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Svätec, ktorý nás učí svojím mlčaním

Svätec, ktorý nás učí
svojím mlčaním
Vstúpili sme do mesiaca marec, ktorý by
sme mohli nazvať mesiacom sv. Jozefa. Celá
Cirkev prechováva veľkú úctu k tomuto svätému mužovi, veď je jej patrónom. Je patrónom našej farnosti, aj keď ho slávime ako
robotníka.
Stále je to tá istá osoba, ktorá je aj ženíchom Panny Márie. Tie sviatky nám viac približujú jeho poslanie, ktoré sú aj jeho čnosťami. Patrí do najužšej rodiny Božieho Syna
na zemi spolu s Pannou Máriou. Aj keď nie je
jeho otcom, svoju pozemskú úlohu vychovávateľa a ochrancu Ježiša si splnil dokonale.
Chceli by sme možno o ňom vedieť viac,
ale i to málo, čo vieme z najspoľahlivejšieho prameňa, ktorými sú evanjeliá, vieme o
ňom dosť. Leonard de Port Maurice povedal:
„Nezáleží, že evanjelisti hovoria tak málo o
sv. Jozefovi. Mne stačí, že ho predstavili ako
snúbenca Panny Márie.“
Nikto nevie, kedy a kde sa narodil, kedy
a kde zomrel. Krátko pred narodením Ježiša
Krista vystupuje na scénu dejín spásy. Vo
Svätom písme nenájdeme ani jedno slovíčko od sv. Jozefa. Je mužom, ktorý nás učí
nie slovami, ani veľkolepým kázaním, ale svojím mlčaním. Je mužom činu. V jednom karmelitánskom hymne je nazývaný ako „doctor mysticus“.
Evanjelium prijalo jeho mlčanie a nesie ho
celými vekmi. Najkrajšou rečou lásky je práve
mlčanie. V tomto mlčaní je obsiahnutá plná
odovzdanosť a dôvera, pokora i láska, ktorá
nepotrebuje veľa slov.
Sv. Jozef, pomáhaj nám v tejto dobe pandémie dôverovať Božiemu plánu, že ten Jeho
je lepší pre našu spásu ako ten náš. Nauč
nás znášať utrpenie tak ako ty - v mlčaní a
v pokore.
				
d.o. Marek
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Osirelo miesto
Mnohí pýtame sa prečo zase,
odišiel do večnosti ďalší kňaz
v tak krátkom čase.
Osirelo miesto pri oltári,
všetci máme smútok v tvári.
V dobe pôstu pred Veľkou nocou
dotĺklo srdce kňaza,
keď deň sa striedal s nocou.
Hoci túžba po živote silná bola,
no choroba veru mocnejšiu silu mala
a tak Vás ku Pánovi povolala.
Dotĺklo srdce, utíchol hlas,
každému je smutno za Vami,
kto miloval Vás.
V mnohých dedinách či meste,
kde ste pôsobili,
všetkým veriacim do srdca lásku tak vštepili.
Statočne ste sa pri oltári držali
a slovo Božie nám tak krásne hlásali.
V rodnej dedinke ste posledné roky strávili
a v kostole sväté omše slúžili.
Pán si Vás povolal do večnosti,
kytice kvetov položíme na Váš hrob z vďačnosti.
K tomu ešte modlitbu obetujeme,
za Vaše služby zo srdca ďakujeme.
Nech Vám, vdp. František,
dá Pán Boh ľahké odpočívanie
a v nebi večné prebývanie.
Marta Pacovská, 10. 3. 2021, Široké
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Za duchovným otcom Františkom Stahovcom
Mons. Bernard Bober,
košický arcibiskup, metropolita
Pohrebná sv. omša, Víťaz 13. marca 2021
Drahá smútiaca rodina, milí bratia kňazi, príbuzní, priatelia a známi, drahí bratia a sestry v Kristovi!
Tak, ako pre všetkých ľudí
na svete, aj pre nás je smrť nepriateľom života a myšlienka na ňu
je nepríjemná a plná otáznikov aj
napriek istote viery, že u Boha
nájdeme útočisko, pokoj a trvalú
radosť. Nebojíme sa smrti ako takej, máme skôr obavy z umierania
a z náročnosti kríža, ktorým môžeme byť navštívení hlavne na sklonku životnej púte.
Ako hojivý balzam na rany pôsobí viera, zasiata Božím Synom v našich srdciach, a totiž, že každý človek, či starý, alebo mladý, chorý,
alebo zdravý, je jedinečný a bezvýhradne milovaný Bohom. To je
istota, ktorá nám pomáha vážiť si
život každého človeka a ďakovať
zaň Bohu. Keď sa takto pozeráme na ľudí okolo seba, s ktorými
nás v živote spájalo príbuzenstvo,
priateľstvo, alebo služba, v ich
odchode z tohto sveta strácame
aj čiastku vlastného života. Takto
nás smrť našich blízkych ľudí pomaly vychováva k tomu, aby sme
ešte viac milovali a vážili si život,
Boží dar a vzbudzovali v sebe ešte
pevnejšiu nádej na nové stretnutie s tými, ktorí nás už predišli
do večnosti.
V evanjeliu sme počuli, čo nám
Ježiš pripomína: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca
je mnoho príbytkov..., idem vám
pripraviť miesto?!“ (Jn 14, 1-6).
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Nič nedokáže utíšiť najhlbšiu túžbu človeka, iba ten, ktorý ho povolal k životu, a to dokonca k životu
večnému. Aby sme mohli vstúpiť
do večnosti, musíme prejsť bránou smrti. Každý z nás musí prejsť touto bránou.
Zmysel nášho života spočíva
v zjednotení s Bohom. Toto je zmysel ľudskej existencie - jedine Boh.
„Milovať život,“ hovorí trapistický
mních Thomas Merton, „znamená vedieť prijať život so všetkým,
čo prináša, to znamená aj so smrťou, ktorá k životu patrí.“
Aj náš zosnulý brat vo viere František, ktorého teraz vyprevádzame na večnosť, vedel o tejto skutočnosti a vo viere v Krista vnímal život i smrť ako súčasť cesty
k Bohu. Priblížme si na chvíľu púť
jeho pozemského života.
František Stahovec sa narodil
12. septembra 1949 ako piate
dieťa rodičom Jánovi a Márii, rodenej Jenčovej. Podľa žijúcich príbuzných bol František absolútne
bezproblémovým a dobrým chlapcom. Od malička pociťoval a aj
prejavoval túžbu zasvätiť svoj život Bohu a stať sa kňazom. Netajil sa tým, veľmi inklinoval k zachovávaniu kresťanských tradícií v dedine, kde vyrastal.
Veľmi miloval prírodu a voľnosť.
Dôkazom toho je aj radosť z práce v poľnohospodárstve. Jeho rodičia aj po nástupe kolektivizácie
a združstevňovania ostali samostatne hospodáriť. A on, už ako
dieťa, tvrdo pociťoval dôsledky tvr-

dého režimu. No napriek týmto krivdám ostal čestným a milujúcim
človekom.
Od mladého veku mal veľkú záľubu vo farmárčení a hlavne v poľnohospodárskych strojoch. To mu
ostalo až do konca života. Bol veľkým kutilom a popritom aj romantickým rojkom. Vyznamenal sa aj
ako záhradkár a pestovateľ. Veľmi
dobre rozumel pestovaniu ovocia,
zeleniny, stromov, zvlášť hroznu.
Toto boli Františkove veľké záľuby. Bol aj poľovníkom a včelárom.
Miloval prírodu a vedel ju aj chrániť. Jeho najcharakteristickejšou
črtou bola priamosť, optimizmus,
stále mladistvé myslenie, radosť
z pomoci blížnym a zachovávanie
svetských a náboženských tradícií.
Prežil veľmi ťažké detstvo aj mladosť, lebo jeho život bol popretkávaný rodinnými tragédiami. Zomrela mu maličká sestra Helenka. V 40. roku života zomrel jeho
starší brat Janko. V 54. roku života zomrel jeho najstarší brat Mirko. V roku 1969 sám prežil veľmi
ťažkú, život ohrozujúcu operáciu.
Napriek tomu ostal vždy láskavým
a dobrým tak k svojim blízkym, ako
aj k svojim farníkom.
Počas svojho kňazského pôsobenia bol najprv kaplánom v Zborove a Prešove a potom aj farárom v Sečovskej Polianke, Nižnom
Hrušove, vo Svini a v Sennom.
Od roku 2009 slúžil tu vo svojom
rodisku ako výpomocný duchovný.
Zaslúžil o výstavbu troch kostolov - Poša, Nižný Hrabovec a Rako-
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vec a vybudoval aj dve farské budovy - Nižný Hrušov a Nižný Hrabovec. Ku zasvätenému životu pomohol motivovať 10 kňazov a 8 rehoľných sestier.
Z tohto miesta sa chcem poďakovať zosnulému spolubratovi Františkovi za roky kňazskej služby v našej
košickej arcidiecéze.
Drahí bratia a sestry!
Kňaz zviditeľňuje hodnoty nádeje i viery v Krista. Kňaz približuje večnosť. A všetci, ktorí mu rôznym spôsobom pomáhajú, sa podieľajú na budovaní Božieho kráľovstva medzi nami. Chcem vysloviť úprimné poďakovanie príbuzným nášho kňaza Františka za trpezlivú starostlivosť o neho v posledných týždňoch.
Bratia kňazi!
Ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste Františkovi venovali svoj čas, priateľstvo i modlitbu. Ďakujem domácemu pánovi farárovi Markovi za to, že ho pekne prijal, že s ním počítal a dal mu priestor aspoň minimálne pastoračne pôsobiť.
Prosme Nebeského Otca, aby nášmu zosnulému spolubratovi Františkovi preukázal svoje nekonečné milosrdenstvo a aby mu daroval svoj pokoj a radosť vo večnosti. Nech ho Božia Matka Panna Mária zavedie pred
tvár svojho Syna Ježia Krista a nech oroduje zaňho, aby bol pripočítaný k zástupom blažených. Aby to, čo veril a vyznával, mohol vidieť a prežívať celú večnosť! A nech i pre nás platí to staré a kresťanské: Zbohom náš
brat František a dovidenia v nebi! Amen.

Poďakovanie d. o. Mareka
Chcem využiť túto príležitosť a z tohto miesta poďakovať duchovnému otcovi Františkovi, rozlúčiť sa
s ním. Keď som rozmýšľal, tak prvé, čo vo mne evokuje, je veľká vďačnosť. Naozaj duchovný otec František bol ochotný, plný pokory a obetavosti v službe pre túto farnosť. Pomáhal mne, vlastne pomáhal farnosti. Stále, keď sme komunikovali o pastoračných veciach, tak stále povedal: „tak, ako povieš.“
A naozaj, napĺňalo ma to pokojom, ale určite aj vďačnosťou. František, odpočívaj v pokoji! Verím, že sa
vrátil do domu svojho Otca. Zostávaš v našich modlitbách.

Príhovor starostu Ovčia Eduarda Jenču
Pripadla mi dnes veľmi ťažká úloha navždy sa rozlúčiť s človekom, uzavrieť kapitolu jeho pozemskej púte,
jeho života. Života nášho skromného kňaza Františka. Chodil obetavo k nám do chrámov vo farnosti Víťaz
a do filiálky v Ovčí. Ochotne a s láskou slúžieval sv. omše a vysluhoval sviatosti zmierenia.
Aj keď si uvedomujeme, že všetko má svoj koniec, len veľmi ťažko prijímame koniec niečoho, na čom
nám záležalo, čo sa nám páčilo, čo sme mali radi a čo nám bude chýbať.
Je to až neuveriteľné, veď len pred niekoľkými dňami prostredníctvom vysielania sv. omše sa spolu
s nami tešil zo života.
Človek dokáže vzdorovať búrkam, musí však byť pripravený aj na najťažšie rany a vyrovnane očakávať
aj chvíle, keď sa dielo musí uzavrieť. My všetci sme zostali veľmi smutní.
Keď básnik pochopil neodvratnú blízkosť smrti, napísal: „Až zomriem, na svete sa na nič nestane a nezmení, len ja stratím svoj život. Smrti sa nebojím, smrť nie je zlá, smrť je len kus života ťažkého. Boh chystá v nebi pre tých, ktorým za života svieti v srdci láska, veľké veci."
Jeho smrť bola nečakaná. Nestihli sme sa s ním rozlúčiť, nestihli sme mu povedať, ako veľmi sme ho
mali radi. Druhú šancu povedať mu, čím všetkým pre nás bol, už nedostaneme, ale aspoň tu a teraz mu
takto môžeme poďakovať. Už viac nebude s nami, no ostávajú spomienky.
Opustil tento svet, no to, čo po sebe zanechal, bude tu i naďalej. Bude tu s nami v našich spomienkach,
v našich srdciach, v našich modlitbách. Jeho dobro a láska nech žije ďalej. Keby som mal možnosť rozlúčiť sa s ním slovami, povedal by som: Ďakujeme a budete nám veľmi chýbať!
Veriaci farnosti Víťaz a jej filiálky Ovčie.
Ľahké odpočinutie daj mu, ó, Pane.
pripravili: E. Jenča a Mgr. Ž. Humeňanská
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Kňaz fokolarín František Stahovec
Narodil sa 12. 9. 1949 vo Víťaze. Ordinovaný bol 8. 6. 1974 v Bratislave. Zomrel 9. marca 2021 v Prešove.
Miesta jeho pôsobenia:
1974 - 1977 - kaplán Zborov,
1977 - 1978 - kaplán Prešov,
1978 - 1984 - administrátor Sečovská Polianka
1984 - 1997 - farár Nižný Hrušov
1997 - 2004 - farár Svinia
2004 - 2009 - farár Senné
2009 - 2021 - dôchodca, výpomocný duchovný vo farnosti Víťaz
Duchovný otec František si spomínal na rodičov ako na jednoduchých a pobožných. Jeho matka mala
aj pedagogický takt. Rodinu nazývali aj „U kurátora“, lebo už dedo bol touto službou spojený s kostolom
a Cirkvou. V rodičovskom dome dostal duchovné smerovanie, ktoré doplnila a posilnila farnosť, konkrétne nezabudnuteľný farár vo Víťaze, otec Peter Adamčák, podporovateľ mnohých povolaní z tejto farnosti.
V celom kňazskom živote ho obetavo sprevádzala jeho sestra Katarína. A aj rodičia boli s ním v Hrušove, aj vo Svini. Domáce zázemie a skromné hospodárenie im bolo milé, zodpovedalo ich nenáročnosti a skromnosti.
Na primičnom obrázku mal otec František motto, ktoré ho charakterizuje: „Ja za hlasom Tvojím šiel
som, Pane, daj silu mojej duši. Synu, daj mi svoje srdce.“
Ferko bol vyššej a silnejšej postavy, ale tichšieho hlasu, úsporného gesta a jemnej duše. V komunikácii sa nepresadzoval a myšlienky predkladal znášanlivo, spoliehajúc sa na ich silu a hlavne na moc
Božiu. Preto mohol ostať pokojný a pokorný. Tieto dve vlastnosti ho charakterizovali a ako kňazovi mu
veľmi pristali.
Záležalo mu na zdravej farnosti a na budúcnosti a preto sa zvlášť venoval mladým, miništrantom a duchovným povolaniam. O. Gabriel Ragan spomína, že v r. 1989 ho Ferko pozval na odpustovú slávnosť
Božieho Tela a Krvi do Hrušova. Prosil ho vyzdvihnúť v príhovore, že vo farnosti zatiaľ nie sú duchovné
povolania, ani kňazské, ani rehoľné. Ale Božou milosťou sa to zmenilo. Po jeho dlhšom účinkovaní boli
vo farnosti i primície. Vzišlo okolo 10 kňazov a azda i 15 rehoľníc pre rôzne kongregácie.
Živo sa zaujímal o Cirkev, o jej zápasy a i on sám sa staral a zápasil o každú dušu a o celú farnosť.
Predstavoval radostného darcu. Po činných rokoch kňazskej služby na viacerých miestach sa vrátil do svojho rodiska. Tu ochotne pomáhal ďalej duchovnému otcovi farnosti, ako aj kňazom v okolitých farnostiach do posledných dní života.
Okrem povolania ku kňazstvu dostal aj povolanie žiť a pracovať v spoločenstve kňazov Diela Máriinho, ktorého cieľom je „Ut unum sint“ - „Aby všetci jedno boli“. Stretávania začali od čias jeho prvého
administrátorského miesta v Sečovskej Polianke. Ferko mal túto rodinu za svoju, rád prichádzal nielen
na naplánované stretnutia, ale i na priateľské návštevy. Rád sa zúčastňoval podujatí či na Slovensku
i v zahraničí. Po r. 1990 sme sa orientovali v nových pomeroch slobody. Vtedy bolo jedno veľké stretnutie v jeho novom dome vo Víťaze. Ferko ponúkol tento svoj dom na spoločné ciele.
Spiritualita jednoty ho ovplyvňovala a posilňovala jeho optimizmus, ktorý charakterizoval jeho osobné
postoje i pastoračné pôsobenie. Aj v čase zníženej mobility a karantény udržiaval so svojím kňazským
spoločenstvom spojenie. Pri tom ostatnom (1. marca) mu vypadol obraz a sledoval iba zvuk. Nakoniec
nás s radosťou pozdravil: “Som tak rád, že aspoň cez mobil vás všetkých počujem. Naozaj mám z toho
radosť.” A pritom čakal na nový internet a dokonalejší prenos. Tento plán pozmenila náhla mozgová príhoda. Veríme, že na priamu a dokonalú komunikáciu v dome Otca.
Mons. Anton Konečný
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Zo spomienok d. o. Milana Mojžiša
O bratovi Ferkovi viem, že, ako píše Tono Konečný, bol pokojným človekom a starostlivým kňazom. Kedy
prišiel do Focolare kňazov, neviem, ale keď som tam prišiel v roku 1984, myslím, že už tam bol. Ich rodinu volali „do kuratora“. Má staršiu sestru Katarínu, ktorá ešte žije a mal aspoň jedného brata, ktorý zomrel
po uštipnutí včelou.
Duchovný otec František je jeden z mnohých odchovancov nezabudnuteľného duchovného otca Petra Adamčáka, ktorý bol vzorom kňaza a organizátora, milujúceho cirkev a Boží ľud.
V deväťdesiatych rokoch, keď bol vo Svini, sme istý čas spolu cestovali na stretnutia Komisie pre prípravu
Jubilejného roka 2000 (či bola zima, či leto). Cestou sme sa veľa rozprávali, spolu sa modlili a tak sme sa
dosť vzájomne poznávali. Keď som prišiel v roku 1997 do Rakovca, on práve vtedy odtiaľ odišiel. Rozprával
mi o svojom živote, ako v mladosti prekonal chorobu a pracoval v nemocnici v Krompachoch. Tiež o svojich
rodičoch, o sestre a bratovi, ktorý zomrel na následky uštipnutia včelou...
Počas jeho pobytu v Sennom sme zase spoločne cestovali na stretnutia do Košíc. Stretli sme sa v Sečovciach, väčšinou sme tam niečo nakúpili na prípravu obeda a išli ďalej do Košíc na Paseku. Aj tu sme mali
dosť času na vzájomné obohacovanie sa pri rozhovoroch. Vždy sme si mali čo povedať. Navštívil ma viackrát
v Rakovci, niekedy aj sám a tiež prišiel za mnou aj do Drienice.
V jeseni 2019 prišiel ku mne do Ďačova s bratmi na stavbu a spolu rozprávali, čo a ako robiť, dokonca aj
niečo robili. Spomínam si, že sme raz ešte pred rokom 1989 boli viacerí kňazi, nielen fokolaríni, ale aj volontári (Kamil) u neho vo Víťaze, kde nám ponúkol dom na stretávanie sa pre potreby diela. Rodina ešte asi bývala v starom dome alebo pri ňom.
Aj v čase zníženej mobility a karantény udržiaval so spoločenstvom pravidelné spojenie. Naposledy sme sa
stretli u neho v utorok 10. marca 2020, kde sme boli viacerí, keď si dobre pamätám, okrem mňa Gabriel, Miro
Bartoš a Ľubo Pulščák. Spolu sme meditovali, otvárali duše, rozprávali sa o pandémii a spoločne poobedovali.
Naposledy som ho počul v pondelok 1. marca 2021. Pri ostatnom mu vypadol obraz a sledoval iba zvuk
a nakoniec nás s radosťou pozdravil: „Som tak rád, že aspoň cez mobil vás všetkých počujem, naozaj mám
z toho radosť.“
Mal som a stále ho mám rád ako brata, ako človeka, ktorý síce málo hovoril, ale vždy s túžbou slúžiť Bohu
a Cirkvi a nám, bratom... Ďakujem Bohu, že som ho poznal. Ostáva v mojom srdci a vkladám ho do Božieho milosrdenstva...

ilustračné snímky: súkromný archív rodiny Iskrovcov
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ilustračné snímky: súkromný archív rodiny Iskrovcov

Kondolenčný list od veriacich z Nižného Hrušova
Vaša excelencia, najdôstojnejší otec arcibiskup Bernard, drahý duchovný otec Marek, drahí duchovní otcovia, ctihodné rehoľné sestry, drahá sestra Katka a celá smútiaca rodina,
my, veriaci farnosti Nižný Hrušov, nemôžeme byť účastní poslednej rozlúčky s nám drahým duchovným otcom Františkom, ale sme s Vami duchovne zjednotení. Myslíme na Vás a sme spojení prostredníctvom médií. Prijmite od nás touto cestou zopár myšlienok a spomienok na duchovného otca.
Len pred pár dňami nás zarazila informácia o náhlej zmene zdravotného stavu veľadôstojného duchovného otca Františka Stahovca, no zároveň nás zomkla k duchovnej a modlitbovej pomoci. S pohnutím v srdci
sme 9. marca prijali ľútostivú správu o odchode nášho bývalého farára, duchovného otca Františka. Duchovný otec bol plne stotožnený s podobenstvom o „Dobrom pastierovi“, ktoré sme mali tú česť zažiť počas trinásťročného pôsobenia vo farnosti. Práve na prelome totalít otec František zažíval tú neopísateľnú Kristovu
radosť z návratu zblúdených „ovečiek“, ktoré sa vrátili do chrámu, do farského spoločenstva.
Do farnosti Nižný Hrušov prvýkrát prišiel v časoch totalitného režimu v roku 1984. Ešte ako kaplán prichádzal s kňazskou službou do našej farnosti, keď vtedy pôsobil v Sečovskej Polianke. Po pridelení misie správcu
farnosti pôsobil medzi nami do roku 1997. Do pastoračnej starostlivosti farnosti Nižný Hrušov patrilo v tom
čase viacero filiálok: Lesné, Kučín, Kladzany, Nižný Hrabovec, Poša, Rakovec nad Ondavou.
Otec František videl ľudský potenciál u veriacich, no s ohľadom na vtedajšiu ideológiu sa starostlivosť o zverené duše realizovala s výraznými obmedzeniami. Ako starostlivý otec si našiel cestu k ľuďom v rámci rôznych aktivít. Pustil sa do odvážneho plánu „prestavby“ vtedajšej storočnej budovy fary a vystaval ju od základov nanovo, čo sa znepáčilo štátnemu dozoru. S dokončievaním farskej budovy sa postupne menila aj spoločenská klíma.
Nežná revolúcia priniesla čerstvý vietor v mnohých oblastiach a duchovný otec František začal naplno rozvíjať duchovný život vo farnosti, popri tom zintenzívnil zveľaďovanie farských budov a okolia. Po prinavrátení
skonfiškovanej budovy cirkevnej školy videl priestor pre činnosť rehoľného spoločenstva. Pod jeho vedením
sa odvážny projekt prestavby školy zrealizoval pre potreby kláštorného života a rehoľné sestry - anglické pan-
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ny (t. č. Congregatio Jesu) - tak boli nápomocné aj kňazovi vo farnosti.
Duchovný otec František sa snažil zomknúť farské spoločenstvo. Veľmi mu záležalo na každom človeku,
s otcovskou láskou sa venoval deťom, miništrantom a zvlášť mládeži. Organizoval rôzne stretnutia, duchovné aktivity a modlitbové bdenia. Na šieste celosvetové stretnutie so Svätým Otcom Jánom Pavlom II. v susednom Poľsku v roku 1991 pozval viacerých farníkov. S mladými tam putoval v rámci prvej pešej púte z Vranova do Čenstochovej. Radostnú atmosféru na Jasnej Hore vystriedala smutná správa o odchode milovanej
mamičky duchovného otca Františka. S dôverou a ružencom v ruke pokľakol pri tróne Matky a v pokore prijal
rozhodnutie Najvyššieho. Nezabudnuteľné a silné svedectvo viery a mariánskej úcty syna i kňaza.
Otec František patril k spoločenstvu hnutia Focolare. So svojimi farníkmi putoval snáď po všetkých mariánskych svätyniach diecézy. Zapálený úctou k Panne Márii spolu s mladými zorganizoval v roku 1993 trojdňovú pešiu púť z Nižného Hrušova na Levočskú horu. Počas návštevy Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku
v r. 1995 v rámci vlastnej logistiky paralelne putoval po všetkých miestach, ktoré pápež navštívil - Nitru, Košice, Prešov, Levoču a podnietil aj ďalších veriacich. Veľmi mu záležalo na duši mladého človeka a patrične
sa tým ako „dobrý pastier“ dennodenne zaoberal. Nešetril svoj čas, ani sily, naplno sa sústredil a žil vo farnosti a s farnosťou.
V rozhovoroch často prirovnával mnohopočetné duchovné povolania v rodnej obci Víťaz k iba jednému kňazovi a k jednej rehoľnej sestre v nižnohrušovskej obci, kde pôsobil. Plody jeho pastoračnej činnosti začali klíčiť a z celej farnosti vzišlo mnoho kňazských a rehoľných povolaní. Desať kňazov, viacero rehoľných sestier
v komunitách na Slovensku, aj v zahraničí a množstvo mladých usporiadaných rodín.
S myšlienkou výstavby nových kostolov vo filiálnych obciach nadchol veriacich a neúnavne s nimi staval Boží
chrám. Naplánovanú rekonštrukciu farského kostola v Nižnom Hrušove začal výmenou strechy a úpravou okolia. V roku 1997 otca Františka však už čakali nové pastoračné povinnosti vo farnosti Svinia.
Bolo to iba nedávno, 22. apríla 2018, keď sa k nám duchovný otec František Stahovec prihováral v rámci
duchovnej obnovy pred slávnosťou storočnice chrámu. Vtedy sme prežívali radosť zo stretnutia s ním a po ro-
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koch sme mu mohli osobne opäť poďakovať, že prišiel medzi nás, aby nás povzbudil svojou prítomnosťou
i Božím slovom.
V homílii o „Dobrom pastierovi“ priblížil vzácnu úlohu danú Všemohúcim. A on sa s tým „pastierom“ v dobrom zmysle slova naozaj stotožňoval. Slúžil svojou dobrotou slova i srdca. Vedel sa obetovať. Bol dobrým človekom a pokorným kňazom. Bol to dobrák a ako sa vraví, bol takým „dobrým chlebom s maslom i medom“.
V našej obci Nižný Hrušov radi spomíname na otca Františka. Aj dnes na nás zaiste hľadí s jemným a láskavým úsmevom.
S hlbokou úctou sa skláňame pred jeho pamiatkou, vyjadrujúc vďaku Nebeskému Otcovi za dar jeho života a dar jeho kňazstva. Nech ho dobrotivý a milosrdný Boh odmení za oddanú službu, za trpezlivosť a lásku,
s akou sial evanjeliové slovo práve v zlomovom období. Sme radi a vďační, že bol a žil medzi nami taký obetavý kňaz a že sme dostali tú milosť a česť byť jeho farníkmi.
S nádejou na stretnutie v nebi a spojení v modlitbe:
vďační farníci z Nižného Hrušova a filiálky Rakovec nad Ondavou.
K modlitbám za zosnulého otca Františka a k prejavom úprimnej sústrasti sa pripájajú:
rehoľné sestry Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z komunity Nižný Hrušov
a duchovný otec František Petro, farár farnosti Nižný Hrušov.

ilustračné snímka: M. Magda
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Spomienky na o. Františka z farnosti Sečovská Polianka
Duchovný otec František Stahovec bol pre nás príkladom dobrého a horlivého kňaza. Do mojej generácie,
ktorá ho zažila ako deti, zasial semienko, ktorého prináša úrodu dodnes. Vďačíme mu za veľa.
Nezabudnem na stretnutia na fare s premietaním detských príbehov s témou viery (čo v čase komunizmu
povolené nebolo), na hodiny náboženstva, na ktorých nám mnoho vecí vysvetľoval pomocou kresieb a na ktoré sme sa vždy tešili. Na naše rozhovory s ním po sv. omšiach, či cestou z náboženstva, kde sme jasne vnímali jeho záujem o to, čím žijeme, na výlety do lesa, či aj ďalej mimo našej obce. Na dôveru, ktorú dal nám
deťom (pri speve na sv. omšiach, atď.), na predstavenie nám viery a Cirkvi inak, ako ich v tej dobe prezentovala spoločnosť...
Pri tom všetkom bol autentický a bol pre nás vzorom. Aj vďaka nemu niektorí spoznali, či inak začali vnímať
kňazský, ale aj zasvätený život. Nech mu to všetko Pán odmení večnou radosťou v nebi!
		
							
		
sr. Margita (Helena), 46 r.
O. Františka som poznal veľmi dobre. Poznal som ho ako kňaza, ale aj poľnohospodára. V Seč. Polianke býval na fare s rodičmi, so sestrou Katkou.
Mal veľké gazdovstvo a poľnohospodárske stroje. Nikomu z nás to neprekážalo, práve naopak, s láskou
a ochotou sme mu pomáhali. Čokoľvek potreboval, rád som poslúžil: párkrát som ho viezol na rôzne stretnutia a keďže mal rád ľudí, aj zvieratká, tak sme spolu vyrábali aj klietky pre zvieratká.
Bol trpezlivý a nikdy som od neho nepočul slovo nie, nedá sa, stále hľadal riešenie. Na sv. omšu občas
meškal, aj trošku dlhšie kázal, ale to bolo hneď prepáčené. Po sv. omši prijal každého, kto za ním prišiel, on
sa neponáhľal.
Hlavne sa venoval mladým, chodil s nimi do prírody a športoval s nimi. Takto si získaval ich srdcia. Bol skromným a nekonfliktným človekom. Naozaj vzorom pre mladých, aj pre nás starších. Pán nech mu dá večnú slávu!
							
Jozef, 75 r.

ilustračné snímka: M. Magda
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Na duchovného otca spomínam s veľkou úctou a láskou. Spomienky siahajú až do mojej mladosti, keď ako
tretiačka som sa pripravovala na prvé sv. prijímanie.
Bolo potrebné, aby sme pochopili a uvedomili si dôležitosť tejto sviatosti. Jeho prístup, výklad, snaha, ochota, pomoc, podpora a priateľský postoj k nám, deťom vtedajšej doby, bol úžasný. Vedel nás zaujať svojským
spôsobom. Už vtedy to robil formou súťaže a nás to bavilo a zaujímalo. Využil každú príležitosť na rozhovor,
stretnutie a, samozrejme, aj hru. My sme si to vtedy neuvedomovali, ale takto nás pripravoval.
Taktiež nás viedol k spevu a k modlitbe sv. ruženca, mariánskych pobožností, akadémií, októbrových či jasličkových pobožností. Samozrejme, korčuľovanie, futbal či mládežnícke stretnutia na fare boli samozrejmosťou.
Vedel, čo potrebujeme. Bol nám ako druhý otec, ktorý sa stará o svoje zverené deti. Rozdával Ježišovu lásku
nám deťom, mládeži aj dospelým po celý čas, keď pôsobil v Seč. Polianke.
										
Eva, 46 r.
S úctou a láskou si spomíname na o. Františka, keď prišiel koncom 70. rokov do našej farnosti. Bol naším vzorom a pre nás, mladých, druhým otcom, trávil s nami veľa času. Cez šport, spoločné rozhovory a výlety do prírody
nás viedol k Pánu Bohu, evanjelizoval a budoval v nás pevné základy viery, z ktorých čerpáme do dnešných dní.
Otče, ĎAKUJEME za všetko. Za Vaše ochotné a obetavé srdce pastiera.
									
manž. Marián a Viera
Duchovný otec s nami mladými to vedel perfektne, pritiahol si nás športom, výletmi do prírody, ale najmä
svojím nákazlivým nadšením zo života. Strávili sme uňho na fare veľa času a vždy sme mali pocit, že je tu
na 100 % pre nás.
Aj po jeho preložení do inej farnosti som ho vždy veľmi rád navštívil a strávil s ním hodiny v rozhovore. Bol to
naozaj veľký človek. 								
Milan, 52 r.
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Homília na 5. pôstnu nedeľu, rok B
z prípravy kňaza + Jána Biroša  

„Prišla hodina, aby Syn človeka bol oslávený...“
Milí veriaci,
keď som prečítal Božie slovo
dnešnej nedele, utkvela mi myšlienka, ktorá je zachytená v evanjeliu. Pán Ježiš hovorí: „Prišla hodina, aby Syn človeka bol oslávený...“ a ďalej „Teraz je moja duša
vzrušená, čo mám povedať? Otče,
vysloboď ma z tejto hodiny?“ Pán
Ježiš vedel o svojom utrpení a pripravoval sa na posledné okamihy
svojho života, na smrť. Čo asi prežíva človek, keď si tieto skutočnosti, že musí umrieť, uvedomí?
Prenesme sa v duchu na naše
cintoríny. Vo svete je hluk a tu je
ticho. Presnejšie, slovo, ktoré by
sme tu mali použiť, je mier, pokoj.
Dojem mieru na týchto posvätných
miestach, na cintorínoch sa ľudia
snažia posilniť rôznymi prostriedkami. Pri hroboch stoja na mnohých miestach sochy anjelov,

niektoré náhrobky sú ako pevnosti, ako hradby, na nich kríže, rôzne slová... Je to čudné, že mŕtvym
prajeme to, po čom my, živí, túžime. Všade vo svete sa ľudia starajú o to, aby cintoríny pôsobili dojmom pokoja.
Aký je to paradox, veď cintoríny
vlastne vznikli z najhoršieho násilia. Z tých, ktorí tu spia spánkom
pokoja, boli niektorí zavraždení, iní
zahynuli pri nešťastiach, iní v bolestiach v nemocniciach. A mnohí
síce umreli pokojne, ale smrť ich
predsa len vytrhla z kruhu rodiny,
z práce, zo života, ktorí mali radi.
Ale zdá sa, že tejto násilnej smrti bola potreba k tomu, aby sa dosiahol pokoj, ktorý toľko obdivujeme a túžime po ňom.
Ľudia sa za života prenasledovali, vykorisťovali, zabíjali a teraz tu
všetci svorne ležia. Len smrť jedi-

ná ich dokázala všetkých zmieriť.
Nie je to smutná filozofia? Je smutná, ale je pravdivá. Iné prostriedky
ani nepoznáme. Kázanie o láske
sa síce pekne počúva, ale neprináša žiaden výsledok. Lenže smrť
ničí život, tak načo je ten pokoj?
My, kresťania, veríme, že existuje
jedna smrť, ktorá všetko zmierila
a pritom život zničiť nemohla. Je
to KRISTOVA SMRŤ. Zomrel, aby
všetkým ľuďom priniesol pokoj.
Kresťan, keď umiera s ním, vstupuje do mieru a života. Preto sú
na hroboch kríže, znamenia smrti a víťazstva súčasne.
Teraz sa opäť vráťme k našej
pôvodnej otázke: Čo prežíva človek, ktorý si začne uvedomovať
smrť, ktorá je vždy násilím, je jedinou cestou k mieru? Čo prežíva, to všetci vieme a mnohokrát
si to uvedomujeme. Je to podob-

ilustračná snímka: M. Magda
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né tomu, čo zaznelo v Ježišových
slovách: „Teraz je moja duša vzrušená!“ Človek sa vždy bojí blížiaceho sa utrpenia. Ale predsa len
jestvuje cesta, ako sa na to môžeme pripraviť. Je to cesta, ktorá je kresťanstvu dôverne známa.
Kresťanská askéza pozná výraz,
pri ktorom modernému zhýčkanému človeku naskakuje husia koža.
Tento výraz znie dobrovoľné umŕtvovanie – mortifikácia. Je to latinské slovo, odvodené od slova morte - smrť. Ľudia sa tohto slovíčka aj
tohto prostriedku boja. Predstavujú si vychudnutých mníchov a pustovníkov, vyziabnutých na kosť, odsúdených na smrť. Lenže podstata kresťanskej askézy, umŕtvovania, akoby sme povedali „umierania za života“, má celkom opačné účinky. Umŕtvovať telo znamená umŕtvovať to, čo vedie k smrti.
Kresťanské umŕtvovanie je nazývané cirkevnými otcami „živototvorné
umŕtvovanie“.
Moderný svet pozná mnoho
umŕtvovaní, ktoré je smrtotvorné.
Drogy, zhon, nervy, bláznivé špor-

Spektrum
tové výkony... Skracujú a sťažujú
život. Kresťanské umŕtvovanie život predlžuje a uľahčuje. Podobá
sa lekárskemu zákroku, ktorý odníma nádor, zárodok smrti. Operácia sa však nedá uskutočniť bez
iného násilia. A aj keď sa človek
uspí, tak predsa to bolí aj potom.
Ale predsa len sa podrobíme, aj
s radosťou, len nech sa nám zachráni život.
A tak sa znova ocitáme v texte
dnešného evanjelia. Aj Pán Ježiš
vedel, že jeho výkupná smrť bude
bolestivá. Ale tiež vedel, že prinesie život. Aj keď bola jeho duša rozrušená, aj napriek tomu volil utrpenie, pretože vedel a tiež to aj povedal: „Ak pšeničné zrno nedopadne do zeme a neodumrie, zostane samo... Kto má svoj život rád,
stratí ho, ale kto stratí svoj život
pre mňa, nájde ho - bude ho mať
v hojnosti.“
V závere dnešnej úvahy by sme
mali tiež urobiť nejaké rozhodnutie. Pôstna doba nás priamo zaväzuje k sebazáporu, k umŕtvovaniu. Dosť sa o tom hovorí. Cirkev

nám pripomína „pôstny poriadok“.
Ale buďme úprimní - zostáva len pri
slovách, alebo volíme len také sebazápory, ktoré sa nás veľmi nedotýkajú. Mali by sme skúsiť, čo
to znamená umŕtviť sa poriadnym
pôstom. Skúsme si aspoň dvakrát
v týždni odrieknuť všetko jedlo.
Budete namietať, že niektorí ťažko pracujú a že by to nevydržali.
A čo ľudia v treťom svete? Tí tiež
ťažko pracujú a dostanú na deň
len za hrsť ryže. Zaiste z nás neubudne a naviac, je to veľmi zdravé. Skúsme to raz, aby sme pocítili, ako je tým, ktorí nemajú čo
jesť. A tých je dnes na našej zemeguli väčšina!
Človeka prejdú všetky hlúposti a bláznovstvá, a toto bol vlastne aj účel v kresťanskom pôste,
v kresťanskej askéze. A nielen to.
Veď tu ide o záchranu a silu života, aby sme mali všetko to, čo
prajeme mŕtvym na cintoríne. Aby
sme to mali už tu na zemi: VEČNÝ
MIER A POKOJ S BOHOM A TEDA
AJ S CELÝM SVETOM.
Amen.

ilustračná snímka: M. Magda
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Veľkonočné triduum
Homília na Kvetnú - pašiovú nedeľu, rok B
z prípravy kňaza + Jána Biroša  

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“
Milí veriaci,
slávime pamiatku Kristovho slávneho príchodu do Jeruzalema. Začiatok dnešnej bohoslužby je preto radostný.
Druhou časťou dnešnej bohoslužby sú pašie, čiže správa o umučení nášho Pána Ježiša Krista podľa Marka. Evanjelista odhaľuje Kristovo tajomstvo: je Božím Synom, Bohom prisľúbeným Mesiášom, Kráľom. Ako Pánov služobník vstupuje do utrpenia z poslušnosti k Otcovej spásonosnej vôli. Ako Baránok Boží berie na seba utrpenie z lásky
k nám, ľudom. So zvrchovanou slobodou. Pašie sú slovom Božím. Hovorí k nám v nich sám Kristus. Vdychuje nám
myšlienky obrátenia, viery, solidárnej lásky k sebe, aj ku všetkým trpiacim.
Prorok Izaiáš v prvom čítaní podáva tretiu pieseň Služobníka Pánovho. Jeho skvelé posolstvo svetu, platené vlastnou krvou, vyslovuje hlavná myšlienka: „Svoju tvár som nezakryl pred slinou, ale viem, že nebudem zahanbený naveky.“ Pán Ježiš, Mesiáš, hrdinsky nesie bičovanie a všemožné ponižovanie. Vie, že Otec je s Ním a zahrnie ho slávou vzkriesenia. Taktiež aj apoštol Pavol Filipanom v hlavnej myšlienke - „ponížil sa, preto ho Boh tiež povýšil“ - vyzdvihuje obe neoddeliteľné hodnoty Kristovho výkupného diela: poslušnosť až k obeti na kríži a život slávy po Otcovej pravici v nebi.
Responzóriový žalm, ktorý sa spieval medzi prvým a druhým čítaním je modlitbou trpiaceho a opusteného Mesiáša
na kríži. Jej začiatok je aj hlavnou myšlienkou pre dnešné čítanie. „BOŽE MÔJ, BOŽE MÔJ, PREČO SI MA OPUSTIL?“
volá hlasne na konci svojho smrteľného zápasu. Každému slovu tejto žalmovej modlitby Pán Ježiš vdychuje božskú
hodnotu. Opustený, v bolestiach duše aj tela, obetuje sa s láskou za večné šťastie všetkých ľudí, aj každého osobne.
Dnes teda začíname týždeň utrpenia a smrti Pána Ježiša. Touto nedeľou si pripomíname dve stránky Kristovho
veľkonočného tajomstva: jeho utrpenie, aj jeho oslávenie. Dnešná liturgia kladie dôraz nie tak na posvätenie bahniatok, ako skôr na sprievod a prehlásenie Ježišovej kráľovskej dôstojnosti. Náš sprievod by mal vyjadriť prítomnosť Pána Ježiša medzi nami. S vierou pohanského stotníka pod krížom si vypočujme správu o Kristovom umučení:
„UMUČENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA PODĽA MARKA.“

ilustračná snímka: M. Magda
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Veľkonočné triduum
Homília na Bielu sobotu, rok B
z prípravy kňaza + Jána Biroša  

S čistotou a radosťou našich sŕdc aj v našom živote
Milí veriaci,
nám kňazom sa v tomto okamihu doporučuje, aby sme niekoľkými slovami ďalej prehĺbili a objasnili veľkonočné tajomstvo. Keď si však uvedomím, aká sila a krása je v liturgii Veľkej noci, v obradoch, ktoré hovoria
samé za seba, pripadá mi moje slovo ako bľabotanie dieťaťa. Čo povedať k tým zážitkom, ktoré si dnes odnesiete domov? Tak mi napadlo, mal by som vám niečo pripomenúť. Veľkonočné tajomstvo, ktoré dnes prežíva a slávi Cirkev pri každej svätej omši, a zvlášť v nedeľu. Toto veľkonočné tajomstvo, a zvlášť zmŕtvychvstanie a tá radosť z neho, ktorá nám napĺňa naše srdcia a očisťuje nám naše duše, ktorá nás oživuje, by mala
byť stále opakovaná, stále prežívaná.
SMRŤ starému človeku, hriechu vo sviatosti zmierenia, v spovedi ZMŔTVYCHVSTANIE s Kristom tým, že prijímame jeho telo vo svätom prijímaní, vo svätej omši. Tieto úkony by mali byť nami neustále opakované. Jedine tak v sebe udržíme čistotu a radosť...
Máme teraz pred očami mamičky v dome. Vykonané práce týchto žien by boli k ničomu, keby sa neopakovali. Nielen varia, ale po jedle aj umývajú riady, ktoré sa znova zašpinia a zasa sa umývajú... a to stále dokola. A jedine za cenu tohto opakovaného úsilia sa udrží doma čistota, pohoda a radosť žiť. Čistota nie je v nedotknuteľnosti, v živote vo vákuu, ale v stálom čistení.
A tak je to s čistotou a radosťou našich sŕdc aj v našom živote. Neubránime sa tomu, aby do nich nenafúkal prach, nenastriekalo blato, aby nás neotravovala nuda, neničila ľahostajnosť, neudusila neláska. Musíme stále vymetať, otvárať sa Bohu, vyhadzovať zo seba sebalásku, sebaľútosť, haraburdie, ktoré nás zatarasilo. Jedine tak budeme žiť novým životom - vzkriesením Krista, veľkonočnou radosťou. Jedine vtedy, keď
sa stále budeme opakovať.
A tak by som si prial, aby naše veľkonočné sviatky nikdy neskončili, aby vanutie Ducha Svätého odnieslo
z nás, z našich duší nepotrebné krámy, haraburdy a naplnilo nás tou NENAHRADITEĽNOU RADOSŤOU. Amen.

ilustračná snímka: súkromný archív rodiny Iskrovcov
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Veľkonočné triduum
Homília na Veľkonočnú nedeľu, rok B
z prípravy kňaza + Jána Biroša  

Veľkonočné tajomstvo!
Milí veriaci,
VEĽKÁ NOC je sviatkom všetkých
sviatkov, vrcholom a stredom celého cirkevného roka. Všetko, čo sme
slávili od adventu až doposiaľ, smeruje k Veľkej noci. A čo budeme sláviť ešte v ďalších týždňoch cirkevného roka, zostáva, spočíva na veľkonočnom tajomstve. Z neho všetko
berie zmysel a silu.
Svätý Pavol nám odhaľuje najkrajšie zmysly tejto udalosti, keď
píše Korinťanom: „Ak Kristus nevstal z mrtvých, márna a zbytočná je
naša viera.“ A mne prichodí na myseľ z mojej mladosti, keď som ešte
študoval, istá rodina, v ktorej to
bolo, ku podivu, obrátene, ako to
obyčajne býva. V tejto rodine bola
babička ateistkou, neverila v Boha.
Jej malý vnúčik chodil na náboženstvo. A keď raz prišlo v tejto rodine
k rozhovoru o smrti, babička sa snažila v tejto malej dušičke svojho vnúčika uhasiť svetlo evanjelia o večnom živote, o tom, že po smrti nebudeme žiť u nijakého Boha, v nijakom svetle. Babička vnúčika presviedčala takto: „Smrť, to máš tak,
ako keď vojdeš vlakom do tunela,
nastane tma a viac nič. Zavrieš oči
a bodka. Aký teda Boh?...“ Ó, aká
to úbohosť všetkých tých ľudí, ktorí
takto zmýšľajú!
A presne takýto bol naozaj život
od počiatku, od temnôt nad pustou a prázdnou zemou až po pustú a tmavú noc, po zhasnutí nádeje
na Kalvárii. Takáto bola celá história ľudstva. Ale len do jedného oka-
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mihu, keď smutné ženy zháňali vonné masti na poslednú službu mŕtvemu, keď šli pomazať masťami mŕtve
telo Krista, kedy nedúfali. Až do okamihu, dokiaľ sa za svitu rannej zorničky nedozvedeli, „že nemajú hľadať živého medzi mŕtvymi“. Týmto
okamihom skončila naveky dlhá a jediná noc, v ktorej bolo ľudstvo odo
dňa prvého hriechu. Od tejto doby východ a západ slnka znamenajú len
prírodovedný úkaz, lebo v Božom
kráľovstve už niet noci, tam vládne od večnosti do večnosti Vládca
svetla, Vzkriesený Kristus, náš Boh.
Je preto útokom proti pravde a proti človeku každá snaha odstraňovať
svetlo evanjelia, odstraňovať Krista zo sŕdc ľudí, mladých aj starých!
Aj v dnešnom svete vidíme, ako
ľudia vzdychajú, volajú po svetle.
Dusí ich tma hriechu, tma násilia,
tma terorizmu, tma sociálneho útlaku, tma vykorisťovania slabšieho. Pretože tí, ktorí spolupracujú
so zlom, odstránili Krista odvšadiaľ.
Odstránili svetlo, aby nebolo vidieť,
ako sa kradne, aby nebolo vidieť,
ako sa červená ten, kto klame, aby
nikto nevnášal svetlo do falošných
názorov. Nám kresťanom by nemala vládnuť temnota, tma, ale svetlo.
Vládca svetla by mal žiariť v našom
živote aj v tom jeho najtemnejšom
bode - v smrti. Pretože pre nás už
niet skutočnej smrti. Smrť je len kratučkou bránou, za ktorou nás čaká
nikdy nezapadajúce svetlo, tak ako
to kňaz vo včerajšom najkrajšom
cirkevnom speve „EXSULTET“ spie-

val - tým nikdy nezapadajúcim svetlom je KRISTUS!
Ale toto všetko, čo sme si už doposiaľ povedali, je málo. Teraz by
malo prísť to druhé. My poznáme
PRAVDU a tak máme teraz tejto
pravde vydávať svedectvo. Pán Ježiš povedal apoštolom: „Vy mi budete svedkami.“ A oni boli Ježišovými svedkami. A svoje svedectvo odovzdali ďalej. Dôkazom ich svedectva je aj tento naplnený Boží chrám
a chrámy celého sveta katolíckej
cirkvi. Apoštoli - svedkovia Kristovi - sa nedali pomýliť výsmechom,
nedali si vziať odvahu útokom a napádaním. Nezriekli sa Krista a neodvolali svoje svedectvo ani vtedy, keď
z ich tiel tiekla krv...
My týmto svedkom veríme, oni
ručia za svoju vieru, oni videli. Oni
počuli, oni sa dotýkali skutočného
Krista. A to nie raz, ale mnohokrát.
My im veríme a túto vieru, toto svedectvo po nich, nesieme ďalej našimi storočiami. A nie sme to len
my v tomto jednom kostole. Sú nás
veľké milióny na všetkých svetadieloch a dnes jednými ústami voláme: „KRISTUS SKUTOČNE VSTAL
Z MRTVÝCH - JE SVETLOM NAŠICH
ŽIVOTOV.“
Už nieto tmy, už nieto tunelu smrti, ktorý by neústil do svetla. Preto
už nemôžeme hľadať živého medzi
mŕtvymi. A tak zachovajme vernosť
tejto úžasnej viere, naplňme sa radosťou z tejto viery a nesme ju nášmu svetu, ktorý potrebuje toľko svetla a radosti. Amen.
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KATECHÉZA
Homília na Veľkonočný pondelok, rok B
z prípravy kňaza + Jána Biroša  

Veľkonočná radosť akoby sa zmenila
na iný odtieň - v rozjarenosť
Milí veriaci,
českobudějovický biskup Josef
Hlouch, ktorý ma vysvätil za kňaza ešte ako profesor bohoslovectva kedysi doporučoval, že vraj aj v
tej najlepšej farnosti práve na veľkonočný pondelok sú veriaci najmenej ochotní mať otvorené srdce
pre Božie slovo. Veľkonočná radosť
akoby sa zmenila na iný odtieň - v
rozjarenosť. Nakoniec viete, ako to
obvykle na veľkonočný pondelok vyzerá. Mladí sú rozjarení veľkonočnou oblievačkou. A tí starší? Chodia tiež na šibačku a obvykle dostávajú namiesto sladkostí nejakú
tú „ohnivú vodu“. Rozjarená ľudská
duša potom ťažko zachytáva semeno Božieho slova. Prepáčte, že nebudem dbať na psychologické dôvody a budem sa radšej riadiť slovami svätého Pavla: „Hlásaj Slovo
Božie vhod či nevhod.“ Nechcem
dnes nad vami stáť so vztýčeným
kazateľským prstom, rád by som
však, aby sme spolu druhýkrát prežili dozvuky uplynulých sviatkov,
ako nám k tomu dáva príležitosť
bohoslužba slova.
Nuž teda, dnešné evanjelium
hovorí o ženách. Galilejské ženy
odišli posledné od hrobu a ako
prvé sa vo veľkonočnú nedeľu vydali zrána na cestu. Srdcia mali
plné obáv: kto nám odvalí ťažký
kameň? Apoštoli akoby boli plne
rozrušení, zamknutí, skoro akoby
sa báli vystrčiť hlavy von, aby na
nich ostatní nepoukazovali: „A ty
si tiež chodil s tým Galilejským...!“

Žiadna zo žien si nepripúšťala možnosť, že by Ježiš vstal z mŕtvych.
A potom..., srdce zaplavené radosťou..., hrob prázdny, anjeli zvestujú úžasnú vec a nakoniec sa stretajú s Kristom osobne...
Takto tomu bolo pred 2000 rokmi. A dnes? V jednej televízii bola
na veľkonočný pondelok usporiadaná anketa. Reportér sa pýtal ľudí
na ulici: „Priali by ste si vzkriesenie, alebo aby smrťou všetko skončilo?“ Bolo vraj zaujímavé sledovať
tváre opýtaných ľudí. Keby som tak
ja zobral fotoaparát a položil Vám
túto otázku, čo by asi vyjadrovali
vaše tváre? Viera vo Vzkriesenie
nie je začiatok, ale záver nášho
kréda - nášho Verím v Boha.
Čo sa stane s nami, keď nám
dá Boh nejakým spôsobom na vedomie, aby sme zmenili svoj životný plán? A my odmietame zo stra-

chu, z neviazanosti, z pohodlia?
Boh si nájde pre splnenie svojho
zámeru iného človeka... Ale my si
pre svoju spásu nenájdeme iného Boha. Lepšie bude poprosiť o
silu, aby sme boli vždy pripravení
povedať svoje „áno“ tak dôverne
a odhodlane, ako ho povedala presvätá Panna. A stále o to prosme,
lebo zvestovania sú v našom živote dennými udalosťami.
Pán Ježiš sa častejšie ukazuje
apoštolom po zmŕtvychvstaní, aby
posilnil ich vieru a súčasne im pripomenul, že najprv bolo utrpenie,
smrť a až potom sláva a vzkriesenie. Apoštoli to pochopili a boli
ochotní pre Krista trpieť, zomrieť
a tak získať večnú slávu.
Dokážeme to aj my? Zamyslime sa nad sebou a ľutujme, že sa
tak málo usilujeme o večnú spásu. Amen.

ilustračná snímka: M. Magda
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Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Košice
Pokyny modlitbovým skupinám za kňazov
Prežívame veľmi ťažkú dobu, dobu, v ktorej je potrebné viac ako kedykoľvek doteraz vydávať živé svedectvo viery v Ježiša Krista. Toto svedectvo bez sily Ducha Svätého nie sme schopní vydať. Preto nás
Panna Mária pozýva do večeradla modlitby, aby sme vyprosili nové vyliatie Ducha Svätého a tak vystrojení mocou z výsosti stali sa nebojácnymi ohlasovateľmi evanjelia.
Ovocím a darom Ducha Svätého pre našu dobu je Mariánske kňazské hnutie, ktoré vyzýva veriacich a kňazov, aby vstúpili do modlitby vo večeradle a zasväcovali sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V akte zasvätenia, ktorý sa modlime v našich večeradlách, opakujeme: ...“Tiež ti sľubujeme, že chceme byť spojení
so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu Cirkvi a brániť ju proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi...“
V dobe, kedy je Cirkev a zvlášť kňazi vystavení veľkým útokom verejnosti, máme postaviť hrádzu, a to práve
modlitbou, ako nám to často Panna Mária pripomína v modrej knihe.
Z tohto dôvodu vytvárame 7-členné modlitebné skupiny, ktoré sa modlia za konkrétneho kňaza. Povzbudzujeme Vás, aby ste ďalej podporovali kňazov Vašimi modlitbami a tak posilňovaním viery a vnútornej radosti
napomáhali a slúžili pri budovaní Božieho kráľovstva.
Skupiny, ktoré sa rozhodnú takto modliť, nech si rozdelia jednotlivé dni v týždni, v ktorých sa budú modliť a obetovať za kňaza (jedna skupina si berie jedného kňaza), ktorého si sami vyberú, alebo môžu požiadať
meno kňaza od nás z Inštitútu. Každý člen skupiny tak dostane jeden deň v týždni, v ktorom všetky modlitby, obety a utrpenia dáva za zvereného kňaza. Modlitby, ktoré sa bežne modlite, obetujte na tento úmysel.
V deň, kedy nechtiac zanedbáte modlitbu za kňaza, nie ste viazaní hriechom, lebo je to vaše predsavzatie.
Vedúci skupiny, ktorý ju zorganizuje, nech nám napíše svoju adresu a meno kňaza, za ktorého sa modlíte a
zašleme obrázky pre každého člena Vašej skupiny. V prípade, že niektorý člen skupiny zomrie, alebo sa rozhodne ukončiť modlitbu, vedúci skupinky nech nájde náhradu, alebo sám si prevezme záväzok za vypadnutého člena. Ak skupinka má menej členov ako sedem, potom nech niektorí si zoberú viac dní, aby pokryli celý týždeň.
Skupinky sa modlia iba za živých kňazov. V prípade, že kňaz zomrie, môžete dávať na sv. omše za zosnulého, ale do modlitieb si zoberte nového kňaza, ktorý je ešte v pastoračnej službe, aby sa posväcoval a posilňoval našou modlitbou. Ak kňaz odíde z kňazstva, je suspendovaný a žije vo zväzku so ženou, v modlitbách nech skupinka vytrvá, pretože on je stále kňazom a o to viac potrebuje naše modlitby, aby sa vrátil do
kňazskej služby.
Tieto naše modlitby za kňazov nie sú novým hnutím, ale sú ovocím modlitieb vo večeradlách. Veď Panna
Mária si želá: ...“Veriaci nech utvoria okolo kňazov môj verný zástup, moje biele vojsko...“ (PMK 1.11.1973).
Veríme, že toto biele vojsko nastúpi do boja s ružencom v ruke, aby uprostred veľkej tmy zažiarilo nové svetlo, lebo všetci túžobne očakávame prisľúbené víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Ono príde, ale
k tomu nám Panna Mária v modrej knihe hovorí: „...Toto víťazstvo začne záchranou mnohých mojich úbohých
synov - kňazov, ktorí zblúdili. Utvorte nepretržitý reťazec modlitby a lásky, aby ste prosili o ich záchranu, aby
sa moje Nepoškvrnené Srdce stalo pre nich najbezpečnejším útočišťom...“ (PMK 9.7.1975).
Za Vás všetkých, ktorí sa touto výzvou pripojíte k apoštolátu, ktorý šíri náš Inštitút, sú slúžené každý mesiac v poslednú stredu sväté omše, aby ste vytrvali v tomto apoštoláte.

Poďakovanie
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že Inštitút NSPM mohol vyvíjať svoj apoštolát. Ďakujeme predovšetkým za Vaše modlitby a uisťujeme Vás, že sme s Vami spojení v
modlitbe. Za všetkých dobrodincov je každý mesiac slúžená svätá omša, vždy v poslednú stredu v mesiaci.
Všetkým, ktorí sa zapojili do nášho apoštolátu, vyprosujeme modlitbou aj v roku 2021 Božie požehnanie, potrebné milosti a vytrvalosť v modlitbách.
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Podpora apoštolátu
Ak chcete podporiť náš apoštolát, môžete tak urobiť poukázaním platby na náš účet číslo: 2622770295/1100
vedený v Tatra banke, IBAN: SK711100 0000 0026 2277 0295.
Aby sme mohli vydať aj ďalšie číslo časopisu, prosíme Vás o milodar na úhradu výrobných nákladov na časopis, ktoré činia 1,00 € (bez poštovného). Ak pošlete vyšší príspevok, budeme to považovať za podporu
nášho apoštolátu.

Podpora poukázaním 2 %
pri ročnom zúčtovaní dane. Ak sa rozhodnete podporiť nás formou 2 % príspevku pri ročnom zúčtovaní
dane, na Vaše požiadanie Vám zašleme tlačivá, resp. uvádzame naše IČO: 31256589, ktoré je potrebné
uviesť v tlačive „Vyhlásenie" pre daňový úrad. Tlačivá budú k dispozícii od januára 2021 aj na našej internetovej stránke www.maria.sk
Sídlo organizácie: Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, n. o.
Mäsiarska 28, 04001 Košice
B nspm1917(a)gmail.com, fatimake17@gmail.com
□ 0556334924, 0911912537 EJ www.maria.sk
□ https://www.facebook.com/lnstitut-Neposkvrneneho-Srdca-Panny-Marie-764683940300623/59
Terajšia situácia nám nedovoľuje osobné stretnutie. Preto prosím, kto by sa chcel zapojiť do týchto modlitieb za kňazov, nech mi to oznámi na tel. číslo: 0911/173 973, SMS alebo mail časopisu Spektrum. V reťazi máme niekoľko voľných dní, pretože modliaci členovia zomreli. Došiel časopis Fatima, ktorý INSPM vydáva
1x ročne. Výrobná cena je 1,- euro, predajná dobrovoľný príspevok. Časopis je v kostole.
Čechová Žofia

ilustračná snímka: M. Magda
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LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU
(odporúčame sláviť popoludní, ale tak, aby to nenarušilo
sledovanie svätej omše Pánovho zmŕtvychvstania)
1. Úvodné obrady
(Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža a zažatú sviecu; skratka V označuje otca, matku, prípadne
podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede)
(Možno začať spoločnou piesňou z Jednotného katolíckeho spevníka č. 201: Raduj sa, cirkev Kristova)
V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Amen.
V: V dnešný slávnostný deň sa schádzame v našej domácnosti okolo spoločného stola, aby sme oslávili zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Vzkriesený Pán sa zjavil svojim učeníkom, keď boli zo strachu za zatvorenými dverami a priniesol im pokoj. Chceme ho dnes prosiť, aby aj naše srdcia naplnil pokojom, dôverou a láskou.
S: Vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj, aleluja, aleluja.
V: Božie slovo nás povzbudzuje: „Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!“ (Kol 3, 13) Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja. (Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)
2. Spoločný hymnus (môže sa recitovať aj striedavo)
V: Apoštol Pavol nás povzbudzuje, aby sme si osvojili zmýšľanie Ježiša Krista. Preto sa modlime:
V: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,
ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom
a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.
S: Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš
zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.
S: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždy i na veky vekov. Amen.
V: Kristus zomrel za naše hriechy, aleluja, aleluja.
S: Bol pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych, aleluja, aleluja.
3. Evanjeliový úryvok
V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša (Lk 24, 13 - 35)
V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a
zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý
nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským,
ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa
to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo,
prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak,
ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“ On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovori-
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li proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých
Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on
sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel
teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa
im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou
rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni
porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
V: Počuli sme slovo Pánovo.
S: Chvála tebe, Kriste.
4. Zamyslenie
V: Evanjeliový úryvok začína slovami „v ten deň“ (Lk 24, 13). Je to deň zmŕtvychvstania, čiže dnes. Všetko začína odchodom učeníkov z Jeruzalema. Nečakali takýto Ježišov koniec, odchádzajú a sú rozčarovaní. V tomto
okamihu sa k nim pridáva Ježiš. On ich neopustil, aj keď sa im to tak môže zdať. Božie slovo nás uisťuje, že
Boh je ten, ktorý je s nami a sprevádza nás. Boží Syn najskôr ide krokom človeka, aby naučil ľudí ísť krokom
Boha. Kladie im otázky, aby učeníci sami vyslovili to, čo prežívajú. Potom ich pozýva k premýšľaniu. Viera nie
je v prvom rade o tom, že Boh má naplniť naše očakávania a splniť naše želania. Evanjelista píše: „On sa
tváril, že ide ďalej...“ (Lk 24,28) Boh sa nevnucuje človeku, ale čaká na pozvanie. Sú to učeníci, ktorí naliehajú: „Zostaň s nami!“ (Lk 24,29) Kristus neodolá a prijíma pozvanie. Taký je Boh. Nikdy neodmietne, nikdy
„neodolá“ záujmu človeka. Len či my stojíme o neho! Hostina je v evanjeliách dôležitým znakom stretnutia s
Bohom. Spomeňme si na márnotratného syna, ktorému otec pripraví hostinu; na Zacheja, ktorý prijme Ježiša vo svojom dome; na poslednú večeru. Učeníci skúsili prítomnosť Boha vo svojom strede. Hoci im vzkriesený Pán zmizne pred očami, všetko sa mení. Na začiatku boli zronení, ale teraz sú plní radosti. Volajme s
emauzskými učeníkmi: „Pane, zostaň s nami. Zostaň v našej rodine, v našich vzťahoch, potrebujeme ťa.“
(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)
5. Desiatok ruženca (do modlitby sa môžu zapojiť viacerí)
V: Za našu rodinu, za všetkých kňazov, za našu farnosť, za našu vlasť, za tých, ktorí trpia chorobou, ako aj za
tých, ktorí ju rôznym spôsobom pomáhajú zmierniť, sa teraz pomodlime jeden desiatok zo slávnostného ruženca: Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych. (Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu)
6. Záverečná modlitba
V: Pane Ježišu, ty si zmenil smútok svojich učeníkov na veľkonočnú radosť a priniesol si im pokoj.
Aj my prežívame po tieto dni obavy a neistotu. Spolu s emauzskými učeníkmi voláme: Pane,
zostaň s nami! Prosíme ťa, pretvor nás na ľudí Veľkej Noci, nech v nás prebýva tvoj pokoj, lebo ty
žiješ a kraľuješ na veky vekov.
S: Amen.
7. Požehnanie (Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa
požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová)
(Meno) Nech radosť a pokoj vzkrieseného Pána naplní tvoje srdce. Žehnám ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.
V: Zakončime našu domácu liturgiu tým, že sa obrátime v modlitbe k Panne Márii, Kráľovnej nebies:
(môže sa aj zaspievať)
S: Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
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Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.
V: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
S: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
S: Modlime sa
Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby
sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
V: Dobrorečme Pánovi.
S: Bohu vďaka.

Pomáhame pri testovaní - malá misia v našej obci
Pandémia vstúpila do života nás všetkých. Pocit neistoty je znásobený tým, že nikto z nás nevie, kedy sa
opäť budeme môcť vrátiť k normálnemu životu bez rúšok. Máme obavy z testovania, so zvláštnym pocitom,
ale aj nádejou čakáme na výsledok.
Sme radi, že v tejto testovacej skupine môžu byť aj ľudia z našej obce. Snažíme sa, aby všetko prebiehalo bez obáv a strachu. Milé a povzbudivé slovo, úsmev, ktorý nás prezrádza iba očami, pokojná atmosféra.
Pristupujeme k tejto práci s rešpektom a vážnosťou, vytvárame od rána dobrú náladu. Takto nám ide všetko
ľahšie, a čo je dôležité, ľudia nám dôverujú. Vymoženosti dnešnej technickej doby nám uľahčujú prácu. Formou rezervácie sa vďaka tomu netvoria dlhé rady.
Tešíme sa, že záujem o testovanie je veľký. Sme zohratý tím, uvedomujeme si, že testovanie nie je každému príjemné. Niektorým vyjdú slzičky, no mnohí to už zvládajú s úsmevom. Otestovať 600 - 700 ľudí je náročné a zodpovedné. Na konci dňa sme unavení, máme však dobrý pocit, že sme, aj keď len malou troškou,
prispeli do mora nádeje v presvedčení, že táto pandémia raz musí skončiť.
Možnosť dať sa testovať je aj šancou, ako poznať svoj zdravotný stav a svojím zodpovedným prístupom tak
ochrániť nielen seba, ale aj svojich blízkych.
Veríme, že s Božou pomocou a našou spoločnou zodpovednosťou toto náročné obdobie všetci zvládneme.
členka tímu Žofka J.; snímky: Ž. Jenčová a M. Magda
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Ahoj, deti!

3/2021
stránku pripravila: Melánia Tkáčová

Všimli ste si, ako ten čas letí? Veď už sme za polovicou mesiaca marec a dnes máme 5. pôstnu ne-

deľu. To znamená, že veľkonočné sviatky sa nezadržateľne blížia a s nimi aj deň nášho vykúpenia.

Jar sa oficiálne začala 20. marca a vonku nás už po líčkach hladia teplé lúče slnka a my sa môžeme
tešiť z dlhších dní. O týždeň (na Kvetnú nedeľu) sa zimný čas mení na letný a pospíme si o hodinku menej. Poďme sa pozrieť, čo nás ešte čaká...
Svätec mesiaca - sv. Patrik

Sv. Patrik sa narodil v kresťanskej rodine, ale kresťanskej viere sa nevenoval. Jeho otec bol bohatý

a Patrik žil bezstarostným životom. Keď mal 16 rokov, prepadli ich piráti a Patrika odvliekli do Írska, kde ho predali za otroka. V samote sa Patrika dotkla Božia milosť. Obrátil sa a naučil sa úprim-

ne modliť. Neskôr ušiel do Francúzska a tam študoval za kňaza. Bol vysvätený za biskupa a určený
pre Írsko. Získal si kráľa, jeho šľachtu a aj poddaných. Učil čítať a písať, staval kláštory pre mužov,
aj pre ženy. Jeho účinkovanie malo veľký úspech. Boli však aj ľudia, ktorí boli proti nemu. Ohová-

rali ho, prenasledovali, raz ho dokonca uväznili. Sv. Patrik zorganizoval Cirkev v Írsku a založil die-

cézy. Snažil sa o to, aby vychoval čo najviac domorodých kňazov. Je uctievaný ako svätý, ale aj ako
národný hrdina najmä v Írsku, v severnej Amerike a v Austrálii.

Priblížme si trošku, čo nás čaká vo veľkonoč-

ný (Veľký) týždeň:

Kvetná nedeľa - pripomíname si slávnostný

príchod Ježiša do Jeruzalema; kňaz v tento deň
posvätí bahniatka (vŕbové prútiky), traduje sa, že
ochránia dom a obyvateľov od chorôb

Zelený štvrtok - je pomenovaný podľa zele-

ne v Getsemanskej záhrade; slávime sväté omše

na pamiatku Poslednej večere, je takisto spo-

mienkou na ustanovenie Sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva

Veľký piatok - deň spomienky na ukrižovanie

a smrť Pána Ježiša; neslúžia sa omše a dodržiavame prísny pôst

Biela Sobota - deň hrobového oddychu Ježiša;

vo večerných hodinách sa koná veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa - Zmŕtvychvstanie Pána -

najväčší sviatok v kresťanskej Cirkvi
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A čo s tými, ktorí už spolu bývajú?

...

tia jeden voči druhému istý záväzok. Naozaj si mysleli, že neskôr
sa vezmú, ale vzhľadom na situáciu, aká nastala po tom, čo zistili,
že sa k sebe „nehodia“, sú v rozpakoch. Nevedia, čo robiť. Začínajú sa
dlhé, ťažké a neraz slzami „zmáčané“ rozhovory.
Hovorím, že spoločným bývaním
sa obrali o možnosť opravdivo poznať jeden druhého. Ich vzájomné
poznanie ovládali emócie, takže
bolo v istom zmysle iba projekciou
ich želaní. Cieľ takéhoto „poznávania“ bol vopred jasný; mal ospravedlniť situáciu, do ktorej vstúpili. Videli to, čo chceli v „partnerovi“ vidieť, ale jeho evidentné chyby nevnímali. Samozrejme, že takáto situácia nemôže trvať navždy. Raz im
museli padnúť „klapky z očí“.
Čo vtedy radiť? Existujú rozmanité situácie, ale vždy odporúčam
návrat k čistote. To im umožní situáciu objektívne a pokojne vnímať
a zhodnotiť. Niekedy im to pomôže
začať budovať trvalý vzťah. Ak sa
však ukáže, že ich spája iba sex,
niet na čom stavať! Zranili jeden
druhého a celý život budú pociťovať následky tohto zranenia a s bolesťou spomínať na svoju... hlúposť.
Keď sa vzťah začne kaziť, častejšie
si radu príde pýtať žena, a nie obaja
partneri. Robí to zväčša potajomky,
aby to „partner“ nevedel. On odchádza a neprestajne ju vydiera, že ak
nebude s niečím súhlasiť (zvyčajne
ide o ďalšie morálne zlo v rámci už
aj tak hriešneho spolužitia), nájde
si inú, ktorá to bude akceptovať.
Samozrejme, že ustavičné podliehanie vydieraniu prináša len a len
zlé ovocie. Treba to ukončiť.
Čo ďalej poradiť? Napriek tomu,
že v takejto situácii sa to zdá krkolomné, odporúčam... návrat k čistote. Každý sa musí najskôr sám
obrátiť a modliť sa za obrátenie

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:

Keď o radu žiada jednotlivec alebo pár, ktorý spolu býva, odpovedám inak, pretože ich situácia je
iná. Mimochodom, na začiatku spoločného bývania zriedka prídu, lebo
v počiatočnej fáze ich ovládajú silné
emócie spojené so sexuálnym spolužitím, ktoré im slúžia ako ospravedlnenie pred sebou a inými, hoci
„moderná a slobodná“ morálka,
ktorá akceptuje „voľné zväzky“, ich
ospravedlnenie ani nežiada. Zväčša
sa odvolávajú na veľkú lásku a tvrdia, že sila ich lásky (v skutočnosti
sila ich emócií) potvrdzuje, že... Boh
ich predurčil jedného pre druhého.
Keď však emócie ochladnú a príde obyčajný život, začnú sa aj problémy, ktoré bývajú v takýchto vzťahoch väčšie ako vo formálne uzavretých manželstvách v podobnej situácii. Prečo? Lebo ich situácia je
nestabilná, preniknutá strachom
z opustenia (zvlášť u žien), a to aj
napriek tomu, že vedeli, že „partner“ im nijakú záruku trvalosti vzťahu nesľuboval. Ich vzťah je predsa
slobodný a v každej chvíli sa môže
skončiť. Sexuálne sa odovzdať mužovi, ktorý sa nezaväzuje k tomu,
že prijme počaté dieťa (ich vzťah
je totiž „slobodný“ aj od dieťaťa)
a že bude do konca života milujúcim manželom a otcom, predstavuje pre ženu veľmi nepríjemnú až
neurotizujúcu situáciu. V situácii
ustavičného napätia a strachu žena
nie je schopná normálne existovať
a preto vzťah stroskotá.
Tak ako nie je možné „žiť na skúšku“ a „byť tehotná na skúšku“,
tak nie je možné byť „manželmi
na skúšku“. Niekedy však svoj nevydarený pokus „geniálne“ interpretujú: „Dobre, že sme sa nevzali, aspoň sa nemusíme rozvádzať“. Keď
po prvej fascinácii nastane fáza ťažkosti, začnú „partneri“ hľadať radu.
Zväčša sú to tí slušnejší, ktorí cí-
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rubriku pripravuje
MUDr. Blažej Vaščák

„partnera“. Vrátiť sa k modlitbe,
k praktizovaniu náboženského života a k prijímaniu sviatostí. Je samozrejmé, že spoločné bývanie pred
prijatím sviatosti manželstva oslabuje nábožnosť. Ale obrátenie, návrat k Bohu a k prikázaniam je šanca na vyriešenie ťažkých životných
situácií a skoncovanie s trvalým
smilstvom. Zároveň na to dáva silu.
V tomto procese môže pomôcť skúsený kňaz, najlepšie v otcovskom
veku, ktorý bude takýchto ľudí duchovne viesť.
A čo poradiť rodičom v prípade ich nezodpovedných dospelých detí?
1/ Nesmiete vnútorne súhlasiť s takýmto rozhodnutím vašich
mladých!
2/ Prejavte im svoj nesúhlas, ale
pritom s nimi neprerušte kontakt,
pretože ak by ste ho prerušili, stratili by ste možnosť vplývať na ich
rozhodnutia.
3/ Nesmiete ich materiálne ani
inak podporovať, aby mohli pocítiť
následky svojho rozhodnutia.
4/ Rodičia sa majú za svoje stratené deti vytrvalo modliť.
5/ Nepodľahnite tlaku detí, ktoré
vám budú rozprávať, že dnes všetci
takto žijú, že je taká doba, že to
treba prijať. Rodičia nesmú súhlasiť s tým, že ich deti žijú v hriechu.
Milí rodičia! Pamätajte, že vytrvalá modlitba robí zázraky.
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Trampoty
v manželstve
151. Ohrozenie sviatosti manželstva ideológiou gender
Pápež František jasne hovorí, že
ideológia gender a LGBT je „jedným z hlavných prejavov zla v súčasnom svete“. Ničí totiž základy
našej civilizácie všade a na každej etape výchovy. V mnohých
krajinách sa už ideológia gender
a LGBT zmenila na diktatúru ponúkanú ako jediný štýl života, ktorému sa musia všetci podriadiť. Vedie k úplnej sexuálnej neviazanosti a k zotročeniu silami zla.
Podobne upozorňoval aj pápež Benedikt XVI.: “Homosexuálne manželstvá, interrupcia a in vitro fertilizácia sú prejavy ducha Antikrista, ktorý vo svete pôsobí čoraz výraznejšie... Pred sto rokmi by
každý považoval za absurdné hovoriť o homosexuálnom manželstve. Zato dnes je zo spoločnosti
vylúčený ten, kto ho odmieta.“ To
isté platí aj o interrupcii a vytváraní ľudských bytostí v laboratóriu...
Dnešná spoločnosť si formuluje antikresťanské vyznanie viery a ak ho
niekto odmietne, spoločnosť ho potrestá vylúčením.“ Svätý Ján Pavol
II. zas zoči-voči veľkej kríze, ktorá
ovládla našu civilizáciu, napísal, že
„stojíme tvárou v tvár nadľudskému, dramatickému zápasu medzi
zlom a dobrom, medzi smrťou a životom, medzi kultúrou života a kultúrou smrti“(Evangelium vitae 28).
Každý intelektuálne čestný vedec
a logicky zmýšľajúci človek dospeje k záveru, že východiská neomarxistickej ideológie gender a LGBT
sú natoľko primitívne a absurdné,
že ich vonkoncom nemožno pova-
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žovať za filozofiu. Podľa prívržencov
tejto ideológie sa človek nerodí ako
muž alebo žena, ale sa ním alebo
ňou stáva podľa svojho rozhodnutia a sexuálnej preferencie. Toto tvrdenie je však v rozpore so zjavnými vedeckými faktami. Zástancovia
tohto postoja okrem iného tvrdia,
že všetko zlo plynie z toho, že ľudstvo je zotročené kresťanskou morálkou. Preto ju treba úplne vykoreniť, aby už neobmedzovala uspokojovanie ľudských pudov a namiesto
nej vytvoriť novú etiku, oslobodenú
od akýchkoľvek obmedzení, ktorá
ľuďom umožní neobmedzený prístup k sexuálnym zážitkom.
Nenávisť voči Bohu, rodine
a kresťanskému hodnotovému
systému viedla rodových ideológov k vypracovaniu stratégie zničenia Katolíckej cirkvi prostredníctvom demoralizácie. Prívrženci rodovej ideológie sa zmocnili kultúry, výchovy a masovokomunikačných prostriedkov, čo im umožňuje
propagovať sexuálnu neviazanosť
a ničiť kresťanský hodnotový systém. Snažia sa, aby ich neomarxistická ideológia prenikla všetky oblasti života a teda kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, rôzne spoločenské organizácie a médiá, ktoré sú
najdôležitejším nástrojom ich ideologického boja proti kresťanstvu.
André Breton, jeden z tvorcov rodovej ideológie, pobáda k úplnému vykoreneniu kresťanskej morálky: „Treba začať imponujúci útok
na kresťanskú civilizáciu, aby sme
tak definitívne skoncovali s pojma-

mi hriech, prvotný pád a vykupiteľská láska a natrvalo nahradili božským spolužitím muža a ženy. Morálka založená na prvenstve rozkoše raz-dva skoncuje s naničhodnou morálkou utrpenia a podriadenosti, ktorá vyhovuje imperializmu a Cirkvi.“
Ideológia gender a LGBT vyrástla
z marxizmu, ktorý popiera existenciu Boha a živí nenávisť ku kresťanom a Katolíckej cirkvi. Vo Svätom
písme nájdeme silné slová o ľuďoch, ktorí neveria v existenciu
Boha: „Prázdni sú od prírody všetci
ľudia, ktorí nepoznajú Boha a z viditeľných dobier nie sú schopní poznať toho, ktorý je, čo hľadia na diela a nechcú uznať tvorcu..., veď
z veľkosti a krásy tvorov možno poznať ich Stvoriteľa“ (Múd 13,1,5).
„Veď to, čo je v ňom neviditeľné –
jeho večnú moc a božstvo -, možno
od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky“ (Rim 1, 20).
Intelektuálne čestní vedci, ktorí
úprimne hľadajú pravdu, žasnú nad
obdivuhodnou štruktúrou vesmíru, v ktorom má význam všetko
od najmenšieho atómu až po najväčšiu galaxiu. Všetko, čo existuje, je súčasťou geniálneho a inteligentného projektu, ktorý poukazuje na existenciu Boha. Napríklad
ľudský život sa začína od jedinej
oplodnenej bunky veľkosti kvapky,
v ktorej je obsiahnutá informácia
(kód DNA), na základe ktorej vznikne telo zložené zo 100 biliónov najrozmanitejších buniek, pričom kaž-
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dá z nich funguje ako miniatúrne
mesto a „vie“, čo má robiť, aby vznikol jeden organizmus. Každá bunka
zároveň obsahuje informáciu o pohlaví daného človeka. Pohlavie teda
nie je vec rozhodnutia, ale je to nemeniteľný biologický fakt.
Nie je vari fascinujúce, že ľudský genóm obsahuje tri bilióny informácií, ktoré sú zapísané v štvorpísmenovom kryptografickom kóde?
Keby sme ich chceli prečítať rýchlosťou tri písmená za sekundu, trvalo by nám 31 rokov! A informáciu
obsiahnutú v ľudskej DNA by bolo
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treba zapísať do stohu kníh, ktorý
by 500-krát presiahol vzdialenosť
Mesiaca od Zeme! Vedci zdôrazňujú, že informácie obsiahnuté v molekule DNA nie sú hmota ani energia, sú niečo iné a molekula DNA
je iba ich nositeľom. Toto geniálne naprogramovanie či zápis myšlienok poukazuje na existenciu nekonečnej inteligencie Boha, ktorý
je osobou.
Takže keď duchovný vodca svetového ateizmu profesor Anthony
Flew spoznal pravdu o ľudskej DNA,
pochopil, že ateizmus nemá logic-

ký základ, ale je to len nerozumná,
slepá viera v náhodný vznik života
a vesmíru. Svätý Ján Pavol II. poukazuje na hlavnú príčinu ateizmu:
„Ak človek svojím rozumom nedospeje k poznaniu Boha, Stvoriteľa
všetkého, bude to nie tak pre nedostatok primeraného prostriedku,
ako skôr pre prekážku, ktorú mu položili do cesty jeho slobodná vôľa
a jeho hriech“ (Fides et ratio 19).
Tým, že rodoví ideológovia popierajú existenciu Boha, odmietajú aj existenciu nesmrteľnej ľudMUDr. Blažej Vaščák
skej duše.

Ohlášky:
• sobáš 24. apríla 2021 v Ovčí - Michal Čech, syn rodičov Vladimíra a Evy rod. Haladejovej, narodený
v Prešove, bývajúci vo Víťaze a Kristína Bednáriková, dcéra rodičov Petra a Márie rod. Šimčíkovej, narodená v Prešove, bývajúca v Ovčí

Stalo sa
• 17. 2. - Popolcovou stredou sme začali 40-dňové pôstne obdobie; v tento deň bol prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, bol to deň pokánia v celej katolíckej Cirkvi
• 19. 2. v piatok začali krížové cesty v pôstnom období, ktoré v tomto čase sa vykonávajú doma v kruhu rodiny; krížové cesty nájdete aj na našej webovej stránke
• 10. 3. v stredu sme začali deviatnik k sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie
• 19. 3. v piatok na slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie sme o 18.00 večer vysielali sv. omšu
naživo z nášho farského kostola, ktorý je zasvätený tomuto svätcovi

Stane sa
• v noci z 27. na 28. 3. sa mení čas; o 02.00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03.00
hodinu letného času
• 28. 3. na Kvetnú nedeľu pri sv. omši o 10.30, ktorú budeme vysielať naživo, bude požehnanie ratolestí; Kvetnou nedeľou začína Pánov vstup do Jeruzalema na osliatku, kde podstúpi umučenie
• 1. 4. – na Zelený štvrtok budeme vysielať o 18.00 svätú omšu na pamiatku Pánovej večere
• 2. 4. - obrady umučenia a smrti Pána Ježiša na Veľký piatok vysielame naživo o 15.00; v tento deň
je prísny pôst - len raz za deň sa najesť dosýta (od 18-60 rokov) a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu
(od 14 rokov až do smrti)
• 3. 4. - slávnosť Veľkonočnej vigílie budeme vysielať naživo v sobotu večer po západe slnka o 19.30; je
očakávaním Pána a pripomína nám svätú noc, v ktorej Pán vstal z mŕtvych
• 4. 4. - slávime najväčší cirkevný sviatok - zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista; slávnostnú sv.
omšu budeme vysielať naživo o 10.30 z nášho farského kostola
• 11. 4. - ak to pandemická situácia nedovolí, tak by sme v nedeľu Božieho milosrdenstva o 15.00 vysielali naživo Korunku Božieho milosrdenstva
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Prehľad bohoslužieb
15. 3.
16. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.
1. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Sv. Jozefa
Sobota
5. pôstna
nedeľa - B
Pondelok
Utorok
Streda
Zvestovanie Pána
Piatok
Sobota
Kvetná
nedeľa - B
Pondelok
Utorok
Streda
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Zmŕtvychvstanie
Pána
Veľkonočný pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
2. veľkonočná
nedeľa - B
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
3. veľkonočná
nedeľa - B
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
4. veľkonočná
nedeľa - B

Víťaz
za ZBP Marty a jej rodiny
za ZBP rodín prístrešia „Jurčišinová“

Ovčie

† Jozef, Helena, Jozef a Anna Uliční

*10:30

† Štefan Uličný (164)
70: Mária Novotná
za ZBP Ester Uličnej
za farnosť
50: Mária Jenčová

† Štefan a Magdaléna Humeňanskí
za ZBP Márie

† Anna a Jozef

*10:30

† Jozef, Eduard, Peter a Jozef
za ZBP rodiny Kollárovej
za obrátenie Bohuznámej osoby

za ZBP Ladislava Gregu a jeho rodiny
† Valentín Kollár
† František Čech
za farnosť
† Peter, Iveta a Terézia
† Žofia Gregová
† Mária Forišová (výročná)

za ZBP Cyrila Balogu

za ZBP Petra a Marty Tobiášovcov
*18:00
*15:00
*19:30
*10:30
*10:30

85: Albína Čechová
vlastný úmysel
za farnosť
† Regína Magdová
vlastný úmysel
† Jozef, Viktória a Mária Kurucovci

† Jozef, Pavel a Žofia

za ZBP Rastislava Balogu a jeho rodiny

*10:30

† Helena Saganová
† Berta Magdová
za živých a mŕtvych členov RB
za farnosť
40: Martin Maskaľ
† Imrich Jenča
† Štefan Uličný (164)

za ZBP rodín prístrešia „Magdová“
za živých a mŕtvych členov RB

60: Jozef Bednár

*10:30

† Albert Magda
† Ondrej, Mária, Ondrej a Ján
† Ján a Helena Džamovci
za farnosť
40: Pavol a 40: Martina Ungvarskí
† Ondrej (390)
za ZBP novomanželov Jána a Nikoly Birošovcov

75: František Bednárik a za jeho rodinu
60: Mária Šimčíková

† Jozef a Františka Haľkovci

*10:30

za ZBP Terézie
† Mária Galdunová (výročná)
† Ľuboslav Stašík
50: Peter Uličný (503)
70: Stanislav Novotný

15:00

† Jozef Magda
sobáš: M. Čech - K. Bednáriková
za farnosť

* čas sv. omše vysielanej naživo cez YouTube kanál - farnosť Víťaz
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13. marca 2021 sme sa rozlúčili s našim rodákom,
duchovným otcom
Mgr. Františkom Stahovcom

