiteľom. On prosí všetkých nás kňazov, aby sme

robili fatimské soboty. Keď skončil
rok Fatimy, tak sa ma veriaci pýtali,
či budeme mať ďalej fatimské pobožnosti, alebo to končí. Samozrejme, že ich budeme mať ďalej, lebo
predtým nemávali tie pobožnosti.
Teraz na inú tému. Stali ste sa
riaditeľom diecézneho katechetického úradu. Ako ste sa k tejto funkcii dostali?
Jednoducho. Otec biskup sa ma
spýtal, či to zoberiem, že som potrebný na túto úlohu. Tak som ju
neodmietol a prijal som ju. Mám
na starosti vyše osemdesiat katechétov - laikov. Je to v takom
rozbehu a hľadám nejaké duchovné vedenie pre nich, aby boli duchovne formovaní. Budeme mať
raz do roka celodiecézne stretnutie v Rožňave, bude to taký metodický deň s katechétmi. A potom
s tým súvisí aj organizácia biblickej olympiády, diecézne kolo. Som
aj v komisii pre tvorbu otázok biblickej olympiády na celoslovenské

kolo. Niektoré testy v tých súťažiach robím aj ja. Je to veľká zodpovednosť a je to náročné. Na jednej
strane mám farnosť a na druhej
strane tento úrad. V rámci tohto
úradu máme rôzne zasadania, sedenia, či už v Banskej Bystrici, či
v Žiline. Otec biskup ma dokonca
menoval aj do komisie pre tvorbu
učebníc náboženskej výchovy. Takže je toho dosť.
Popri tom všetkom si viete nájsť
voľný čas aj pre seba. Ako trávite svoj voľný čas?
Voľný čas určite existuje, lebo
treba trošku, ako sa povie, „dobiť
energiu“, prísť aj na iné myšlienky. Pre mňa to znamená v zdravom tele zdravý duch. Voľný čas
venujem športu, konkrétne tenisu. Spoznal som jedného poľského kňaza, ktorý hrával tenis a ktorý
ma pozval na turnaj. Tento rok už
mali Poliaci 19. majstrovstvá Poľska v tenise. Chodím na turnaje už
piaty rok. Poväčšine bývajú v Živ-
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cu, to je blízko Oravy, ako je Oravská Polhora. Prichádzajú tam kňazi, jednak z celého Poľska, ale aj
z celého sveta. Turnaja sa zúčastňujú aj kňazi z Filipín, Američania,
chodí aj jeden Talian. Na posledných majstrovstvách boli aj Česi.
Kňazi - tenisti zvykneme organizovať nejaký turnaj. Boli sme aj v Lorete, kde nás pozval kňaz z Talianska, volá sa Francisco. Potom druhý kňaz Američan nás pozval na turnaj do Nebrasky v USA.
A po stretnutí mládeže v Krakove boli prvé majstrovstvá kňazov
v tenise. Kňazi sa snažili nejakým
spôsobom osloviť iných kňazov. Je
to pod patronátom rôznych diecéznych biskupov v Poľsku, na otvára-
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cí ceremoniál prichádza vždy nejaký otec biskup, ktorý nás všetkých
povzbudí.
Máte aj trénera?
Ja konkrétne nemám trénera,
ale niektorí poľskí kňazi majú. Dokonca hrajú aj nejaké ligy, či už
mestské, alebo obecné, kde sa
pripravujú na turnaj. Turnaja sa
zúčastňuje asi 50 až 60 kňazov.
V Nebraske to bolo milé aj pekné,
že každý jeden kňaz mal sám izbu,
čiže mal svoje súkromie. Turnaj poväčšine trvá tri dni so žrebovaním.
Hrá sa v kategóriách. Kategória
Open, potom kategória +45, kategória +55, kategória +65. Čiže hrajú aj kňazi, ktorí majú možno 70 rokov. Hrá sa aj dvojhra, aj štvorhra.

A potom je medaila. Máte nejakú?
Áno, mám čerstvú medailu
v štvorhre, s jedným Čechom sme
skončili tretí. Za odmenu je klasický pohár, resp. medaila.
Do týchto aj nových funkcií, ale aj
do Vašej kňazskej služby vo farnosti Jaklovce Vám chceme popriať za redakciu časopisu Spektrum, ale aj za všetkých veriacich, lebo pochádzate z našej
farnosti, veľa Božích milostí, silu
a ochranu našej nebeskej Matky
Panny Márie. A myslite na nás pri
fatimských sobotách.
Ďakujem pekne.
Ďakujem za rozhovor.
pripravili: Mgr. M. Gondová a M. Magda
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Pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu
Zdržiavanie sa jedenia mäsa sa má zachovať každý piatok roka, ak
nepripadá naň niektorý deň uvedený medzi slávnosťami; avšak
zdržiavanie sa mäsa a pôstu (jedla) sa má zachovávať na
Popolcovú stredu a v piatok umučenia a smrti Ježiša Krista. Zákon
zdržiavať sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života;
zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60.
roka života.

mäso: od 14 r. - do smrti;
pôst (jedlo): 18 - 60 r.
Rodičia sa majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú
viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k
pravému zmyslu pokánia. Výnimku tvoria vážne chorí ľudia (Kán.
1251, 1252, CIC).

Odpustky v pôste
1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými
zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k
druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná
pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie
pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na
krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a
rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký
čas.
2. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po
prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu
„Dobrý a preláskavý Ježišu“, môže získať za obvyklých podmienok
úplné odpustky.
13
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Juraj Dobránsky
*19. 12. 1831 Demjata †5. 12. 1912 Široké
Horlivý rozširovateľ modlitby posvätného ruženca a obnovovateľ katolíckych spoločenstiev na Šariši.
Ako chlapec a neskôr mládenec, mal vždy vzťah k modlitbe; bol smelý, pracovitý, úprimný, veselý a ako
15-ročný sprevádzal ľudí na púte, kde im predspevoval a nábožne rozprával...,
- jeho matka túžila, aby sa stal kňazom, ale na štúdium rodina financie nemala...,
- hospodárska situácia na Šariši bola veľmi zlá a tak rodičia boli nútení odísť za prácou do južnej časti Uhorska - Banátu (časť terajšieho Rumunska), kde žijú Slováci dodnes...,
- 1852 sa Juraj oženil s Annou Szabó, ktorá bola dcérou bohatého roľníka Juraja Szabó, ktorý im robil prieky
a odhováral Annu, aby na Juraja zabudla, že je to iba obyčajný a chudobný sedliak, ktorý sa živil prácou mlynára a tesára. Ale láska bola silnejšia. Rodičia Annu vydedili a vyhnali ju z domu. Juraj sa na svojich svokrovcov nehneval a na to všetko, čo im urobili povedal: „Šťastie a manželské blaho neprinášajú majetky a svetské bohatstvá, ale pracovité ruky, cnostný život a milujúce srdcia...“,
- 1854 Jurajovi bola ponúknutá práca vo Veľkom Šariši v mlyne, kde si počínal pracovito a čestne. Samovzdelávaním spel k múdrosti a rozvážnosti, čo mu prinieslo aj osamostatnenie sa; stal sa mlynárom a váženým veľkošarišským občanom. Neskôr si ho obyvatelia Šariša zvolili za richtára. Dodnes máme možnosť vidieť ohradový kostolný múr so zastaveniami krížovej cesty, ktorú dal postaviť; tu vsadil aj vyobrazenia posvätného ruženca, ktorý sa rád modlieval so svojimi občanmi mesta. Založil spolok tesárov a drevárskych remeselníkov, ktorý zasvätil svätému Jozefovi. Tu založil aj Bratstvo svätého Škapuliara, kde dodnes chodia pútnici na odpust Panny Márie Karmelskej...,
- 1867 bolo Ružencové bratstvo v Košickej diecéze dominikánmi obnovené. Dobránsky zorganizoval pešiu
púť z Veľkého Šariša do Košíc k dominikánom, kde sa zapísal do Ružencového bratstva ako druhý člen. Prvým členom je zapísaný Ján Štefančík, taktiež laik, ktorý bol horlivým šíriteľom posvätného ruženca a obnovovateľom ružencových bratstiev v Košiciach a okolí.
Podnetom šírenia modlitby posvätného ruženca pre Dobránskeho a Štefančíka bol významný rok 1858,
kedy sa v Lurdoch zjavila Panna Mária s ružencom v ruke dievčatku Marie-Bernarde Soubirous a je dodnes
pre nás napomenutím na to, aby sme sa všetci opäť vrátili k pokániu a modlitbe ruženca. To vo veľkej miere
ostro napomenulo aj Dobránskeho, ktorý bol horlivým ctiteľom Panny Márie. Pozval všetkých vo Veľkom Šariši, aby sa spoločne a pravidelne modlili túto modlitbu, ktorá zachycuje život Pána Ježiša na vyobrazeniach
krížových zastavení a ružencových tajomstvách, ktoré dal vsadiť do ohradových múrov okolo farského kostola. Keď sám Juraj videl zbožnosť ľudí, šíriacu sa úctu k Panne Márii a lásku k modlitbe posvätného ruženca
medzi Šarišanmi, rozhodol sa navštevovať rodiny po domoch vo Veľkom Šariši, kde sa spolu celé rodiny modlili túto nádhernú mariánsku modlitbu. Neskoršie začal putovať a navštevovať okolité farnosti, kde šíril úctu
k Panne Márii a učil ľudí modliť sa túto krásnu modlitbu posvätného ruženca. Všetkých, ktorých navštívil alebo postretal, pozýval do Košíc k bratom dominikánom, aby sa zapísali do Bratstva posvätného ruženca...,
- toho istého roku bol Dobránsky ustanovený františkánskym gvardiánom Henrikom Náhlikom v Nižnej Šebastovej za predstaveného Tretieho rádu svätého Františka z Assisi...,
- 1870 bol v Trnave založený Spolok svätého Vojtecha; Dobránsky sa stal jeho prvým členom nielen zo Šariša, ale z Košického biskupstva,
- zo Šariša organizoval pešie púte do Levoče, Malej Viesky, Obišoviec a na Kalváriu do Prešova. Neuveriteľných 40 rokov chodil peši smerom na Bardejov do poľského pútnického mesta Kobylanka; bol horlivým šíriteľom modlitby posvätného ruženca a obnovovateľom ružencového bratstva a katolíckych spoločenstiev na Šariši,
- mal syna Jána, ktorý bol v rokoch 1899 - 1915 administrátorom v Širokom; aj tu, ako v mnohých farnostiach na Šariši, Dobránsky založil v roku 1907 Bratstvo Srdca Pána Ježiša, do ktorého sa hojne zapisovali domáci veriaci a mnoho ľudí z okolitých farností...,
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- Ján bol pápežským komorníkom a dekanom v Prešove-Solivare, kde je pochovaný na Hrádku; Juraj mal vnuka
Jozefa, ktorý bol farárom vo Svini a dekanom v Prešove-meste (pochovaný na mestskom cintoríne v Prešove),
- hoci bol už Dobránsky starým mužom, snažil sa v doprovode svojho milovaného syna Jána navštevovať
okolité pútnické mariánske miesta, kde sa spolu s ostatnými pútnikmi modlieval, velebil Boha a spomínal
na dávne časy.
No prišiel aj ten posledný čas, 5. december 1912, kedy vo veku 81 rokov Juraj Dobránsky na fare v Širokom zomrel. Juraj Dobránsky je pochovaný hneď po boku svojej milovanej manželky Anny. Jeho odvaha a bezúhonnosť sa neustále prehlbovali väčšou svätosťou každodenného života. Je to príbeh o Božej milosti, ktorá pôsobí v srdci a duši človeka, čo má za následok jeho zmeny. Hlbší pohľad na jeho život je dôkazom, že
Dobránsky bol možno jedným z najpozoruhodnejších ľudí svojich čias. Svedčila o tom aj vzájomná vernosť
k ich kresťanskému povolaniu a vernosť záväzku v manželstve, ktorá patrí medzi vznešené ideály, pre ktoré
sa oplatí žiť a dokonca aj zomrieť. Ale manželia Dobránski mali v tom jasno, že nie zameranie na seba, ale
darovanie seba je prioritou ich života...					
Text: © Štefan Kondis
Púte k hrobu Juraja Dobránskeho je potrebné vopred nahlásiť na farskom úrade
Rímskokatolícky farský úrad
Farnosť svätého Mikuláša
082 37 Široké 368
telefón: 051/7911 208
e-mail: siroke@fara.sk
Svojich veriacich sprevádza
kňaz z domácej farnosti
kvôli sláveniu svätej omše
vo farskom kostole svätého Mikuláša, ktorý je blízko
miestneho cintorína. Na slávenie svätej omše sa odporúča čas o 9°° alebo 10°°. Kostol
bude sprístupnený len po dohode s miestnym farárom.
Hrob Juraja Dobránskeho
sa odporúča navštíviť napr.
po svätej omši a pomodliť sa
za dušu zosnulého, napr. ľubovoľný desiatok posvätného
ruženca...
Hrob sa nachádza po ľavej strane kaplnky Povýšenia
svätého Kríža. Cintorín je stále dostupný.

Juraj Dobránsky a Straková Margitka, Široké; snímka archív Vila Širockého
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V každom trpiacom je Ježiš
11. február je Svetovým dňom chorých, keď Cirkev slávi liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej.
Keď sa zamýšľame nad utrpením vo svete, zdá sa byť tajomstvom a mnohí filozofi sa pokúšali o vysvetlenie utrpenia človeka. Voči bolesti vo svojom živote, alebo v živote svojich blízkych stojíme zmätení. Bolesť, hlad, choroby, vojny... Prečo to celé, aké sú príčiny utrpenia?
Príčin môže byť mnoho. Môžu byť dôsledkom nášho hriechu, môžu byť dôsledkom hriechu iných. Ale
utrpenie môže byť aj dôsledkom našich ľudských obmedzení. A existuje aj utrpenie výkupné a teda z lásky k Bohu a blížnym.
V živote sa stretávame s utrpením, ktorému sa jednoducho nevyhneme. Môžeme ho však urobiť „výkupným“. Ak všetko, čo ma cez deň postretne, či dobré, alebo zlé, žijem spolu s Ježišom, všetko toto
utrpenie posväcuje mňa a mnohých ďalších ľudí. Môžem ho obetovať za obrátenie niekoho. Môžem vložiť všetko svoje utrpenie do Ježišových rúk a trpieť spolu s ním. Nemali by sme odhadzovať svoje utrpenie len tak „dole vodou“. Ak trpím a hnevám sa na Boha, hundrem, ľutujem sa, hovorím, že som nešťastný, potom síce trpím, ale všetko moje utrpenie je nevyužité.
Treba však ešte poukázať na jedno, že kresťanstvo nemá záľubu v utrpení. Prečo by potom Cirkev pomáhala chorým, trpiacim chudobným? Je potrebné prosiť o odňatie kríža a je potrebné aj očakávať uzdravenie. Ale ak sa tak nestane, máme dôverovať Bohu a spolu s ním tým utrpením prejsť.
Pohľadom na kríž samotný nenájdeme odpoveď na naše prečo, ale nájdeme riešenie. Ježiš na kríži
nedostal odpoveď na otázku: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Bolo to jediný raz, čo nedostal od Otca odpoveď. Ježiš však našiel riešenie: „Do Tvojich rúk dávam svojho ducha.“ Toto je riešenie aj pre nás. Aj my v našom utrpení hľadíme na Ježiša a pýtame sa prečo. Hľadáme odpoveď. Ale niekedy dostaneme iba silu uniesť kríž a odpoveď možno dostaneme neskôr, možno až keď budeme stáť
zoči-voči Bohu. Ježiš tým, že zomrel, vykúpil našu smrť. Logicky by sme si mysleli, že to bude tým, že
nakoniec nezomrie a tým smrť porazí, ale Božia logika je iná. Ježiš vykúpil naše utrpenie svojim utrpením, skrze svoje trápenie. Všetko utrpenie skrze Ježišovo utrpenie stratilo svoju moc, bolo vykúpené
a preto mu môžeme čeliť.
Pozrime sa na človeka, ktorý čelí utrpeniu bez Ježiša, iba vo svojej vlastnej sile. Jeho utrpenie nie
je vykúpené, vedie iba k zúfalstvu. Ak však tomu čelíme s Ježišom, bolesť je tam stále rovnaká, ale je
tu veľký rozdiel. Má to zmysel a silu v spojení s Ježišom. Ak trpím napríklad strachom, môžem sa pozrieť na Ježišovu ľudskosť, nájsť si ho v situácii, keď on cítil to isté ako ja teraz. Môžem sa vtedy pripojiť k nemu, lebo Jeho strach vykupuje môj strach, Jeho bolesť vykupuje moju bolesť. Preto je Ježišovo utrpenie výkupným, vykupuje ma. Ak je moje utrpenie vykúpené Ježišom, tak aj ja môžem iným pomôcť mojím utrpením.
V každom trpiacom je Ježiš. Rozhodujúcim dôvodom, pre ktorý by sme mali pokojne čeliť dráme utrpenia, je brať vážne tajomstvo Vtelenia a kríža. Ježiš si predsa vzal naše telo a skutočne vzal na seba naše
bolesti. Preto v každej osobe, ktorá trpí, je aj trpiaci Kristus. V evanjeliu podľa svätého Matúša, v časti
o poslednom súde, hovorí Ježiš tým, ktorá sa starali o chorých, alebo navštívili väzňov: „Čokoľvek ste
urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40) Z týchto Pánových slov
sa dozvedáme, že v podvečer nášho života budeme súdení z lásky a najmä podľa lásky k našim blížnym.
Boh jasne drží nad každým človekom svoju ruku. Nehovorím, žeby trpiacich nebolo treba sprevádzať
vytrvalou modlitbou, že by nebolo treba prosiť o ich uzdravenie a robiť všetko po lekárskej i duchovnej
stránke, aby sme to dosiahli, isteže je našou povinnosťou urobiť to. Avšak musíme to robiť v ovzduší
pokoja a bezvýhradného odovzdania sa do Božích rúk. Vari Kristus nevstal z mŕtvych? Vari jeho utrpenie nebolo vykupiteľské? Svätý Pavol nám krásne pripomína: „Nezarmucujte sa ako ostatní, čo nemajú nádej“ (1 Sol 4, 13).
Mgr. Martina Gondová

16

2/2020

Spektrum

Hlboké korene
Novinár sa rozprával s roľníkom o vplyve nepriaznivého počasia na jeho úrodu. Po bohatých dažďoch sa zber kukurice a sóje
ukazovali veľmi dobré. No roľník hovorí: „V tejto chvíli je moja úroda najviac ohrozená.“ Novinár bol udivený, lebo mal zámer napísať článok o dobrej úrode a zlepšení situácie regiónu. „Dokonca aj krátke obdobie sucha veľmi pozitívne vplýva na úrodu,“ pokračoval roľník. „Ako to?“ spýtal sa novinár. Roľník mu vysvetľoval, že hoci sú dažde považované za užitočné, ale v takých obdobiach rastliny nezapúšťajú korene tak hlboko, ako keď počas
krátkeho sucha hľadajú vodu. Korene rastú plytko, takže rastliny nie sú pripravené na to, aby odolali dlhšiemu suchu a silnému vetru. Aj kvôli plytkému zakoreneniu rastlín môže silný vietor
zmietnuť všetko z poľa počas niekoľkých minút.
Aké je to výstižné pre náš duchovný život. Tak veľmi chceme,
aby náš život bol pokojný, aby mu nič nechýbalo, aby na nás Boh
zosielal len „oživujúce dažde“ požehnania. Bojíme sa období „sucha“ a ťažkostí, no pritom zabúdame, že vďaka nim môžeme zapustiť hlbšie korene viery a viac hľadať Boha.
Niektorí tvrdia, že verili v Boha, ale teraz, v ťažkej situácii, ktorú
na nich Boh dopustil, už v neho neveria a odvracajú sa od neho.
Prečo? Lebo korene ich viery boli veľmi plytké. Kým život bol pokojný a vyvíjal sa podľa ich predstáv, boli ochotní veriť. No takáto viera je povrchná, závislá viac od mienky ľudí ako od skutočnej
obety, modlitby a života podľa Božieho slova. Iba hlboké zakorenenie našej viery v Bohu nám dovolí vydržať ťažké časy.
Ešte dnes zapusťme svoje korene hlbšie. Venujme čas Pánovi. Apoštol Pavol píše: „Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána,
v ňom žite: v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo
viere, ako ste sa naučili a vynikajte vo vzdávaní vďaky (Kol 2,6).
text: v. judák

Stretnutia modlitbovej
skupiny sv. pátra Pia
vo Víťaze
sobota: 15. 2. 2020
sobota: 14. 3. 2020
“Človek nedosiahne spásu bez modlitby, ani nevyhrá boj bez nej. Je na vás, ako
sa rozhodnete.” (sv. páter Pio)

Modlitba
Ó, Bože, náš Otec, Ty si
útechou a nádejou ľudstva.
Daj, aby sme podľa príkladu
svätého Pia z Pietrelciny
ustavične obnovovali svojho ducha a milovali rozjímanie
a modlitbu, aby sa tak náš
život stával svedectvom viery
v Tvoju dobrotu.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Uzmierujme Pána modlitbami! Nech
nám nie je ľahostajný osud nás i našich rodín, ale aj celého sveta.

ilustračná snímka: M. Magda
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V minulom čísle nášho Spektra sme uverejnili článok o 200-ročnej histórii Učiteľského ústavu v Uhorsku. Článok z časopisu Kapitula mal pozitívny ohlas. V časopise košických bohoslovcov som objavil zase
históriu nášho košického seminára a ďalšie zaujímavé články.
Ponúkame vám, naši čitatelia, tieto články s úmyslom, aby sme mali prehľad o histórii, formovaní a výchove našich budúcich kňazov.
Tieto články - rozhovory, pripravili naši terajší bohoslovci popri svojom náročnom štúdiu, za čo im treba
poďakovať. Veď mená ako Šimon Škvarko (šéfredaktor časopisu Boromeo) a Valentín Harničár sú prepojené s našou farnosťou. Uisťujeme ich o našich modlitbách.

História košického seminára
V živote sa naskytnú príležitosti, kedy je dobré obzrieť sa späť do histórie. Takouto príležitosťou je aj 25.
výročie znovuotvorenia nášho kňazského seminára. O kľúčových momentoch pre kňazské semináre našej arcidiecézy sme sa rozprávali s pánom profesorom Cyrilom Hišemom, cirkevným historikom.
Prof. Cyril Hišem, PhD.: História seminára
Košická univerzita. Nedostatok dobrých a vzdelaných kňazov bol hlavný problém Cirkvi na Slovensku v 16.
a 17. storočí. Pri zakladaní Trnavskej univerzity Peter Pázmaň dôrazne prízvukoval, že univerzitu potrebujú aj
Košice. Všetci zainteresovaní mysleli na formovanie kňazov, na to, že túto úlohu má vykonať Spoločnosť Ježišova. Generálny predstavený rehole jezuitov P. Gosvitius Nickel súhlasil s jej založením. Najneskôr v roku
1656 akceptoval túto univerzitu od jágerského biskupa Benedikta Kišdyho, ktorý vydal jej zakladaciu listinu
v Jasove 26. februára 1657.
Bulla aurea. Cisár Leopold I. novovzniknutú univerzitu akceptoval „Zlatou bulou“, ktorú podpísal 7. augusta 1660 v Štajerskom Hradci. Tak ju zrovnoprávnil s európskymi univerzitami vo Viedni, v Prahe, v Kolíne,
v Moháči a inde. Bulu signoval arcibiskup Juraj Selepčéni-Pohronec. Biskup Benedikt Kišdy sa tejto udalosti
už nedožil. Zomrel v Jasove pár dní predtým 22. júna 1660.
Kňazský seminár sv. Ladislava. Na budúci seminár v Košiciach pamätal biskup Benedikt Kišdy vo svojom
testamente v roku 1649 sumou 30 000 rýnskych zlatých, majetkom v Gyňove a domom v Košiciach. Kišdyho
závet uskutočnil jágerský biskup Tomáš Pálffy (1660-1669).
Zakladajúcu listinu seminára sv. Ladislava (Kišdiána) vystavil
biskup Tomáš Pálffy 4. júna 1664 v Košiciach. Inštitúcia prevzala pravidlá viedenského Pázmánea. Tu sa formovali budúci kňazi pre diecézu jágerskú, varadínsku, čanadskú a ďalšie.
Viedli ho jezuiti. Seminaristi navštevovali prednášky na univerzite. Bývalo ich okolo 40. Teológiu študovali aj iní teológovia,
nepatriaci do tohto seminára. Navštevovali ju však v pomerne veľkom počte aj klerici rozličných reholí. Na prvom mieste
to boli školastici zo Spoločnosti Ježišovej (tých bývalo niekedy aj 24, školastikov - filozofov okolo 10), ďalej tu študovali
františkáni, premonštráti a aj baziliáni.
Koniec - kišdiána, jezuitov, univerzity. Kišdiánum bolo
Benedikt Kisdy, jágersky biskup, založil 26. februára
1657 v Košiciach akadémiu, prvú svojho zamerania v meste. Zveril ju pod správu rehole jezuitov. Akadémia sa stala
univerzitou vyhlásením buly 6. augusta 1660 cisárom Leopoldom I. V roku 1777 bola univerzita odobratá jezuitom
a stala sa kráľovskou univerzitou.
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Spoločná fotografia všetkých 21 bohoslovcov v košickom seminári sv. Karola Boromejského v roku 1922. Po roku
1938 ich bolo už iba 9. Po znovuotvorení seminára v roku 1994 len do prvého ročníka ich nastupilo 32. Historický najviac bohoslovcov 125 ich bolo v celom seminári v roku 2000. Teraz je vnašom seminári iba 37 bohoslovcov
z dvoch diecéz - Rožňavskej a Košickej.

umiestnené v budove na Alžbetinej ulici č. 2. Kňazský seminár bol činný až do roku 1760, aj keď existoval
novopostavený kňazský seminár v Jágri (od r. 1709). Dňa 12. apríla 1760 bohoslovci (27) z košického seminára odišli z Košíc do Jágra. Košická univerzita fungovala aj po zrušení jezuitov (1773) až do roku 1777,
kedy 27. augusta Mária Terézia vydala nariadenie "Ratio educationis”. V ňom pre Uhorsko existovala už iba
jedna univerzita v Budíne.
Košická diecéza - založenie. Obdobie bez možnosti vychovávať budúcich kňazov v Košiciach netrvalo dlho.
Hneď zriadením Košickej diecézy cisárom Františkom I. 23. marca 1804 a jej pápežským erigovaním Piom
VII. dňa 9. augusta 1804 bola zriadená katedrálna kapitula a kňazský seminár a lýceum.
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského. Dvorným dekrétom č. 5158 zo dňa 13. júna 1806 na základe
predbežného projektu a rozpočtu na rekonštrukciu zrušeného františkánskeho kláštora, vydal panovník pokyn
na prípravné práce, aj keď už oprava sa začala v roku 1805. Prestavba budovy, jej adaptácia pre kňazský seminár, bola dokončená v roku 1824. Poslucháči 1. ročníka teológie boli v Košiciach v roku 1809, aj keď budova
ešte nebola dokončená, pretože v Jágri nastali problémy s priestormi. Na začiatku školského roku 1811/12
bola požehnaná budova kňazského seminára. Z úcty k prvému rektorovi Karolovi Rajnerovi bol za patróna vybraný sv. Karol Boromejský. Menovaní boli štyria profesori teológie. Prednášalo sa v latinčine a neskôr niektoré predmety v maďarčine, po vzniku Československej republiky v slovenčine.
Druhá svetová vojna. Seminár zažil pohnuté časy po Viedenskom verdikte, ktorým územie Košíc pripadlo
do Maďarska. Väčšina bohoslovcov opustila Košice a v štúdiu teológie pokračovali rozptýlení po diecéznych
seminároch na Slovensku. Najmä v Bratislave. V košickom seminári ostali z nich iba deviati, ktorí pochádzali z tohto územia. K ním sa pripojili bohoslovci z Jágru, ktorí tam študovali pre tú časť košickej diecézy, ktorá
po vzniku Československej republiky v r. 1918 ostala v Maďarsku.
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Budova prvého kňazského seminára sv. Ladislava na Alžbetínskej ulici č. 2 v Košiciach. Tento objekt nazývali aj Kišdiánum, pretože tento dom daroval jágerský biskup Benedikt Kisdy pre potreby seminára. Tento seminár bol v tejto budove od roku 1665
až do roku 1760, kedy sa všetci bohoslovci museli
presunúť do Jágru.
Biskup Jozef Čársky 8. septembra 1939 musel opustiť Košice a odišiel do Prešova ako apoštolský administrátor tých častí košického, satmárskeho a rožňavského biskupstva, ktoré ostali na Slovensku. Do Košíc prišiel 16. septembra 1939 Dr. Štefan Madarász ako nový
košický biskup. Situácia sa zmenila až po skončení druhej svetovej vojny a návratom seminaristov do Košíc.
Komunizmus. Nástupom komunistov k moci (1948)
nastal boj proti slobode a Cirkvi. Došlo k postupnej
likvidácii cirkevných štruktúr. Vládnym nariadením č.
112/1950 Zb. o bohosloveckých fakultách zo dňa 14.
júla 1950 bolo na Slovensku sústredené všetko rímskokatolícke bohoslovecké štúdium v Bratislave na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte. Teologická fakulta však bola kontrolovaná štátom. Všetky ostatné kňazské semináre boli zrušené (rehoľné už
v tom čase neboli) - v Nitre, Banskej Bystrici, Spišskej Kapitule, Košiciach a v Prešove. Predstavení a profesori boli internovaní. Len časť bohoslovcov mohla doštudovať. Zhabané seminárne majetky boli rozobraté,
zničené a určené pre nové štátne účely.
Nežná revolúcia. Až v roku 1989 svitla nová nádej na obnovu náboženského života. Mnohí, ktorí už zažili
rok 1968 však tomu spočiatku neverili a len v tichosti niekoľko mesiacov vyčkávali. No keď Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na Zákone č. 403/1990 z 2. októbra 1990
o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd, pochybnosti sa začali úplne rozchádzať. Vo významný
deň pre Československú históriu 21. 8. 1991 vznikla dohoda medzi Rímskokatolíckym biskupským úradom
a Konzervatóriom o vydaní a prevzatí nehnuteľností podľa zákona. Košické biskupstvo sa tak 23. januára
1992 opäť stalo majiteľom seminárnej budovy.
Obnova kňazského seminára. Na Zelený štvrtok 1992 biskup Mons. Alojz Tkáč prvýkrát verejne vyslovil
svoj úmysel obnoviť kňazský seminár. Biskup Alojz Tkáč 1. augusta 1993 poveril Antona Konečného, aby sa
stal rektorom seminárneho kostola a postupne pripravil schátrané budovy a všetky potrebné administratívne
úkony k tomu, aby na Hlavnej ulici v Košiciach bol opäť obnovený kňazský seminár. Nasledovali dôležité rokovania s Kongregáciou pre katolícku výchovu, s Ministerstvom školstva a financií, s Univerzitou Komenského a s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou v Bratislave. Výsledkom týchto rokovaní
bolo, že kňazský seminár v Košiciach bol zaradený do Inštitútu CMBF ako fakultné pracovisko a výchova sa
zaradila do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského ako rektorátne pracovisko.
Generálna oprava budov. Začala sa generálna oprava znovuzískaných priestorov. Zodpovedným bol vicerektor Jozef Ondovčák. Na jar 1994 sa začalo s realizáciou opráv 1. a 2. poschodia na Hlavnej 91. V roku 1995
sa obnovilo prízemie a priečelie Hlavnej ulice. V roku 1996 práce pokračovali v podkroví a posúvali sa k budovám na Kováčskej 48 a 46 od podkrovia až po prízemie a suterén. V roku 1998 práce pokračovali na podkroví
budovy na Hlavnej 89. V tom roku sa z tejto budovy vysťahovalo Konzervatórium. Priestory dnešnej Teologickej fakulty boli odovzdané k užívaniu v roku 2003. V nasledujúcom roku sa začalo so stavbou auly a neskôr
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aj átria. V poslednej 10. etape generálnej opravy týchto budov sa v roku 2007 prikročilo k oploteniu priestorov z Kováčskej ulici a úprave prístupovej cesty a okolitého terénu. Oprava budov sa z veľkej časti realizovala
zo zahraničnej pomoci, zo zbierok veriacich Košickej diecézy ako aj brigádnických prác z jednotlivých farností.
Veni Sancte 1994. Do obnovených priestorov Kňazského seminára v Košiciach mohli noví bohoslovci nastúpiť 4. októbra 1994 a zaspievať slávnostné „Veni Sancte“. Tejto slávnosti sa zúčastnilo množstvo biskupov, kňazov, rehoľníkov, zástupcov iných vysokých škôl, predstaviteľov verejného, spoločenského a kultúrneho života. Dňa 16. októbra 1994 bol zriadený Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach dvomi
subjektmi: po štátoprávnej stránke rektorom Univerzity Komenského v Bratislave a po cirkevnoprávnej stránke dekrétom diecézneho biskupa.
Dnes sa nám ani nechce veriť, že už ubehlo toľko rokov a že kňazský seminár a teologický inštitút a neskôr
fakulta sú tu pre výchovu a vzdelávanie a pre potreby Košickej arcidiecézy.
Nech Pán požehná ďalšie roky!
pre časopis Boromeo pripravil: Valentín Harničár, bohoslovec; snímky časopis Boromeo
pre časopis Spektrum spracoval: Martin Magda

Prečo sme v Košiciach obnovili seminár?
Keď sa hovorí o obnove kňazského seminára v Košiciach, tak najviac sa skloňuje meno Mons. Alojza
Tkáča. Bolo by obrovskou chybou, ak by sme práve tohto významného človeka, ktorý stojí za znovuotvorením Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach vynechali a neopýtali sa, ako to celé
vnímal práve on.
Prečo ste chceli, aby sa seminár opäť otvoril?
Do roku 1994 bol interdiecézny seminár v Spišskej Kapitule, ktorého budovu sme obnovili spoločnými silami, a to diecézy Košická, Spišská a Rožňavská. Chodili tam pracovať naši veriaci na autobusoch počas celého jedného roka.
A prečo sme obnovili seminár?
No taký je zámer každého biskupa, ak môže a my
sme mohli, aby mal seminaristov vo svojej diecéze a v blízkosti katedrály, v našom prípade v Košiciach. Budova seminára bola v dezolátnom stave.
Prebrali sme ju po konzervatóriu a toto, čo sme robievali na Spiši pri obnove seminára, sme robili aj
tu. Celá obnova Kňazského seminára začala v roku
1991/1992. Spomínam si presne na ten deň, keď
som sa rozhodol, že práve do Košíc a do budovy
kňazského seminára sa vrátime. Bola to vigília Narodenia Pána a ja som bol na návšteve u pátra Paňáka, ktorý bol u sociálnych sestričiek na Masarykovej ulici a keď som sa vracal, zastal som na druhej strane oproti terajšiemu semináru Kňazskému
semináru a seminárnemu kostolu, a keď som sa
zadíval na tento objekt, povedal som si: TAK TU
SA VRÁTIME. No a s vtedajším pánom rektorom
Antonom Konečným sme začali budovu seminára
opravovať. Celá oprava kňazského seminára trvala šestnásť etáp. Každý rok bolo treba získať urči-
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té finančné prostriedky, a to okolo 20 000 000 Sk. Vďační som našim veriacim, ktorí poctivo chodili pracovať pri obnove budov, nemeckej spoločnosti Kirche in Nott a, samozrejme, aj ďalším dobrodincom, a to biskupským konferenciám, predovšetkým talianskej a americkej. No a zaujímavé bolo to, že zo Spiša prichádzal stále jeden ročník, počnúc od roku 1994, kedy prvý ročník nastúpil a bol jediný v seminári. Na Spiši sa
to zmenšovalo a v Košiciach sa to zväčšovalo. A takým Božím riadením sa stalo, že v roku 1995 bolo presne 50 rokov, kedy zrušili všetky kňazské semináre v Československu a v roku 2000 boli vysvätení prví seminaristi, ktorí už v Košiciach absolvovali celé štúdium.
Aké ťažkosti boli s tým spojené?
Rozdelil by som to do nasledujúcich stupňov. Po prvé, že bývanie seminaristov bolo, tak povediac, bojové.
Netrpeli zimou, netrpeli hladom, lebo naši veriaci prinášali poživeň, teda rôzne potraviny, ktoré sami vypestovali či už zemiaky, kapustu, jablká a všetko možné, čo bolo treba do kuchyne. Takže núdzu netrpeli. Bývanie nebolo zlé, lebo zima im nebola a mali kde spať, no kultúrne to nebolo. No a ďalšia vec, ktorá bola problematická, boli profesori, pretože sme vtedy nemali profesorský zbor taký, aký by sa pri existencii teologického inštitútu žiadal. Problémom bolo, že sa vtedy nedalo študovať v zahraničí a získať katolícke tituly, v tak
krátkom čase sa nedalo. Tak môžem povedať, že na začiatku to naozaj bolo také provizórium. No Ministerstvo školstva to akceptovalo a my sme patrili pod Teologickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.
Potom začal proces už neskoršie, kedy sa inštitút osamostatnil od Spiša a v Košiciach bol inštitút postavený na vyššiu úroveň.
Keď sa na seminár pozriete s dvadsaťpäťročným odstupom, uberá sa presne tým smerom, ako ste chceli?
Po toľkých rokoch som naozaj rád, že som mohol toľkých kňazov vysvätiť. Je ich vyše tristo. A predpokladám, že títo kňazi, ktorí sú už v pastorácii, sú dobrými kňazmi. No a, čo ma mrzí a z čoho som sklamaný, je
to, že okolo štyridsať kňazov z kňazskej služby odišlo do civilných zamestnaní a teda, že nechali kňazstvo.
Toto je pre mňa veľmi bolestivé. Predpokladám, že terajší seminaristi sú usilovní študenti a, samozrejme, aj
zbožní a ostáva nám nádej, že z nich budú dobrí kňazi. Prežili sme časy hektické, najmä počas komunistickej
totality a času normalizácie. No aj teraz v čase slobody prichádzajú rozličné idey a názory, ktoré útočia na rodinu a morálne sféry, a tak povediac, budúcim kňazom nezávidím. Drahí bohoslovci, vydržte!
Každý štvrtok v týždni je môj deň za kňazov a seminaristov, nech sú akíkoľvek a kdekoľvek a hlásia sa k našej Košickej arcidiecéze, kedy všetky modlitby a všetko, čo robím, obetujem za nich.
pre časopis Boromeo pripravil: šéfredaktor Šimon Škvarko, bohoslovec
pre časopis Spektrum spracoval: Martin Magda

Akademický rok s novým dekanom
Jednou z najväčších zmien na našej Teologickej fakulte v tomto akademickom roku je zmena v jej vedení. Doterajšieho dekana fakulty prof. ThDr. Cyrila Hišema, PhD. vystriedal 1. októbra 2019 doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. A keďže my, bohoslovci, sme veľmi zvedaví (a veríme, že vy tiež), tak sme novému dekanovi Teologickej fakulty položili zopár otázok. Príjemné čítanie!
Otec dekan, mnohí ľudia Vás poznajú z Vášho doterajšieho pôsobenia na Teologickej fakulte alebo aj z miest, kde
ste doposiaľ pôsobili. Napriek tomu sa nájdu určite takí, pre ktorých je Vaše meno nové. Preto Vás chceme poprosiť, aby ste sa v úvode krátko predstavili.
Ďakujem vám za oslovenie a srdečne pozdravujem všetkých vašich čitateľov. Keď mám zhrnúť svoje roky služby ako
kňaza a pedagóga, tak chronologicky, asi nasledujúco: 2002 - 2004 kaplán vo farnosti Prešov sv. Mikuláša, 2004 - 2006
kaplán vo farnosti Košice, Dóm sv. Alžbety, 2006 - 2012 administrátor Slovenskej misie v Ottawe, Kanada (zároveň aj
študijný doktorandský pobyt na University of Ottawa a Saint Paul University v Ottawe, Kanada), 2012 - 2014 kaplán vo
farnosti Košice, Dóm sv. Alžbety a od roku 2014 som výpomocným duchovným vo farnosti Košice sv. Ondreja, Podhradová. Každá z menovaných farností bola pre mňa, a verím aj pre ich veriacich, požehnaním a stále tam, kde som pôsobil,
či pôsobím, cítim Božiu prítomnosť a blízkosť. Od 2014 pôsobím aj ako odborný asistent na Katedre systematickej teológie a neskôr aj ako tajomník TF KU a to trvalo až do 30. 9. 2019. Od 1. 10. 2019 som sa stal dekanom TF KU a naďalej som aj moderátorom Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košice.
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Vieme, že sa venujete najmä morálnej teológii, kresťanskej etike a bioetike. Môžete nám prezradiť, čo Vás inšpirovalo práve k tomuto zameraniu?
Keď som dávnejšie čítal encykliku už dnes sv. Jána Pavla II. pod názvom Veritatis splendor, oslovil ma jeden článok tejto encykliky, kde je napísané, že „vďaka Božiemu zjaveniu
a viere veriaci rozoznáva novotu, ktorou sa vyznačuje morálnosť jeho skutkov: tie majú vyjadrovať súlad či nesúlad s dôstojnosťou a povolaním, ktoré dostal skrze milosť; v Kristovi Ježišovi a v jeho Duchu je kresťan novým
stvorením, Božím dieťaťom a svojimi
skutkami ukazuje, či je podobný alebo nepodobný obrazu Syna“ (VS 73).
Oslovili ma tieto slová pápeža a začal
som sa im viac venovať cez skúmanie
predmetu a zamerania morálnej teológie, etiky a napokon aj bioetiky. A poviem vám, je stále čo učiť sa, a to najmä v oblasti kresťanského pohľadu
na stále nové výzvy v bioetike. Za zameranie v oblasti morálnej teológie
a bioetiky vďačím svojim školiteľom
a osobnostiam ako bol prof. František
Tondra, Juraj Semivan, ale aj Noël Simard a mnohí iní.
Okrem práce na Teologickej fakulte
ste tiež moderátorom Ekumenického
spoločenstva cirkví na území mesta
Košice. Čo je Vašou úlohou v tomto
Ekumenickom spoločenstve?
Moderátor Ekumenického spoločenstva cirkví organizačne vedie ES a je
jej hovorcom. Spolu so svojimi bratmi
v Ekumenickom spoločenstve sa snažíme v duchu dialógu lásky, úcty, tolerancie a dobrých vzťahov pracovať
na jednote a spoločných aktivitách.
V tomto roku slávime už 25. výročie
Ekumenického spoločenstva, ku ktorému sa hrdo hlásim a som rád, že
má svoje miesto na našej Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
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Od októbra tohto roku nastala zmena vo vedení Teologickej fakulty a Vy
ste sa stali jej novým dekanom. Doposiaľ ste boli jej tajomníkom. Ako
vnímate túto zmenu a čo bude Vašou novou úlohou?
Možno pre vysvetlenie, dekan je čelným predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná v jej mene. Akademický senát ho volí na štvorročné obdobie, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Pre mňa je to
veľká výzva, keďže som doteraz zastával na Teologickej fakulte skôr úlohu
finančného manažéra a riadneho vysokoškolského pedagóga, ale prijímam
túto nomináciu s veľkou pokorou a budem sa snažiť, aby naša fakulta napredovala tak akademicky, ako aj ľudsky
a duchovne.
Otec dekan, aká je Vaša vízia do budúcnosti s Teologickou fakultou
v Košiciach?
Naša Teologická fakulta je verná
kresťanským hodnotám, má úctu k tradíciám a je otvorená novým výzvam.
Počas svojej doterajšej existencie si
fakulta vybudovala rozsiahlu sieť kontaktov v oblasti výučby, vedy a výskumu, aktívne sa zapája do domácich
i zahraničných výskumných projektov,
spolupracuje s mnohými zahraničnými univerzitami, rozvíja a podporuje
mobility študentov a pedagógov. Teší

ma, že počas existencie našej fakulty
vyšlo z jej brán mnoho úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili doma aj
v zahraničí a ktorí si odborný rešpekt
a reputáciu získali práve vďaka Teologickej fakulte. Chcem sa preto vo svojej vízii zamerať na ďalšie smerovanie
našej fakulty, a to najmä na hľadanie
pravdy a podelenia sa s ňou, podporovať poznanie prostredníctvom vzdelávania, výskumu a publikácií pedagógov TF KU a tak slúžiť rozvoju človeka,
pracovať pre spoločný cieľ na fakulte
všetkých zúčastnených a najmä pracovať zodpovedne a konať dobro s najlepším úmyslom. Rád by som na našej fakulte podporil a uviedol do praxe požiadavky pápeža Františka, ktorý zdôraznil tri princípy pre vzdelávanie: poľudštenie vzdelávania, zlepšenie kultúry dialógu a upevňovanie nádeje, ktoré má vychádzať z dynamiky
života a k tomu prispôsobeného vzdelávania. Nemôžem to uskutočniť sám,
ale spoločne so svojimi kolegami, zamestnancami a študentmi môžeme
zrealizovať tento náš spoločný projekt.
K tomu vás všetkých pozývam.
Ďakujeme za rozhovor a vyprosujeme
do Vašej služby veľa Božieho požehnania a darov Ducha Svätého.
pre Boromeo pripravil: J. Grocky, bohoslovec
pre časopis Spektrum spracoval: M. Magda
snímka: Boromeo
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Návnada na dušu
Nikdy som si nemyslela, že budem musieť o pozornosť venovanú knihám bojovať. Čítanie bolo pre mňa vždy
úplne samozrejmou a milovanou činnosťou. Pamätám si, ako som ešte ako školáčka na zemi pri poličke, poskladaná v najneprirodzenejšej polohe, hltala stránky náhodne vybratej knihy, aj keď mojou úlohou v danej chvíli bolo len utrieť z nej prach. Preto mi upratovanie knižnice vždy toľko trvalo a moja odpoveď: „Čítam“ na otázku:
„Čo robíš?“ rýchlo prestala zaplavovať moju mamu hrdosťou nad ušľachtilými záľubami svojej dcéry. Knihy som
neopustila ani v dospelosti, vôbec nie, skôr naopak. Priviazala som sa k nim pevne a nedokázala im vážnejšie
konkurovať ani televízia.
Až kým do môjho života nevstúpil internet
Preto som si nikdy nemyslela, že budem musieť o pozornosť venovanú knihám bojovať, až kým do môjho života nevstúpil internet a konkrétne ten praktický, pohodlný a sympatický internet do ruky. Jednoduchý prístup k videám a článkom - zaujímavým a poučným a aj k tým menej poučným, povrchnejším a triviálnejším, ale zábavným. Možnosť vybrať si v ktoromkoľvek voľnejšom momente dňa zo záplavy obsahu, šitého na mieru a bez námahy sa nechať rozptýliť, začala nebadane vytláčať knihy z môjho života. Nevšimla som si to hneď. Nie je nič zlého
na tom pozrieť si zaujímavé video, alebo prečítať trendujúci článok. Ak je ich však viac, ešte viac, nekonečne...,
začínajú si vyberať svoju daň.
Nový spôsob komunikácie so svetom ma začal meniť
Keď tento spôsob komunikácie so svetom v mojom živote prevládol, začal ma meniť. Oslabila sa moja schopnosť sústrediť sa na náročnejšie a hlbšie texty, na tie, ktoré sa mi v minulosti čítali ľahko a spôsobovali mi radosť. Venovať sa pokojne a sústredene jednoduchým manuálnym činnostiam začalo byť neprirodzené. Aj keď bez
ticha žiť nedokážem, stalo sa omnoho náročnejším doňho vstúpiť a záplava myšlienok, s ktorou som vždy mávala problém, začala útočiť akosi sebavedomejšie.
Zbraň v boji s povrchnosťou modernej doby
Sú to problémy, s ktorými nezápasím len ja, ale celá naša doba. Mám tú výhodu, že si jasne pamätám, aké
iné to všetko môže byť a že viem, čo kvalitné knihy do života môžu priniesť. Radosť z poznávania pravdy - nielen
jedného jej aspektu náhodne vybratého, prifarbeného a silno ozvučeného. Krása plného kontextu a nuans a pri
dobrej beletrii osviežujúca komplexnosť deja a postáv. Dobrá kniha nie je jediná zbraň v boji s povrchnosťou modernej doby, ale je to zbraň veľkého kalibru.
Nie je jedno, či budú knihy súčasťou môjho roku 2020
Aj keď je väčšinou jednoduchšie kliknúť play ako zobrať do ruky knihu, či naštartovať čítačku, keď som si zvolila druhú možnosť takmer nikdy ma po pätnástich, dvadsiatich, tridsiatich minútach nezaplavila nechuť zo strateného času. A tak som si povedala, že si budem v tomto roku druhú možnosť vyberať vedome a systematicky
a nedovolím, aby iné médiá vytlačili knihy na okraj môjho života.
V autobiografii mojej značne obľúbenej Terézie z Avily som narazila na citát, v ktorom táto učiteľka Cirkvi hovorí o svojich modlitebných začiatkoch:
„Vždy, keď som bola bez knihy, moja duša sa hneď vyrušila a moje myšlienky začali blúdiť. Keď som čítala, začali sa opäť zhromažďovať, akoby som položila návnadu na svoju dušu."
Nie je jedno, či budú knihy súčasťou môjho roku 2020, alebo nebudú a nie je jedno, aké miesto v ňom dostanú. Tak to vnímam ohľadom svojej najbližšej budúcnosti ja. Končím tento môj ľúbostný list knihám a idem si rovno
jednu, obzvlášť chutnú „návnadu na dušu“, vložiť do kabelky. Nikdy neviete, kedy sa naskytne príležitosť ju otvoriť.
Eva Štrbová, zverejnené: 10.01.2020 14:12:50 | Kategórie: Blogy
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ilustračné snímky: M. Magda
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Ahoj, kamaráti!

Možno sa vám, podobne ako mne, zdá, že ostatný školský polrok zbehol akosi prirýchlo. Možno ste poniektorí neboli so svojimi výsledkami až tak spokojní. No možno iní spokojnejší ani byť nemohli. Možno ste už, plní energie a nadšenia do učenia, vyštartovali
do toho druhého polroka. A možno vás učitelia a učiteľky nechali ešte trošku si vydýchnuť. Tak, či onak, poďme sa spoločne pozrieť, čo nás čaká v nasledujúcich týždňoch...
Svätica mesiaca: sv. Školastika, panna – 10.2.
Bola sestrou sv. Benedikta, zakladateľa benediktínskeho rádu. Ich rodičia boli šľachticmi, no tiež boli veľmi nábožní a snažili sa viesť svoje deti k Bohu.
Niekoľko rokov pred smrťou žila v blízkosti hlavného kláštora jej brata a aspoň raz do roka ho navštevovala. Je známe ich posledné stretnutie, keď už boli starí a mali blízko ku smrti. Stretli sa neďaleko kláštora, rozprávali sa o Bohu a deň im ubehol ako zvyčajne. Školastika prosila Benedikta, aby zostal do rána, on
však nechcel. Vtedy sa Školastika začala modliť. Za chvíľu sa obloha zatiahla a začalo tak husto pršať, že Benedikt nemohol odísť do kláštora. Celú noc sa rozprávali, modlili a spievali žalmy. Ráno sa rozišli a na tretí
deň od tej noci Školastika zomrela. Benedikt videl jej dušu v podobe holubice, ako vystupuje do neba. Radoval sa a ďakoval Bohu za to, že ju oslávil.
Úcta k sv. Školastike sa rozšírila, hoci o jej živote nie je veľa údajov a nezaložila ani žiaden kláštor. Napriek tomu mnohé kláštory nesú jej meno a aj v benediktínskych kláštoroch sa zvyčajne nachádza kaplnka alebo oltár zasvätený práve jej.
Popolcová streda – 26.2.
Tento deň pripadá každý rok na 46. deň pred veľkonočnými sviatkami. Začiatok pôstneho obdobia –
prípravy na tieto sviatky je v tomto roku 26. februára. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu, pokánia
v celej Cirkvi a končí ňou fašiangové obdobie zábavy, plesov a karnevalov. V tento deň sme všetci poznačení popolom zo spálených bahniatok, ktoré boli posvätené počas minuloročnej Kvetnej nedele. Poznačenie je
sprevádzané slovami: „..................., ...... ............... ...... .... ...... ............... ....... .................. .“ (doplňte)
								
pripravila: Paula Mihoková
1. Veľký, pštrosovi podobný vták so zakrpatenými krídlami.
2. Koľajový dopravný prostriedok na väčšiu vzdialenosť.
3. Priehľadná sklená nádržka s vodou, určená na chov menších druhov rýb.
4. Malý lietajúci cicavec,loviaci v noci hmyz.
5. Značka luxusného automobilu aj veľká
mačkovitá šelma.
6. Správa poslaná elektronickou poštou.
7. Visutá alebo koľajová dráha s vozňami
alebo sedačkami ťahanými lanom.
8. Eskimácky príbytok zo snehových a ľadových kvádrov.
9. Druhý deň v týždni.
10. Stavba spájajúca brehy riek.
zdroje: www.zivotopisysvatych.sk
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Ak je nebo večné, čo tam celú večnosť budeme robiť?

...

to tak nie je. V nebi bude všetko
dynamické, každý jeden moment.
Vlastne v nebi nie sú žiadne momenty, pretože tam nie je čas, je
novým prežívaním Božej prítomnosti. A ani celá večnosť nestačí na úplnú radosť z Boha v jeho
úplnej úplnosti.
Raj je taká skúsenosť, ktorá sa
nedá vysvetliť. To všetko pochopíme, až to zakúsime. Niečo podobné zažil apoštol Peter na hore Tábor. Bolo to také krásne, že tam
chcel zostať. Aj svätý Pavol, apoštol o svojom zážitku dokázal povedať: „Nik si nedokáže predstaviť,
čo Boh pripravil pre svojich vyvolených, tým, ktorí ho milujú.“
Veľmi si spolu želajme, aby
sme všetci boli spolu v nebeskom
raji, pociťovali radosť zo vzájom-

ˇS P

B
RO LÉM

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:

Milí mladí priatelia, hneď
na úvod nám môže pomôcť vhodný
príklad. Na oslavu bolo pozvaných
veľa ľudí. Podávali sa dobré jedlá
a hrala príjemná hudba. Náhodou
bola neďaleko stajňa, kde bývali
dva osly. Keď začuli hudbu a veselé rozhovory ľudí, jeden osol povedal: „Akí sú tí ľudia šťastní, určite
jedia prvotriedné seno.“
Ľudia nikdy nepochopia, aké
môže byť nebo. Dôvod je v tom,
že ich skúsenosti sú iba pozemské. Osol mal skúsenosť iba so
senom - pre neho bolo prvotriedné
seno rajom. Jeho mozog nedokázal prekročiť túto hranicu. Na tejto zemi ľudia posudzujú veci podľa kritérií priestoru a času.
Ale na večnosť sa nemožno pozerať podľa týchto kritérií. Nebo je
stav radostného žitia. Nie je to ani
miesto, ani priestor, ale stav. Je
to radosť z Boha, ktorá je pociťovaná celú večnosť. Ak je peklo nenávisť, raj je láska. A láska je radosť. Človek stvorený na Boží obraz sa podobá Bohu, pretože dokáže milovať. Preto cieľom ľudského
života je dosiahnuť najvyšší možný vrchol lásky - raj.
V nebi už nie sú žiadne skúšky, žiadne tresty, starosti a pokušenia. Nie je tam žiadne utrpenie. Každá slza je zotretá. Už nemáte žiadne starosti. Tam je človek v stave milovania a milovania! To nebude žiadna nuda. Mnohí si myslia, že v nebi sa budú pozerať na Boha staticky. Ale v nebi

?
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rubriku pripravuje
MUDr. Blažej Vaščák

nej spoločnosti, tešili sa z Boha
v Jeho majestátnosti a nekonečnosti.
Dúfam, že teraz všetci chápeme, prečo diabol, klamár a otec
lži, robí všetko, aby prekazil človeku dostať sa do neba. On na nás
nielen žiarli, ale nám závidí, aj
nás nenávidí, že my ešte môžeme byť zachránení a spasení, ale
on už nikdy!

ilustračná snímka: M. Magda
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Trampoty
v manželstve
140. Pán Boh nás učí trpezlivosti
„Láska“ je prvé a najdôležitejšie slovo manželskej prísahy.
Pre manželov je manželstvo cestou k svätosti, ktorá im poskytuje najlepšie podmienky na rast
v láske k Bohu a k blížnym až
po úplné zjednotenie sa s Bohom.
Ježiš nám dáva nové prikázanie,
aby sme sa milovali tak, ako nás
miluje On sám (Jn 13,34) a preto sa novomanželia manželskou
prísahou zaväzujú toto prikázanie uskutočňovať vo svojom spoločnom živote.
O láske sa veľa napísalo, ale
nikto ju neopísal tak nádherne ako
svätý Pavol v 1 Kor 13,4-7. Stojí za to zamyslieť sa nad jednotlivými vetami tohto hymnu, ktorý je
posolstvom aj pre nás. Prvú vetu
„hymnu na lásku“ dobre poznáme:
„Láska je trpezlivá.“ Keďže sa trpezlivosť uvádza ako prvá vlastnosť lásky, môžeme povedať, že je
akoby prvým menom. Všimnime si,
že koreň tohto slova sa spája s utrpením. Ide o postoj znášania nielen nepriaznivých vonkajších okolností, ale aj o znášanie inakosti
a ťažkostí, vyplývajúcich z charakteru a očakávaní blížneho.
Veľa rozchodov a rozvodov má
korene v nedostatku vzájomnej trpezlivosti snúbencov či manželov.
Svätá Katarína Sienská nám radí:
„Teraz ti poviem, že vďaka blížnemu môžeme v sebe pestovať cnosť
trpezlivosti práve vtedy, keď znášame krivdu, ktorú nám spôsobil (Dialóg o Božej prozreteľnosti).
Zo skúseností vieme, že aj vte-
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dy, keď obdobie snúbeneckej lásky
prebieha bez konfliktov, takmer
hneď po svadbe dochádza k nezhodám, vyplývajúcim z rozdielnosti charakterov. Vo všeobecnosti sa týkajú predstáv o manželstve
a rodine, o manželskom partnerovi, jeho rodičoch a neraz aj o pohlavnosti, pretože pôvodné očakávania boli iné. Spoločný manželský život nie je zasľúbenou zemou,
„oplývajúcou mliekom a medom“,
ale „drinou na úhore“, ktorú man-

želia prijali ako úlohu. Tento príslovečný „úhor“ treba postupne obrábať a plieť, aby sa postupne zmenil
na úrodnú manželskú zem.
Vzorom pre nás je vždy „zhovievavý Boh“ (Ex 34,6, Nm 14,18).
Veľmi často zakúšame, že čím viac
sa privinieme k Bohu, tým viac nás
zaskakuje svojou nekonečnou trpezlivosťou a milosrdenstvom. Božia trpezlivosť s nami svedčí o sile
Božej lásky. Podobne aj Panna
Mária, naša najtrpezlivejšia Matka, je pre každého z nás najdokonalejším príkladom trpezlivosti vo
vzťahu k Bohu a k blížnemu. Svätý Jozef sa snažil nasledovať Máriin postoj v situáciách, ktoré boli
skúškami viery, tým, že trpezlivo
a v tichosti srdca znášal ťažkos-

ilustračná snímka: M. Magda
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ti. Okrem iného sa to prejavilo vtedy, keď po troch dňoch
našli Ježiša v chráme.
Skôr či neskôr sa v manželstve prejaví netrpezlivosť,
predovšetkým vtedy, keď sa rozsype náš idealizovaný obraz manželského partnera. Chceme, aby všetko bolo, jednoducho povedané, „dobré a náš egoizmus ukojený“. Poznáme to z vlastnej skúsenosti: zvýšený tón hlasu, odutá
tvár, ďalšie psychofyzické reakcie, hnev, sťažovanie sa,
pýcha („veď mám predsa pravdu!“). Aj po rokoch spoločného života naďalej zápasíme s problémom netrpezlivosti.
Všetko môže byť podnetom k nervozite. Často sú to veci,
ktoré si ani neuvedomujeme. Vyplýva to z mnohých príčin:
z rôznosti temperamentov a spôsobu reagovania, kultúrnej rozdielnosti, zvykov z pôvodnej rodiny, osobných návykov v oblasti presnosti a poriadku, financií a plánovania
výdavkov, ba aj z rozdielnosti v plánovaní voľného času.
Stále sa treba učiť prijímať blížneho takého, aký je a celkom obyčajne s ním byť a modliť sa za neho.
Keď na nás začnú doliehať ťažkosti bežného života,
spomeňme si, že vo sviatosti manželstva sme do svojho vzťahu pozvali Pána Ježiša Krista, ktorý je naozaj prítomný v našom manželstve. Niekedy je dobré pozrieť sa
doma na kríž, zavesený na stene a uvedomiť si, že nás
zachránila Ježišova obeta, takže vďaka Jeho moci môžeme povstať z pádu.
Ďalšie dôvody na netrpezlivosť vznikajú v manželstve
vtedy, keď na svet prichádzajú deti: rozdielne názory na výchovu, únavu a prebdené noci. Množstvo domácich povinností nám bráni využívať predchádzajúce bezpečnostné ventily, akými boli naše obľúbené spôsoby odreagovania sa a odpočinku.
Pribúdajú situácie, ktoré sú skúškami viery: choroba
detí, ťažkosti v práci, strach z možnej nezamestnanosti.
Rodinný život čoraz väčšmi odhaľuje naše osobné slabosti
a prejavy egoizmu a tiež pýcha. Tu sa rodí výzva byť trpezlivý voči sebe: „No najväčšiu trpezlivosť musí mať duša
sama so sebou“ (Denníček 115).
Všetky situácie, ktoré nezvládame, môžeme využiť ako
príležitosť cvičiť sa v trpezlivosti. Nejde len o to, aby sme
sa sami k tejto cnosti vychovávali, ale predovšetkým o to,
aby sme pochopili Božiu výchovu, ktorá vždy vedie k tomu,
aby sme sa s dôverou odovzdali do Božej Prozreteľnosti. Pozrieť sa na občas nelichotivú pravdu o sebe „Božím
spôsobom“ nám pomôže aj to, že budeme vieru zdieľať
v spoločenstve a nájdeme si spovedníka. Vyhľadajme aj
hodnotné knihy a rady múdrych ľudí a naozaj úplne dôverujme Bohu.

Stalo sa
• 17. 1. v sobotu ráno po sv. omši bolo stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. pátra Pia vo
farskom kostole
• 18. - 25. 1. - bol Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov, kde sme sa modlili na tento úmysel
• 19. 1. v nedeľu po sv. omšiach bola zbierka pre
pastoráciu mládeže v našej arcidiecéze
• 1. 2. - bolo prvé stretnutie snúbeneckej školy v sobotu večer o 18.00 na fare v katechetickej miestnosti
• 2. 2. v nedeľu na sviatok Obetovania Pána
(Hromnice) - 40 dní od narodenia Pána Ježiša - bolo pri svätých omšiach požehnanie sviec
- hromničiek

Stane sa
• 11. 2. v utorok je 28. Svetový deň chorých;
v tento deň budeme udeľovať pri večernej sv. omši
vo Víťaze o 18.00 sviatosť pomazania chorých
• 12. 2. v stredu bude udelenie sviatosti pomazania chorých v Ovčí pri večernej svätej omši o 17.00
• 15. 2. v sobotu bude spoločná krstná náuka
o 9.30 na fare v katechetickej miestnosti - bude
skôr o pol hodinu
• 15. 2. v sobotu ráno po sv. omši bude stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. pátra Pia vo farskom kostole
• 21. 2. v piatok bude nočná adorácia vo farskom
kostole od 21.00 - 22.00
• 26. 2. - Popolcovou stredou začneme 40-dňové
pôstne obdobie; v tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, je to deň pokánia
v celej katolíckej Cirkvi
• 28. 2. v piatok začnú krížové cesty v pôstnom
období - v Ovčí o 16.30 a vo Víťaze o 18.00,
po nich budú sv. omše; krížové cesty v nedele
budú vo Víťaze o 14.30 a v Ovčí o 13.30
• 1. 3. v nedeľu bude po sv. omšiach jarná zbierka na charitu
• 10. 3. v utorok začíname deviatnik k sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie
• 14. 3. v sobotu bude spoločná krstná náuka
o 10.00 na fare v katechetickej miestnosti
• 14. 3. v sobotu ráno po sv. omši bude stretnutie členov modlitbovej skupiny sv. pátra Pia vo
farskom kostole

MUDr. Blažej Vaščák
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz
10. 2.
11. 2.
12. 2.
13. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.
17. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.
24. 2.
25. 2.
26. 2.
27. 2.
28. 2.
29. 2.
1. 3.
2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.
8. 3.
9. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 3.
13. 3.
14. 3.
15. 3.

30

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
6. nedeľa
cez rok - A
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
7. nedeľa
cez rok - A
Pondelok
Utorok
Popolcová
streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
1. pôstna
nedeľa - A
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
2. pôstna
nedeľa - A
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
3. pôstna
nedeľa - A

Ovčie

18:00 † Valent a Mária Novotní
17:00 60: Albína Humeňanská
7:00
18:00
7:00
7:30
10:30

za ZBP rodín prístrešia „Ladislav Grega“
† Valentín Sirovič
† Valent, Helena a Jozef Baluchovci
† Mária a Štefan Jenčovci
za farnosť

17:00 za ZBP rodín Ľubomíra a Stanislava
11:00
9:00 † Matej a Mária Stašíkovci

18:00 † Flavián Jenča
17:00 za ZBP Vladimíra Jenču a jeho rodiny
7:00
18:00
7:00
7:30
10:30

† Mária Blizmanová a zosnulí z rod. Jenčovej
† Veronika a Ján
za ZBP rodín prístrešia „Galdunová“
za ZBP Ladislava Gregu a jeho rodiny
za farnosť

18:00
7:00
18:00
7:00
18:00
7:00
7:30
10:30

za ZBP rodín prístrešia „Vyhonská“
za ZBP rodín prístrešia „Andrejkovičová“
za ZBP Bohuznámej rodiny
za farnosť
40: Renáta Andrejkovičová
† Valentín Kollár
† Viktor Grega, kňaz, Anna a Štefan
80: Ema Uličná

17:00 † Ondrej a Viktória
9:00 † Roman Haľko

17:00 za ZBP rodín prístrešia „Za ulicu“

17:00 † Branislav Kráľ
9:00 † Jozef a Anna Uliční

18:00 † Margita a Mikuláš
17:00 80: Filoména Balogová
7:00
18:00
7:00
7:30
10:30

† Štefan, Apolónia a Anna Iskrovci
† Jozef a Helena, Pavol a Monika Krankotovci
za živých a mŕtvych členov RB
† Františka a Štefan Novotní
za farnosť

17:00 † Štefan a Magdaléna Humeňanskí
17:00 za živých a mŕtvych členov RB
9:00 za ZBP rodiny Balogovej

18:00 40: Stanislav
17:00 † Jozef Baloga (výročná)
7:00
18:00
7:00
7:30
10:30

† Berta Magdová
† Jozef, Mária, Jakub a Žofia
† Albert a Mária Blizmanovci
za ZBP Márie Blizmanovej
za farnosť

17:00 † Vendelín a Martin Balogovci
9:00 † Veronika, Jozef, Helena, Ján a Žofia

Ďakovná sv. omša za 80 rokov života
našej sestry Filomény Strakovej,
celebroval Mgr. Marcel SENDERÁK, kaplán HaZZ

Ďakovná sv. omša za 80 rokov života
našej sestry Heleny Krankotovej,
celebroval ThDr. Pavol Čech

