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Panna Mária Lurdská, oroduj za nás!

Jedenásty február je spomienkou na Pannu
Máriu Lurdskú. V tomto roku je to 30. Svetový deň chorých. Toto mestečko na juhu Francúzska dnes navštevuje približne milión pútnikov za rok. Prvé zo zjavení sa udialo práve 11.
februára 1858.
Tento deň sa totiž chudobnej 14-ročnej Bernadette Soubirousovej prvýkrát pri Massabielskej jaskyni neďaleko Lúrd zjavila nádherná Pani.
Predstavila sa ako Nepoškvrnené počatie, čo boli
nezrozumiteľné slová pre Bernadettu. Dogmu
o Nepoškvrnenom počatí vyhlásil pápež Pius IX.
len štyri roky predtým. Táto dogma hovorí o tom,
že sa Márii nedotkol žiadny hriech, ani dedičný.
Panna Mária sa Bernadette do 11. júla 1858
zjavila 18-krát. Spočiatku sa Cirkev, rovnako ako
aj svetskí úradníci, stavali voči udalostiam v Lurdoch nedôverčivo. 28. júla 1858 biskup Laurence zvolal kanonickú komisiu na preskúmanie pravosti a pravdivosti týchto zjavení. Podrobne preskúmali všetky zázračné uzdravenia a viackrát
vypočúvali Bernadettu. Po tom, čo biskup prijal
výsledky kanonickej komisie, 18. januára 1862
vydal dekrét, v ktorom priznal zjaveniam nadprirodzený charakter, potvrdil, že zjavenia sú pravé a veriaci im môžu veriť.
Panna Mária vyzývala hlavne na pokánie.
Na pútnickom mieste sa za 160 rokov udiali tisícky nevysvetliteľných vyliečení tela i duše, od obrátení až po uzdravenia z rôznych chorôb. Uznaných Cirkvou bolo len 68. Lurdy sa stali miestom, na ktorom si ľudia vyprosujú telesné i duchovné milosti. Práve pre množstvo uzdravení
vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1992 v deň
prvého lurdského zjavenia Svetový deň chorých.
Pripomíname si ním trpiacich ľudí okolo nás,
ktorí potrebujú našu modlitbu a na ktorých osobitne myslel aj Pán Ježiš sviatosťou pomazania
chorých, aby svoj kríž vedeli niesť s vierou a takto
sa pripodobňovali Kristovi. Aj toto je cesta posväcovania sa. Samotná Bernadetta veľa trpela. Prekonala choleru a v dôsledku toho trpela
ťažkou astmou a neskôr i kostnou tuberkulózou
nôh. Na následky týchto chorôb zomrela v mladom veku ako 35-ročná.
Zdraví aj chorí prichádzajú do Lúrd s cieľom
uzdraviť svoju dušu, naplniť sa pokojom a posilniť sa vo viere. Panna Mária Lurdská, oroduj
za nás!				
		

d. o. Marek

meditačná snímka, Lurdy 2007: M. Magda

Panna Mária Lurdská,
oroduj za nás!
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snímka: M. Magda

Modlitba za mier
(na Ukrajine)
Napomeň našich otcov,
Bože nad hviezdami.
Nech trochu myslia,
čo sa stane s nami,
keď začnú vojnu
a všetky svoje hnevy
vylejú na seba.
Tie hnevy ako plevy
pokazia zem,
i nebo bude choré.
Napomeň našich otcov
Ty, tam hore.
Že sa to nesmie.
Že ako Ty si svätý,
aj zem je svätá.
Veď chodia po nej deti.

(Milan Rúfus: Nové modlitbičky)
Kríž na Ukrajine vo filiálke Lysyčevo. Na jeho mieste dnes stojí kostol zasvätený sv. Jánovi Pavlovi II. Na jeho výstavbe sa podieľal aj v blahej pamäti d. o.
František Stahovec.
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Homília Svätého Otca na Obetovanie Pána:

Čo držíme v náručí?
Vatikán 3. februára (RV) Prinášame homíliu pápeža Františka na sviatok Obetovania Pána 2. februára, ktorý sa slávil ako 26. deň zasväteného života. Svätý Otec sa vo svojich podnetoch adresovaných zasväteným
mužom a ženám inšpiroval príkladom starca Simeona a starenky Anny, ktorí pohnutí Duchom Svätým so žasnutím a radosťou rozpoznali v Ježiškovi Mesiáša.
Eucharistiu slávil pápež František v Bazilike sv. Petra pri oltári nad hrobom apoštola. Slávenie sa začalo
v prítmí obradom svetla s požehnaním hromničných sviec. Zasvätení muži a ženy so zažatými sviecami v rukách zaplnili hlavnú loď. Svoju homíliu Svätý Otec tentoraz predniesol posediačky. Okrem iného povedal:
„Mne dobre robí, keď vidím starších zasvätených mužov a ženy, ktorí sa so žiarivými očami aj naďalej
usmievajú a dávajú nádej mladým. Pomyslime na chvíle, keď sme sa stretli s podobnými pohľadmi a dobrorečme Bohu za to. Sú to pohľady nádeje, otvorené pre budúcnosť. A možno nám urobí dobre sa v týchto
dňoch stretnúť, ísť navštíviť našich bratov rehoľníkov a sestry rehoľníčky na dôchodku, prizrieť sa im, porozprávať sa, povypytovať sa, vypočuť si, čo si myslia. Verím, že to bude dobrý liek.“
„Ak zasväteným osobám chýbajú slová dobrorečenia Bohu a iným, ak chýba radosť, ak chýba elán, ak
je bratský život len námahou, ak chýba žasnutie, nie je to preto, že sme obeťami niekoho alebo niečoho.
Skutočný dôvod je, že naše ruky už nedržia Ježiša. A keď ruky nejakého zasväteného, zasvätenej, nedržia
Ježiša, držia prázdno, ktoré sa snažia vyplniť inými vecami, ale je to prázdno. Chytiť Ježiša do našich rúk:
toto je to znamenie, toto je tá cesta, toto je ten „recept“ obnovy.“
So Svätým Otcom pri oltári koncelebrovali prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života kardinál João Braz de Aviz a nedávno zvolený nový arménsko-katolícky patriarcha
Cilície Raphaël Bedros XXI. Minassian, ktorý pri tejto koncelebrácii dostal od pápeža úradné potvrdenie tzv.
cirkevného spoločenstva (ecclesiastica communio).
V záverečnom poďakovaní Svätému Otcovi v mene prítomných členov najrôznejších foriem zasväteného života kardinál Braz de Aviz pripomenul aj čerstvo vydaný list pápeža Františka, adresovaný špeciálne sekulárnym inštitútom pri 75. výročí ich uznania Cirkvou ako formy zasväteného života.

snímka: Jaroslav Fabian
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Homília Svätého Otca
Dvaja starci Simeon a Anna očakávajú v chráme naplnenie prísľubu, ktorý dal Boh svojmu ľudu – príchod
Mesiáša. No ich čakanie nie je pasívne, je plné pohybu. Sledujme teda Simeonove pohyby. Najprv je pohnutý Duchom Svätým, potom vidí v Dieťati spásu a napokon ho prijíma do svojho náručia (porov. Lk 2,26-28).
Pozastavme sa jednoducho pri týchto troch činnostiach a dovoľme, aby nami prešli niektoré otázky, dôležité
najmä pre náš zasvätený život.
Prvá je: Čo nami pohýna? Simeon prichádza do chrámu „z vnuknutia Ducha“ (v. 27). Duch Svätý je hlavným hrdinom scény. On je ten, kto zapaľuje Simeonovo srdce túžbou po Bohu. On oživuje v jeho duši očakávanie. On pohýna jeho kroky smerom k chrámu a robí jeho oči schopnými spoznať Mesiáša, hoci sa predstavuje ako malé a biedne dieťa. Toto robí Duch Svätý – uschopňuje spozorovať Božiu prítomnosť a jeho pôsobenie nie vo veľkých veciach, v ľúbivom zovňajšku, prejavoch moci, ale v malosti a krehkosti. Pomyslime
na kríž: aj tam je malosť, krehkosť, aj dramatickosť. Ale je tam Božia sila. Výraz „z vnuknutia Ducha“ pripomína v duchovnom živote to, čo nazývame „duchovným pohnutím“. To sú tie poryvy duše, ktoré spozorujeme
v nás a ktorým sme pozvaní načúvať, aby sme rozlišovali, či pochádzajú od Ducha Svätého alebo od iného.
Buďme pozorní na vnútorné hnutia Ducha.
Preto sa pýtame – čo nami hlavne pohýna? Duch Svätý alebo duch sveta? To je otázka, ktorá nás má
všetkých premerať, najmä nás zasvätených. Kým nás Duch vedie poznávať Boha v malosti a krehkosti dieťaťa, my neraz nebezpečne myslíme na svoje zasvätenie v pojmoch výsledkov, cieľov, úspechu. Hýbeme sa
hľadaním priestorov, zviditeľnenia, čísel: to je pokušenie. Duch Svätý, naopak, nechce od nás toto. Žiada,
aby sme rozvíjali každodennú vernosť, aby sme boli vnímaví na malé veci, ktoré nám boli zverené. Aká krásne je vernosť Simeona a Anny! Dennodenne idú do chrámu, dennodenne čakajú a modlia sa, hoci čas plynie
a zdá sa, že sa nič nestane. Čakajú celý život, nezúfajú si, nesťažujú sa. Dennodenne ostávajú verní a živia
ten plamienok nádeje, ktorý Duch Svätý zapálil v ich srdci.
Môžeme si položiť otázku, bratia a sestry, čo pohýna naše dni? Aká láska nás pobáda ísť ďalej? Duch Svätý, alebo chvíľkové nadšenie, čiže akákoľvek vec? Ako sa hýbeme v Cirkvi a v spoločnosti? Neraz aj pod rúškom dobrých skutkov sa môže ukrývať červotoč narcizmu či mánia protagonizmu. V iných prípadoch, aj keď
udržiavame v chode mnoho vecí, naše rehoľné spoločenstvá sa zdajú byť viac pohýnané mechanickým opakovaním – robiť veci zo zvyku, len aby sa robili – než nadšením z priľnutia k Duchu Svätému. Osoží nám všetkým
preveriť si dnes, aká je naša vnútorná motivácia, rozlišujme duchovné vnuknutia, pretože obnova zasväteného života prechádza predovšetkým tadeto.
Druhá otázka: Čo vidia naše oči? Simeon, pohnutý Duchom, vidí a rozpoznáva Krista. A modlí sa hovoriac:
«Moje oči uvideli tvoju spásu» (v. 30). Hľa veľký zázrak viery: otvára oči, premieňa pohľad, mení zorné pole.
Ako vieme z mnohých Ježišových stretnutí v evanjeliách, viera sa rodí zo súcitného pohľadu, ktorým sa na nás
Boh pozerá, rozpúšťa tvrdosť nášho srdca, uzdravuje jeho rany, dáva nám nové oči, aby sme videli seba i svet.
Nový pohľad na seba, na druhých, na všetky situácie, ktoré prežívame, a to aj tie najbolestivejšie. Nejde o naivný pohľad. Nie. Je to vec múdrosti. Naivný pohľad uteká pred realitou alebo predstiera, že nevidí problémy.
Tu však ide o oči, ktoré vedia „vidieť dovnútra“ a „vidieť poza“; ktoré sa nezastavujú pri zdaní, ale vedia vstúpiť aj do trhlín krehkosti a zlyhaní, aby rozpoznali Božiu prítomnosť.
Simeonove starecké oči, hoci unavené rokmi, vidia Pána, vidia spásu. A my? Každý si môžeme dať otázku: Čo vidia naše oči? Akú víziu zasväteného života máme? Svet ho často vidí ako „mrhanie“: „Pozri ho, taký
skvelý chlapec a dá sa na kňazstvo“. Alebo: „Také výborné dievča a ísť do rehole. Škoda ich. Azda, keby boli
škaredí... Nie, sú skvelí, je to mrhanie.“ – Takto premýšľame my. Svet na to hľadí azda ako na nejakú záležitosť minulosti, ako na čosi zbytočné.
Ale my, kresťanské spoločenstvo, rehoľníci a rehoľníčky čo vidíme? Máme pohľad upretý dozadu, nostalgicky za tým, čo už neexistuje, alebo sme schopní prezieravého pohľadu viery, ktorý sa premieta dovnútra a aj
poza? Mať múdrosť hľadieť – tú dáva Duch –: dobre pozerať, dobre merať vzdialenosti, pochopiť skutočnosť.
Mne dobre robí, keď vidím starších zasvätených mužov a ženy, ktorí sa so žiarivými očami aj naďalej usmievajú a dávajú nádej mladým. Pomyslime na chvíle, keď sme sa stretli s podobnými pohľadmi a dobrorečme
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Bohu za to. Sú to pohľady nádeje, otvorené pre budúcnosť. A možno nám urobí dobre sa v týchto dňoch stretnúť, ísť navštíviť našich bratov rehoľníkov a sestry rehoľníčky na dôchodku, prizrieť sa im, porozprávať sa, povypytovať sa, vypočuť si, čo si myslia. Verím, že to bude dobrý liek.
Bratia a sestry, Pán nám neprestáva dávať znamenia, aby nás pozval pestovať obnovenú víziu zasväteného
života. Treba nám ju, ale v prejave svetla, v prejave hnutí Ducha Svätého. Nemôžeme sa tváriť, že tieto signály nevidíme a pokračovať, akoby sa nič nestalo, opakovať stále tie isté veci, v zotrvačnosti skĺzavať do foriem minulosti, ochromení strachom zo zmeny. Už som to vravel toľkokrát: dnes, je tu pokušenie ísť nazad,
kvôli istote, zo strachu, pre uchránenie viery, pre uchránenie zakladateľskej charizmy... Je to pokušenie. Pokušením je ísť vzad a zakonzervovať „tradície“ so strnulosťou. Zapíšme si do hlavy: skostnatenosť je zvrátenosťou a pod každou strnulosťou sú vážne problémy. Ani Simeon, ani Anna neboli strnulí, nie, boli slobodní
a mali radosť oslavovať: on, chváliac Pána a odvážne prorokujúc matke; a ona, ako dobrá starenka, rozšíriac
to po všetkých kútoch so slovami: „Všimnite si týchto, sledujte to!“ Ohlasovali to s radosťou, s očami plnými nádeje. Žiadne zotrvačnosť minulosti, žiadna skostnatenosť.
Otvorme oči: prostredníctvom kríz – áno, je pravda, sú tu krízy –, chýbajúcich počtov – „Otče, niet povolaní, teraz pôjdeme na ten ostrov v Indonézii pozrieť sa, či tam nejaké nenájdeme“ –, síl, ktoré ubúdajú, nás
Duch pozýva obnoviť náš život a naše spoločenstvá. A ako to spraviť? On nám ukáže cestu. My si otvorme
srdce, s odvahou, bez strachu. Otvorme si srdce. Pozrime na Simeona a Annu: aj keď sú pokročilí vekom,
netrávia svoje dni oplakávaním minulosti, ktorá sa už nevráti, ale otvárajú náruč budúcnosti, ktorá im prichádza v ústrety. Bratia a sestry, nepremárnime dnešok hľadením na včerajšok, alebo snívaním o zajtrajšku, aký
nikdy nepríde, ale postavme sa pred Pána v adorácii a prosme o oči, ktoré by vedeli vidieť dobro a rozoznať
Božie cesty. Pán nám ich dá, ak ho my prosíme. S radosťou, s pevnosťou, bez strachu.
A nakoniec tretia otázka: Čo držíme v náručí? Simeon prijíma Ježiša do svojho náručia (porov. v. 28). Je to
nežná scéna plná zmyslu, ktorá je v evanjeliách jedinečná. Boh nám vložil do náručia svojho Syna, pretože
prijať Ježiša je základom, stredobodom viery. Niekedy riskujeme, že sa stratíme a rozptýlime v tisíckach vecí,

snímka: Jaroslav Fabian
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snímka: Jaroslav Fabian

že sa upneme na druhoradé aspekty alebo sa ponoríme do vecí, ktoré treba urobiť, no stredobodom všetkého je Kristus, ktorého treba prijať ako Pána nášho života.
Keď Simeon berie Ježiša do náručia, jeho pery vyslovujú slová požehnania, chvály a úžasu. A my, po toľkých rokoch zasväteného života, stratili sme schopnosť žasnúť? Alebo ešte túto schopnosť máme? Preverme
si to, a ak ju niekto nenachádza, nech prosí o milosť žasnutia, úžasu pred divmi, ktoré Boh koná v nás, skrytými ako ten v chráme, keď sa Simeon a Anna stretli s Ježišom.
Ak zasväteným osobám chýbajú slová dobrorečenia Bohu a iným, ak chýba radosť, ak chýba elán, ak je
bratský život len námahou, ak chýba žasnutie, nie je to preto, že sme obeťami niekoho alebo niečoho. Skutočný dôvod je, že naše ruky už nedržia Ježiša. A keď ruky nejakého zasväteného, zasvätenej, nedržia Ježiša,
držia prázdno, ktoré sa snažia vyplniť inými vecami, ale je to prázdno. Chytiť Ježiša do našich rúk: toto je to
znamenie, toto je tá cesta, toto je ten „recept“ obnovy.
Keď neobjímame Ježiša, srdce sa uzatvára do zatrpknutosti. Je smutné vidieť zasvätených mužov či ženy,
ktorí sú zatrpknutí: uzatvárajú sa v ponosovaní sa na veci, ktoré sa riadne nedaria. Stále sa na niečo sťažujú:
na predstaveného či predstavenú, na bratov, na komunitu, na kuchyňu... Ak nemajú sťažnosti, nežijú. Ale my
sa musíme primknúť k Ježišovi v adorácii a vyprosovať si oči, ktoré dokážu vidieť dobro a všímať si cesty Božie.
Ak prijmeme Krista s otvorenou náručou, prijmeme aj ostatných s dôverou a pokorou. Potom sa konflikty
nevyhrocujú, vzdialenosti nás nerozdeľujú a uhasína pokušenie utláčať a zraňovať dôstojnosť niektorej sestry
alebo brata. Otvorme svoju náruč Kristovi a bratom! Tam je Ježiš.
Drahí a drahé, obnovme dnes s nadšením svoje zasvätenie! Pýtajme sa sami seba, aké motivácie hýbu naším srdcom a našimi činmi, aká je tá obnovená vízia, ktorú sme povolaní pestovať, a predovšetkým, vezmime do náručia Ježiša. Aj keď zakúšame únavu a vyčerpanie – toto sa stáva: aj sklamania, prihodia sa –, buďme ako Simeon a Anna, ktorí trpezlivo očakávajú Pánovu vernosť a nenechajú si ukradnúť radosť zo stretnutia. Poďme v ústrety radosti zo stretnutia: toto je nádherné! Dajme opäť do stredu Jeho a napredujme s radosťou. Nech je tak.
preložila Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News				
TK KBS
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Homília na 1. pôstnu nedeľu, rok C
z prípravy kňaza + Jána Biroša

Chyba je v tom, že obidvaja chcú získať iba jedno
Milí veriaci.
iste by ste ostali prekvapení,
keby som teraz vyhlásil: „Zatvorte všetky dvere, lebo je medzi nami vrah!“ Myslím si, že by
ste nepochybovali, pretože takéto obvinenie nemôže človek
len tak ľahkovážne vysloviť. Ale
keby som namiesto slova vrah
vyslovil napríklad slovo satan,
pravdepodobne by ste moje slová prijali s úsmevom. Hoci tomu
by ste mali veriť pevnejšie, lebo
som to povedal nielen ja, ale
povedal to sám Pán Ježiš, ako
sme to počuli v dnešnom evanjeliu, že aj jeho – Boha - vyhľadal
na púšti a pokúšal Ho. A keď to
urobil s Božím Synom, tým skôr
si to dovolí urobiť aj s nami.
Dobre viem, že v dnešnej modernej dobe je každému kresťanovi ťažko veriť, že kde sa objaví
Boh, tam nesmie chýbať ani zlý
duch. Čím viac niekto Boha miluje, tým viac bude nenávidený zo
strany diabla. Je pravdou, že veľa
ľudí v povery neverí, nehľadá svoj
osud vo hviezdach a v horoskopoch, ale neverí ani v existenciu
diabla. Myslia si, že diabol existuje len v rozprávkach a v poverách. Ktosi múdro povedal: Najväčším úspechom diabla v našej
dobe je to, že presvedčil mnohých
ľudí, že nejestvuje.
Ale aj to je pravda, že neexistuje tak, ako si ho mnohí ľudia predstavujú. On v rukách nedrží vidly,
nemá rohy ani chvost. Skôr naopak. Veriaci človek, veľký ruský
spisovateľ Dostojevskij mal prav8

du. Ten hovorí: „Kto je diabol? Parazit dobrého vzhľadu, ktorý rád
vyhľadáva starých známych, ktorí
ho prijímajú a nehanbia sa, keď
zasadne za ich stôl.“ Diabol sa
pokúša napodobniť Boha vo všetkom. Pomocou ľudí sa usiluje prekaziť Božie plány. Jeho pravá sila
nespočíva v slovách, ale v skutkoch. Aj chudák diabol je bohatý
v sľuboch a lož majstrovsky zaodieva do rúcha pravdy.
Napoleonov minister zahraničia
Talleyrand raz vyhlásil: „Keď sú
spory medzi Francúzskom a Rakúskom o Benátky, to nie preto,
žeby mali nejaké ciele alebo plán.
Chyba je v tom, že obidvaja chcú
získať iba jedno: získať bohaté
mesto pre seba.“ Pán Boh a Satan sú v neustálom boji, lebo obaja chcú jedno: získať človeka pre
seba. Boh nás chce preto, aby
nás obdaril blaženosťou a Satan
nás chce tejto blaženosti zbaviť.
Môže nám však napadnúť myšlienka: ako môžem dokázať to, čo
o Satanovi tvrdím? Veď s protivníkom sa môžem pustiť do boja len
vtedy, keď viem, kedy a kde môžem očakávať jeho útok, keď poznám jeho zbraň. Ako môžeme
spoznať jeho prítomnosť? Najprv
tak, že on – diabol - nenávidí všetko a každého, kto nám pripomína
Boha. Vyzná sa dobre aj v tom,
ako sa má posmievať viere.
V jednom kupé vo vlaku spolu
cestovali dvaja cestujúci - kňaz
a vojak. Po čase sa reč obrátila na vieru. Vojak v Boha neveril a začal sa viere posmie-

vať. Okrem iných vecí prehlásil:
„Rozumný a inteligentný človek
nemôže byť veriacim. Ale keby
som mal hlúpeho syna, dal by
som ho za kňaza.“ No ani kňaz
neostal dlžný vojakovi odpoveď:
„Aké šťastie, že váš otec nezmýšľal tak ako vy!“
Bratia a sestry, jedným z pokušení, ktoré sa prihodilo aj Ježišovi
bolo: „Urob, aby sa tieto kamene
premenili na chleby!“ V dnešnej
dobe je to takzvaná životná úroveň a bohatstvo, ktoré človeka pokúšajú. Veľa ľudí očakáva
od bohatstva vyriešenie svojich
problémov. Ale to je iba prelud,
sen daromne trýzniť mysle mužov
a žien. Potvrdzuje to aj skutočnosť, lebo je dokázané, že najväčšie zločiny sa vyskytujú v hospodársky vyspelých zemiach. A prečo? Pretože si mnohí najbohatší
ľudia ako herci a herečky a vôbec
vo všeobecnosti mladí ľudia myslia, že za peniaze si kúpia všetko.
Tým ale nechcem povedať a tvrdiť, že máme ostať chudobnými,
žobrákmi a neusilovali sa získať
majetok. Úspech však dosiahneme len vtedy, keď sa po tom všetkom budeme snažiť o duchovné
povznesenie.
Krásne to povedal biskup Otakar Procházka: „Najkrajším výtvarným dielom je krásny ľudský život, čisté mravy a harmonický život. Preto Boh na zemi ponecháva len sochy a obrazy, ale do nebeského múzea berie len krásne
duše. Lebo z mramora sa môže
páliť vápno, z obrazu sa môže
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stať handra, ale duša stvorená
na Boží obraz ostane večná.“
A preto sa v tomto posvätnom
pôstnom období usilujme o krásu svojej duše.
Kedysi chodievali katolíci
na exercície. Urobme si exercičný dom občas aj doma, večer,
v tichu, inokedy v kostole, niekedy v tichu lesa, v prírode. Hľadajme v tohtoročnej pôstnej dobe
po vzore Spasiteľa v samote
a rozjímaní cestu k Bohu, k víťazstvu nad pokušením, nad vlastnou slabosťou.
Nájdime si aj my každý pôstny
týždeň aspoň jednu hodinku, kto-
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rú prežijeme s Ježišom „na púšti“, osamote, v rozjímaní, čítaním
Svätého písma, v modlitbách. Tu
nájdeme cestu k Bohu, tu sa stíšime, tu si uvedomíme potrebu
obrátenia, pokánia, dobrovoľného
pôstu, boja proti vášňam, zvlášť
zmyselnosti, alkoholizmu, proti
zlobe a sporom. V samote púšte dozreli sv. Ján Krstiteľ, sv. Pavol, apoštol, sv. Anton, pustovník, sv. Ignác z Loyoly, Charles de
Foucauld a mnoho ďalších velikánov a svätcov. V samote púšte sa
pripravoval na verejnú činnosť aj
sám Boží Syn, Ježiš Kristus a tým
nám dal najlepší recept na zdo-

konalenie sa a na získanie najdrahocennejšej perly - Božieho
kráľovstva. Pán Ježiš začal verejnú činnosť dvoma udalosťami:
krstom pokánia v Jordáne a dobrovoľnou samotou na púšti, kde
sa modlil, rozjímal, postil a zvíťazil nad pokušením diabla. Tento boj s diablovým pokušením je
údelom každého človeka a výsledok boja môže byť dvojaký. Buď
víťazstvo, alebo porážka.
A tak nám naozaj cestu k víťazstvu ukazuje sám Spasiteľ:
samotu, modlitbu a pôst. Nastúpme na túto cestu s Ježišom
a iste zvíťazíme! Amen.

Ó, srdce lásky, v Tebe skladám všetku svoju dôveru.
Pre svoju krehkosť síce obávam sa všetkého, ale od Tvojej dobrotivosti dúfam všetko.
snímka: Martin Magda
(sv. Margita Alaoque)
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Výzva do Európy pre situáciu na Ukrajine
Predsedníctvo Rady európskych biskupských konferencií, ktoré dáva hlas biskupom európskeho kontinentu
v tomto dramatickom momente napätia okolo Ukrajiny, chce vyjadriť svoju blízkosť cirkvám na Ukrajine a celému jej ľudu. Vyzývajú medzinárodné spoločenstvo, aby ponúklo svoju podporu krajine tvárou v tvár nebezpečenstvu ruskej vojenskej ofenzívy.
Zatiaľ, čo celé medzinárodné spoločenstvo interpretuje činy ruských vojenských síl ako skutočnú hrozbu
mieru na celom svete, my prijímame – v tomto čase strachu a neistoty o budúcnosť krajiny – našich bratov
a sestry vo viere a všetkých ľud Ukrajiny.
Počuli sme hlas Svätého Otca Františka, ktorý opakovane vyjadril svoju otcovskú blízkosť „milovanej Ukrajine“ a vyzval mocných vo svete, aby krízu riešili „vážnym dialógom a nie zbraňami“ (Angelus z 12.12.2021
). Navyše vo svojom nedávnom príhovore k diplomatickému zboru akreditovanému pri Svätej stolici zdôraznil,
že „recipročná dôvera a ochota zapojiť sa do pokojnej diskusie by mala tiež inšpirovať všetky zainteresované
strany, aby sa na Ukrajine našli prijateľné a trvalé riešenia...“
(Audiencia s diplomatickým zborom dňa 10.01.2022).
Aj my, ako pastieri európskeho kontinentu, chceme apelovať na vodcov národov, aby nezabudli na tragické svetové vojny minulého storočia a aby medzinárodné právo, ako aj nezávislosť a územná suverenita každej krajiny brániť sa. Spolu so Svätým Otcom chceme vyzvať vlády, aby na Ukrajine našli „prijateľné a trvalé
riešenia“ založené na dialógu a rokovaniach a bez použitia zbraní.
V tejto mimoriadne chúlostivej dobe prosíme kresťanov, aby sa modlili za dar pokoja na Ukrajine, aby tí,
ktorí sú za to zodpovední, mohli byť naplnení a vyžarovaní pokojom, ktorý je „nákazlivý“ a aby sa kríza prekonala výlučne prostredníctvom dialógu.
TK KBS

Pápež pred otvorením olympiády:

„Objímam celý paralympijský svet“
Vatikán 3. februára (RV) Úlohu olympijského športu ako prostriedku na budovanie mostov priateľstva a solidarity a cieľ paralympiády nenechať nikoho bokom vyzdvihol pápež František pred začiatkom športového
sviatku, ktorý sa začne v Pekingu 4. februára otvorením zimnej olympiády a následne od 4. marca zimných
paralympijských hier.
Pri stredajšej generálnej audiencii 2. februára v Aule Pavla VI. sa Svätý Otec vyjadril týmito slovami:
„Zimné olympijské hry a Zimná paralympiáda sa v Pekingu začnú 4. februára, resp. 4. marca. Srdečne pozdravujem všetkých účastníkov, prajem organizátorom veľa úspechov a športovcom veľa šťastia.
Šport môže svojím univerzálnym jazykom budovať mosty priateľstva a solidarity medzi ľuďmi všetkých kultúr a náboženstiev. Preto oceňujem, že Medzinárodný olympijský výbor pridal k historickému olympijskému
heslu „Citius, altius, fortius“ (Rýchlejšie, vyššie, silnejšie) slovo „communiter“, t. j. „spoločne“, aby olympijské hry priniesli bratskejší svet.
Osobitne myšlienkou objímam celý paralympijský svet. Najdôležitejšiu medailu získame spoločne, ak príklad športovcov so zdravotným postihnutím pomôže všetkým prekonať predsudky a obavy a urobí naše komunity prívetivejšími a inkluzívnejšími. Toto je skutočná zlatá medaila!
Pozorne a s dojatím sledujem aj osobné príbehy športovcov utečencov. Nech ich svedectvá pomôžu povzbudiť občianske spoločnosti, aby sa s ešte väčšou dôverou otvárali všetkým a nikoho nenechávali bokom.
Prajem veľkej olympijskej a paralympijskej rodine jedinečný zážitok ľudského bratstva a mieru. Blahoslavení
tvorcovia pokoja! (Mt 5, 9).“
TK KBS

10

2/2022

Spektrum

Panna Mária - Malá Vieska
Kópia milostivej pócskej ikony z roku 1697
11

2/2022

Spektrum

KATECHÉZA

Homília na 2. pôstnu nedeľu, rok C
z prípravy kňaza + Jána Biroša

„Nemyslite si, že som prišiel priniesť na zem pokoj...“
Milí veriaci,
vo svojich požiadavkách na učeníkov stavia Pán Ježiš laťku dosť vysoko. Nejeden z nás si myslel, ako
bohatý mládenec, ktorý prišiel za Spasiteľom, že žije ako dobrý kresťan a naraz pri čítaní evanjelia a pri
rozjímaní zisťuje, koľko mu toho ešte k dokonalosti chýba. Bohatý mladík sa pýta Krista, čo má robiť, aby
bol spasený a počuje v odpovedi: „Ak chceš vojsť do Božieho kráľovstva, zachovávaj prikázania!“ Mladík
radostne odpovedá: „Toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Čo mi ešte chýba?“ Asi si myslel,
že počuje, že je dokonalý. Ale Ježiš mu teraz povie: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok
a rozdaj ho chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma“ (Mt 19, 17). Mladíka Ježišova odpoveď ohromila, lebo odišiel smutný. Nebol schopný takúto požiadavku splniť.
Ale to nie je ojedinelý prípad v Ježišových požiadavkách. Pre nás všetkých platia slová: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden; kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden“ (Mt
10, 37). Na prvom mieste je vždy Ježiš a potom ostatní! A tiež: nie rozkoš, nie radosti, ale kríž a utrpenie je
údelom Kristovho učeníka.
Pán Ježiš s nikým nerobí kompromis, nedovoľuje však ani svojim učeníkom kompromisy a polovičatosť.
„Nemyslite si, že som prišiel priniesť na zem pokoj, neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Môj príchod rozdelí syna od otca, dcéru od matky a svokru od nevesty...“ (Mt 10, 34).
V pohanskom svete, ale rovnako aj u Židov ako nakoniec aj dnes, bol názor na nerozlučiteľnosť manželstva
laxný, ľahostajný. Spasiteľ však na otázku farizejov: „Môže človek prepustiť manželku z akejkoľvek príčiny?“ Odpovedá tak, že to aj apoštolom vyráža dych: „Nečítali ste vo Svätom písme, že ten, ktorý stvoril ľudí ako muža
a ženu prehlásil. „Preto opustí muž otca a matku a priľne k svojej manželke a tí dvaja budú jedno telo.“ A preto: „Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje!“ (Mt 19, 6) Ďalšie manželstvo považuje Kristus za cudzoložstvo.
A preto je reakcia učeníkov takáto: „Keď je to medzi mužom a ženou tak, je lepšie sa neženiť“ (Mt 19, 10).
Pán Ježiš žiada tvrdý boj proti hriechu a pokušeniu: „Ak ťa zvádza tvoje pravé oko na hriech, vylúp ho a zahoď od seba, lebo je pre teba lepšie, aby jeden z tvojich údov prišiel nazmar, než aby bolo celé tvoje telo
uvrhnuté do pekla...“ (Mt 5, 29).
Pán Ježiš svojim učeníkom neveští blahobyt, ale ťažkú úlohu, prenasledovanie. „Posielam vás ako ovce
medzi vlkov... Majte sa na pozore pred ľuďmi. Budú vás zrádzať a vydávať súdom, bičovať vás v synagógach,
budú vás vodiť pred miestodržiteľov a kráľov kvôli mne...“ (Mt 10, 16). Ani seba nepredstavuje Pán Ježiš ako
víťazného vládcu. Hovorí apoštolom: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľuďom. Zabijú ho, ale tretí deň vstane z mŕtvych“ (Mt 5, 44).
Nejeden kresťan nad všetkými týmito príkazmi mávol rukou a ako mnohí učeníci a poslucháči pri pamätnej
Ježišovej eucharistickej reči rozhorčene hovorili: „To je tvrdá reč! Kto to má počúvať? Preto mnoho jeho učeníkov odišlo a už s ním viac nechodili“ (Jn 6, 60, 66). Nejeden kresťan opustil Kristovo učenie, žije vo svete a podľa sveta. Nesmieme sa dopustiť podobného omylu, veď sa jedná o spásu duše! Môžeme a máme
sa zamyslieť nad Ježišovým učením a môžeme sa opýtať s apoštolom Petrom: „My sme opustili všetko a šli
sme za tebou a čo za to?“ (Mk 10, 28).
Odmena bude väčšia, než si to dokážeme predstaviť. Dnes sme s apoštolmi prežívali „zálohu“ na konečnú odmenu - horu Tábor. Tam bol len záblesk neba a apoštoli sa cítia prešťastne. A čo potom, keď sa naplní
to, čo apoštol Pavol napísal Korinťanom: „...oko ľudské nevidelo, ucho nepočulo, ani žiadny človek na to nepomyslel, čo všetko Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“
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Možno aspoň niektorí z vás poslúchli moju výzvu z minulej nedele a „odobrali sa do samoty“, našli si chvíľu,
aby sa v tichu zamysleli nad sebou, nad zmyslom života, nad Božou prítomnosťou medzi nami. V tomto týždni si zasa urobte „čiernu hodinku“, večer pri sviečke a rozjímajte o večnosti. O blaženosti neba, o konečnom
poznaní nekonečného Boha. Rozjímajte však aj o pekle, o mieste, kde páli oheň zúfalstva, nenávisti, večného odlúčenia od Boha. Čím viac budeme rozjímať o nebi aj o pekle, tým lepšie pochopíme Spasiteľove slová:
„Moje jarmo je sladké a bremeno ľahké...“ (Mt 11, 30).
Kto v rozjímaní vzbudí v sebe túžbu po Bohu, po spojení s Ním vo večnosti, pre toho nebude Kristovo učenie
ťažké. Prosme v rozjímavej modlitbe, aby sme pochopili krásu neba, túžili stále viac po Pánu Bohu. Amen.

Spišský administrátor Ján Kuboš
napísal zasväteným v diecéze ďakovný list
Spišská Kapitula 2. februára (TK KBS) Spišský administrátor Mons. Ján Kuboš napísal ďakovný list zasväteným osobám v Spišskej diecéze pri príležitosti Dňa zasväteného života (2. februára 2022). List prinášame
v plnom znení.
Drahí bratia a sestry, žijúci zasväteným spôsobom života!
Srdečne vás všetkých a každého zvlášť pozdravujem z príležitosti Dňa zasväteného života 2. februára 2022.
Ani v tomto roku – podobne ako vlani – nám okolnosti neumožňujú spoločné stretnutie v Spišskej Kapitule, aby sme spolu ďakovali Pánu Bohu, pôvodcovi každého povolania, za dar Vášho povolania k zasvätenému životu a zároveň aby sme spoločne vyprosovali potrebné milosti pre verné kráčanie vo Vašom rozhodnutí.
Ponajprv Vám ďakujem za Vaše rozhodnutie vo svojom zasvätení vydávať svedectvo viery a nasledovať chudobného, čistého a poslušného Krista. Svätý Otec František vo svojom Apoštolskom liste všetkým zasväteným osobám pri príležitosti Roku zasväteného života (november 2014-november 2015) píše: „Tam, kde sú
rehoľníci, tam je radosť.“ A naozaj. Pri návšteve Slovenska v Katedrále sv. Martina 13. 9. 2022 na stretnutí s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, rehoľnými sestrami, zasvätenými a seminaristami pri povzbudzovaní vysvätených služobníkov Cirkvi, ako majú kázať, rozosmial všetkých prítomných, keď poukázal na rehoľné sestry,
ktoré tiež bývajú obeťami dlhých príhovorov.
Radosť je to, čo sa za ostatné dva roky vytratilo a vytráca z našich vzťahov. V spomenutom liste pápež
František pokračuje: „Nech medzi nami nevidno smutné tváre, nespokojných … ľudí, pretože „nasledovanie
so smútkom je smutné nasledovanie“. Aj my, ako všetci ostatní muži a ženy, prežívame ťažkosti, noc ducha,
sklamania, choroby alebo úbytok síl v dôsledku pribúdajúcich rokov. Práve preto musíme nájsť „dokonalú radosť“: naučiť sa spoznať tvár Krista, ktorý sa nám stal podobným vo všetkom, a tak zakúsiť radosť z toho, že
môžeme byť podobní jemu, ktorý z lásky k nám neváhal podstúpiť smrť na kríži“.
Aj vy, drahí zasvätení, žijúci na území Spišskej diecézy, v istom okamihu svojho mladého života ste sa s vnútornou radosťou ponúkli do služby v zasvätenom živote. Ďakujem pri pomyslení na to, koľko dobra v najrôznejšej podobe sa cez Vašu službu lásky dostalo našej partikulárnej cirkvi. Sám Boh, ktorého ste sa rozhodli
milovať celým srdcom, nech je pre Vás najhojnejšou odmenou.
Na záver tohto listu Vás chcem povzbudiť, aby ste k obetavej láske, ku ktorej nás pobáda aj sviatok Obetovania Pána, aby ste k nej pripojili tiež opravdivú kresťanskú radosť, ktorú čerpáme z evanjelia. Kristus je
s nami, vie o našich problémoch a dáva nám silu na ich zvládanie a prostriedky na ich prekonanie. Nech
tak svieti Vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli Vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach (Mt 5, 16). K tomu Vám zo srdca udeľujem svoje pastierske požehnanie!
Mons. Ján Kuboš
spišský diecézny administrátor
Zdroj: kapitula.sk
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Homília na 3. pôstnu nedeľu, rok C
z prípravy kňaza + Jána Biroša

„Bože, prečo ma trestáš?“
Milí veriaci,
často sa stáva, že si niektorí
kresťania povzdychnú: „Prečo ma
Boh vlastne trestá? Veď som mu
vo svojom živote verne slúžil. Keď
som mohol, chodil som na svätú omšu. Zachovával som prikázania a hoc aj krívajúc, usiloval
som sa chodiť po jeho cestách.
A teraz som chorý, ležím pripútaný na lôžku. A môj sused, ktorý sa o Boha vôbec nezaujíma, si
žije bezstarostný život. Je to nespravodlivosť. Prečo ma Boh trestá?“ A mohol by som pokračovať
aj ďalej a odpoveď v sebe bude tá
istá: „Bože, prečo ma trestáš?“
V dnešnom evanjeliu nám dáva
odpoveď na túto otázku sám Boh,
nie ja. V Starom zákone sa v každom utrpení vidí Boží trest. Keď
niekto trpel, alebo sa stalo nejaké nešťastie, každý sa pýtal: „Prečo ma Boh tresce?“ A hovorili to
aj tí, ktorí Ježišovi priniesli správu,
že Pilát dal pozabíjať niektorých
židov, čo sa vzbúrili. Aký hriech
mali? Čo urobili? Ježiš vyhlasuje,
že nemali väčšie hriechy ako iní
ľudia. Alebo tých 18 ľudí, na ktorých padla veža v Siloe. Aký mali
hriech? Pán Ježiš chce oslobodiť
ľudí od tej myšlienky, že každé
nešťastie alebo utrpenie pochádza z hriechu. Bolo by nesprávne myslieť si, že každé utrpenie
je trestom.
UTRPENIE v živote kresťana je
znakom spolupatričnosti ku Kristovi. Veď sám Ježiš vyhlásil: „Kto
14

chce ísť za mnou, nech vezme svoj
kríž a nasleduje ma.“ Čím bližšie stojíme ku Kristovi, tým bližšie máme aj ku krížu. Veriaceho
človeka zarmucuje, že mnohí žijú
tak ako nepriatelia Kristovho kríža a zraňuje ho aj tá myšlienka,
že Boh a jeho evanjelium je nenávidené. Kto však spolucíti s Kristom, kto sa pozerá na svet jeho
očami, ten musí počítať aj s utrpením. A je pravdou, že každé utrpenie, ktoré znášame s Kristom, nie
je trestom, ale potvrdením spolupatričnosti ku Kristovi.
Už len preto nemožno v každej
ťažkosti vidieť trest, lebo v Božích
očiach sme všetci hriešnikmi. Pán
Ježiš preto nedelí ľudí na spravodlivých a hriešnikov. A keď sme
všetci hriešnici, s jeho pomocou
sa môžeme z toho dostať. V Ježišových očiach sú dvojakí hriešnici:
prví sa v hriechu cítia dobre a nechcú sa z neho dostať a tí druhí
sa z hriechu usilujú dostať a priblížiť sa bližšie Bohu. Boh preto
netrestá okamžite, lebo nám dáva
čas na obrátenie. Na to nás upozorňuje aj podobenstvo o figovníku, ktorý neprináša nejaké ovocie.
Majiteľ ho chce vyrúbať. Ten figovník sme v skutočnosti my, ľudia.
Často strácame trpezlivosť. Sklameme sa vo svojich blížnych, dokonca aj v najbližších. Z nerozvážnosti podáme žiadosť o rozvod.
Naša trpezlivosť je na konci, „vyrúbeme“ blízkeho z nášho života.
Koľkokrát sme odpustili tým, čo

nám ublížili, čo nás urazili. Alebo
ako sme verili spolupracovníkom
a kolegom a práve oni nás zradili.
S takýmito ľuďmi nechceme spolupracovať – „vyrúbeme“ ich zo svojho života. Ale aké máme šťastie,
že Boh s nami takto nejedná. On
nikdy nestráca trpezlivosť. On znesie aj najkrutejšie urážky. On znesie aj to, že jeho Cirkev je prenasledovaná. Pán Ježiš je božským
Sluhom, ktorý vlastnou krvou a slzami zmäkčuje naše srdcia, aby
nás naviedol na cestu pokánia.
Hovorí sa, že najjemnejšou hudbou nášho sluchu je chvála. Istá
dáma povedala: „Keď ma pochvália, žijem z tejto pochvaly týždne.“
Ale Pán Ježiš vždy hovoril tvrdú
pravdu a upozorňoval na hriech.
Počúvať to nie je príjemné, no oveľa užitočnejšie. Ale čo mi hovorí
svedomie? Som hriešnik. A čo mi
hovorí Spasiteľ? „Ak nebudeš robiť pokánie, zahynieš!“
Čo je to pokánie? Ako odpoveď by sme mohli použiť slová Lucie, jednej z fatimských detí, ktoré napísala rok po zasvätení ľudstva Panne Márii, jej Nepoškvrnenému Srdcu, pápežom Piom XII.
v roku 1942: „Boh rád prijal zasvätenie Sv. Otca a biskupov, ale trpko si sťažuje, že je len nepatrný počet tých, ktorí sú ochotní zriecť sa
všetkého, čo bráni zachovávať Božie prikázania. Pokánie, ktoré vyžaduje Boh, nespočíva v prísnych
umŕtvovaniach, ale v plnení povinnosti stavu a zachovávaní Božích
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prikázaní.“
Dnešná tretia pôstna nedeľa
nás vyzýva k pokániu a obráteniu.
Načo pokánie? Aby sme dokázali vlastnou silnou vôľou a s Božou
pomocou potlačiť v sebe zlé vášne, dokázali sa kontrolovať a dosiahli tak slobodu Božích detí. Robiť pokánie, to nie je rada, je to príkaz! Takto to počujeme z úst Pána
Ježiša: „Keď nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete!“ Odhodláme
sa k pokániu? Prosme o odvahu
cvičiť sa v sebazapieraní a ľutujme
aj to, že zatiaľ robíme pre kresťanskú dokonalosť tak málo.
Istý indický misionár rozprával rozprávku o mandľovníku. Bol
to krásny, rovno rastúci strom.
Jedného dňa priletel ďateľ, začal
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do tohto stromu ďobať a v kôre
vznikla diera. Cez otvor vytiahol
z diery zobákom húsenicu. A mandľovník sa vtedy nahneval. Mal rád
iba vtákov, ktorí v jeho korune odpočívali alebo spievali. Ďatľa, ktorý ho poškodil a poranil, nenávidel. Začal sa búriť, až ďateľ odletel a už sa viac nevrátil. Medzitým sa z malých chrobáčikov pod
kôrou stali veľké chrobáky. Ale
mandľovník to nezbadal. Až jedného dňa. Prišla víchrica a tá pyšný
mandľovník vyvrátila...
Krásne to napísal jeden spisovateľ: „Pane, aj vo mne našli ľudia,
Cirkev či kňaz chyby a povedali mi
ich do očí. Bol som z toho znechutený a mrzutý. Hneval som sa
na nich, veď radšej by som od nich

počul chválu. Ale nauč ma, Pane,
aby som aj ja vedel prijať kritiku
iných a daj, aby ma ich úprimnosť
poúčala. Daj, aby som sa pomocou úprimnej kritiky mojich predstavených očistil tak, ako sa čistí zlato v ohni. Ďakujem ti, Pane,
za takýchto ľudí, ktorí ma s láskou
kritizovali a kritizujú. Veľa som sa
od nich naučil.“
Bratia a sestry, konajme tak
aj my, lebo len tak sa vyhneme
osudu smutného figovníka, alebo spomínaného mandľovníka.
Pane Ježišu, v tichu samoty si chcem všetko premyslieť, chcem sa
modliť a prosiť, aby závery, ktoré
si urobím na dne svojej duše v tichom rozjímaní, aby pre mňa boli
spasiteľné. Amen.

Paríž 2010; snímka: M. Magda
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Blahoslavená Chiara Luce Badano
Narodila sa v Taliansku, pochádzala z jednoduchej sedliackej rodiny. V tejto rodine bola viera samozrejmou súčasťou života. Spolu
sa modlievali a mama, ktorá sama
pochádzala z dobrej katolíckej rodiny, rozprávala malej Chiare príbehy
z Biblie, predovšetkým tie o Ježišovi. Odmalička ju rodičia učili nezabúdať na chudobných. Jedna z príhod hovorí, že raz jej mama navrhla, aby darovala niektoré zo svojich hračiek. Onedlho mama začula
z izby Chiarin hlas: „Toto áno, toto
nie...“ Na maminu otázku, čo tam
robí, Chiara odpovedala: „Chudobným deťom predsa nemôžem dať
pokazené hračky.“
Chiara bola ako väčšina mladých dievčat, aj jej sa chlapci páčili a mala svoje túžby. Bolo to typické mladé dievča s ťažkosťami dospievajúcich. O vstupe do kláštora
však neuvažovala. Prichádza jeseň
roku 1988 a Chiara prestala byť až
taká plná radosti zo života ako bývala. Keď raz hrala tenis, jej plece
prenikla taká bolesť, že jej z ruky
vypadla tenisová raketa. Po prvých
lekárskych vyšetreniach bolo zdanie, že asi nejde o nič vážne. Bolesti ale nepoľavovali a opuch na ramene sa zväčšoval. Hospitalizovali je 2. februára. Výsledok špeciálnych vyšetrení: rakovina kostí, nádor na siedmom rebre vľavo s metastázami. Pre rodičov to bola nesmierna rana. O pár dní nato podstúpila operáciu, ktorá trvala šesť
hodín. Keď sa prebrala z narkózy
a zacítila veľkú bolesť, zašepkala:
„Prečo, Ježiš? Ježiš, ak to ty chceš,
chcem to aj ja!“ Jej sesternica spomína: ,,Keď som vstúpila do izby,
usmiala sa na mňa... Vyžarovala
z nej rovnaká radosť ako predtým.“
16

Operácia nepriniesla želaný výsledok. Jej zdravotný stav sa postupne zhoršoval, stratila aj schopnosť chodiť. Chiara túžila žiť ako
prv, ale prijala aj tento svoj údel.
Hovorila: „Každý okamih je cenný
a nemožno ho premárniť.“ Priatelia ju navštevovali, pričom sa im
tiež zdôverila: „Mala som toľko plánov..., neviete si ani predstaviť, aký
je teraz môj vzťah k Ježišovi... Cítim, že Boh žiada odo mňa niečo
viac, niečo väčšie...“
Jej zdravotný stav sa stále zhoršoval. Chiara povedala: „Teraz už
na mne nie je nič zdravé, mám
však ešte srdce, ktorým môžem
stále milovať.“ Chiara tiež vedela,
že pre uzdravenie niet nádeje. Roz-

hodla sa prerušiť chemoterapiu. Tešila sa však, že sa môže vrátiť domov a tiež dodala: ,,Teraz som čoraz bližšie k Ježišovi. Musím sa pripraviť na stretnutie s ním.“
Koniec sa blížil. Chiara každému, kto bol v izbe, na rozlúčku podala ruku: „Ak som Vám niekedy ublížila, odpustite mi.“ Krátko
pred smrťou sa ešte rozhodla, že
daruje očné rohovky. Chiara Luce
Badano zomrela 7. októbra 1990
o štvrtej hodine a desiatej minúte.
Jej posledné slová boli adresované mame: „Buď šťastná, pretože ja
som šťastná.“ Katolícka Cirkev ju
za blahoslavenú vyhlásila 25. septembra 2010.
Anna s rodinou

snímka: internet
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Tatiana Betáková, Ján Viglaš

Očkovať?

© Vydavateľstvo DON BOSCO 2021
Zostavil Mgr. Peter Bučány Zodpovedná redaktorka Mgr. Oľga Markova Jazyková úprava Mgr. Mariana Páterková Návrh obálky Mgr. art. Juraj Martiška Sadzba Vydavateľstvo DON BOSCO
Ako príloha do našich Katolíckych novín bola vložená brožúra o očkovaní od hore uvedených autorov
s podtitulom: "Čo potrebujeme vedieť". Náš dlhoročný autor rubrík "Máš problém?" a "Trampoty v manželstve" sa zo zdravotných dôvodov na čas odmlčal. Využívame tento priestor na uverejnenie pohľadu kresťanských autorov na tému očkovania.

3. časť: Vírus v tele
Vírus nedokáže existovať bez bunky. Existujú vírusy, ktoré sa množia v baktériách, a potom sú vírusy,
ktoré sa množia v rastlinných, vtáčích, živočíšnych a ľudských bunkách. Vírus, ktorý sa dostane do bunky,
dokáže „vypnúť" všetky prebiehajúce bunkové procesy a prinútiť bunku, aby sa sústredila iba na jeho množenie. Bunka infekciu vírusom obyčajne neprežije. Niektoré vírusy (napr. herpetické vírusy) dokážu preniknúť do bunky a tam sa „schovať" pred imunitným systémom. Pri množení bunky sa môžu takto schované
vírusy dostať do novej bunky. Po určitom čase sa tieto „schované“ vírusy môžu aktivovať - začať množiť,
čo sa prejaví ochorením.
Vírusy sa špecializujú na určité druhy buniek. Niektoré vírusy napádajú iba bunky v dýchacích cestách, iné
vírusy infikujú nervové bunky, niektoré pečeňové bunky, iné bunky zažívacieho traktu a podobne. Sú však
aj vírusy, ako je napr. SARS-CoV-2 spôsobujúci ochorenie covid-19, ktoré dokážu infikovať dýchacie cesty,
zažívací trakt aj centrálnu nervovú sústavu.
Od toho, ako sa vírus rozšíri v tele a ktoré časti organizmu napadne, budú závisieť aj prejavy a priebeh
ochorenia, prípadne aj trvalé následky po jeho prekonaní. Ak vírus napadne pľúca, zlikviduje časť bunkového tkaniva, ktoré bude chýbať, čo spôsobí ťažkosti s dýchaním. Preto po prekonaní ochorenia pacienti
budú potrebovať dostatočne dlhú rekonvalescenciu a liečbu pľúc. Podľa rozsahu poškodenia bude potrebná aj primerane dlhá liečba. Samozrejme, je to povedané veľmi jednoducho, pretože do rekonvalescencie
organizmu vstupuje veľa iných faktorov, ako je vek pacienta, rehabilitácia, životospráva, iné súbežné chronické ochorenia a podobne.
Keď vírus prenikne do bunky, bunka sa snaží brániť. Má mechanizmy, ktorými okamžite rozozná „votrelca“, snaží sa ho zbaviť a varovať bunky vo svojom najbližšom okolí. Bunka napadnutá vírusom začne okamžite produkovať interferóny, ktoré sa uvoľňujú do jej okolia a tak varuje ostatné bunky pred infekciou. Interferónmi varované bunky vírus už nedokáže infikovať. Okrem toho začnú bunky produkovať a uvoľňovať
do prostredia aj proteíny, ktoré volajú na pomoc bunky nášho imunitného systému. Napadnuté bunky sa
snažia zlikvidovať vírusovú RNA alebo DNA. Navyše, infikovaná bunka odmieta slúžiť vírusu a snaží sa rýchlo spáchať „samovraždu“. Vírusy si však postupne vyvinuli mechanizmy a dokážu zablokovať tieto obranné
mechanizmy buniek. Vírus dôkaze bunke zabrániť, aby robila poplach, dokonca ju dokáže prinútiť ostať pri
živote, kým nesplní svoju úlohu a neposlúži mu, aby sa v nej namnožil. Keď sa vírus namnoží - z jednej jedinej infikovanej bunky sa uvoľní niekoľko stotisíc až miliónov nových vírusov -, prestáva byť bunka pre vírus zaujímavá. Takáto bunka je taká zničená a vyčerpaná, že infekciu neprežije. Navyše, mnohé vírusy sa
z bunky uvoľňujú tak, že bunka praskne. Uvoľnené vírusy sa v ľudskom tele okamžite rozšíria, môžu infikovať susedné bunky alebo sa budú uvoľňovať von z tela. Človek sa stáva infekčným. Jeho sliny, dych, výlučky z nosa a stolice obsahujú vírus a sú infekčné. Takto sa infekcia môže rýchlo šíriť z infikovanej osoby na inú osobu. V niektorých prípadoch má infikovaná osoba veľmi ľahký priebeh ochorenia alebo dokonca nemusí mať žiadne príznaky ochorenia a predsa môže infikovať iných ľudí. Mnohé vírusy, ako je aj vírus
chrípky a SARS-CoV-2, prenášajú ľudia, u ktorých ešte nevypuklo ochorenie, to znamená, že nejavia žiad17
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ne známky ochorenia. Nie všetci infikovaní ľudia musia ochorieť. Je to tým, že niekto má výbornú imunitu,
ktorá si v tele s vírusom dobre poradí.
Vrodená a získaná imunita
V organizme veľmi často vzniká v oblasti buniek nakazených vírusom zápalová reakcia, ktorá sa neraz
prejaví zvýšenou telesnou teplotou (pri zvýšenej teplote sa vírus množí oveľa pomalšie), nepohodou, rôznymi bolesťami a podobne. Na miesto infekcie rýchlo prichádzajú imunitné bunky, ktoré likvidujú vírus a infikované bunky. Ako sa to deje?
Každý z nás má vrodenú imunitu. Na jej základe imunitné bunky rýchlo nájdu v tele miesto infekcie a premiestnia sa tam. Ich úlohou je likvidovať infikované bunky a spomaliť šírenie vírusu v organizme, kým
na miesto infekcie prídu „školení bojovníci“ - protilátky a cytotoxické T-bunky. Imunitné bunky vrodenej imunity majú veľmi dôležitú úlohu v tom, že prinášajú detailný obraz „votrelca“ B- a T-lymfocytom, ktoré sa vďaka tomu naučia votrelca spoznávať a následne likvidovať.
Získanú imunitu v našom tele zabezpečujú bunky, ktoré patria do výbavy imunitného systému. Nazývame ich B-lymfocyty a T-lymfocyty. Získaná imunita reaguje vždy na konkrétny vírus (patogén). Imunitné bunky v mieste infekcie pohltia a spracujú antigén (informáciu o víruse) a rýchlo ho odnesú do sekundárnych
imunitných centier, kde už naň netrpezlivo čakajú B-lymfocyty a T-lymfocyty. Tie sa potom sústredia ako
študenti v škole, aby sa naučili predložený antigén rozpoznať. Toto „školenie“ trvá minimálne 5 dní a tento proces sa nedá urýchliť.
Počas týchto dní imunitné bunky v mieste infekcie neprestávajú s vírusom bojovať. Keď sa bunkám
B-lym-focytov a T-lymfocytov podarí naštudovať antigén o votrelcovi, B-lymfocyty začnú tvoriť protilátky, ktoré sa dokážu viazať na vírusové proteíny na povrchu vírusu. Veľmi dôležitú úlohu majú práve vírus neutralizačné protilátky, ktoré dokážu vírus neutralizovať, to znamená, že mu zabránia infikovať ďalšie bunky a šíriť sa v organizme.
Niektoré T-lymfocyty zasa začnú riadiť celú imunitnú operáciu. Koordinujú imunitnú odpoveď a spolupracujú s imunitnými bunkami. Špecificky rozpoznávajú vírusové proteíny a cytotoxické T-lymfocyty môžu vírus,
prípadne infikovanú bunku zlikvidovať priamo, bez pomoci ďalších imunitných buniek.
Po „školení“ B- a T-lymfocytov vznikajú aj dlho žijúce pamäťové bunky, ktoré si vírus budú pamätať a pri
opakovanej infekcii okamžite zasiahnu. Schovajú sa do našej kostnej drene, kde budú čakať na signál, aby
sa v prípade opakovanej infekcie okamžite namnožili, začali produkovať protilátky (čo spôsobujú B-lymfocyty) a ponáhľali sa na miesto infekcie (čo zabezpečujú T-lymfocyty).
Vďaka dobrej získanej imunite nemusíme vôbec zistiť, že sme boli znova infikovaní. Vírus bude rýchlo
a efektívne zlikvidovaný bez toho, aby vyvolal ochorenie, prípadne ochorenie nebude také závažné.
Mutácie vírusu
Po prekonaní vírusového ochorenia by sme sa mali stať proti vírusu imúnnymi - odolnými. Pri napadnutí niektorými vírusmi získavame imunitu na celý život alebo na niekoľko desaťročí. Pri iných vírusoch získavame imunitnú ochranu na niekoľko rokov, prípadne iba na niekoľko mesiacov, pretože množstvo protilátok nám v tele rýchlo klesne.
Niekedy vírus dokáže mutovať a unikať imunitnému systému. V praxi to znamená, že vírus sa stáva pre
protilátky, ktoré sme si pri prvej infekcii vytvorili, neviditeľný, takže môže opäť infikovať naše bunky a šíriť
sa v našom organizme. Obyčajne platí, že DNA vírusy sú stabilnejšie a získaná imunita po infikovaní takýmito vírusmi nám postačuje aj na niekoľko rokov. Iné je to u RNA vírusov, ktoré sú nestabilné a často mutujú. Napr. vírus chrípky dokáže tolerovať obrovské množstvo mutácií vo svojich povrchových proteínoch,
čo vyzerá, akoby úplne zmenil svoj vonkajší plášť, preto je potrebné stále sa preočkovávať. Naopak vírusy
osýpok a mumpsu nedokážu mutácie tak ľahko tolerovať, to znamená, že vírus je stabilnejší, preto je možné tieto vírusy očkovaním eliminovať.
Mutácia vírusov je veľmi zložitá záležitosť, ktorá vyžaduje ustavičnú prácu virológov, molekulárnych biológov, lekárov a iných odborníkov na odhaľovaní nových kmeňov vírusov. Každá nová mutácia pobáda vedcov, aby zistili, čo sa vo víruse zmenilo, aké to bude mať následky pre šírenie vírusu, ako sa zmenia jeho
18
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Synku...
Tento týždeň je to už druhýkrát, čo mi vypadol pohár z trasiacej sa ruky a rozlial som si
čaj. Počujem tvoj ťažký vzdych
a vidím tvoje nervózne pohyby,
keď čistíš následky mojej trápnosti a ja prehĺtam slzy.
V noci som sa zobudil v mokrých plachtách. Prvýkrát po sedemdesiatich rokoch. Ráno si
neskrýval svoje znechutenie,
keď si v práčke našiel jasný
dôkaz mojej slabosti. Dnes večer som nepil čaj. Bál som sa,

ilustračná snímka: M. Magda

schopnosti navodiť ochorenie, unikať imunitnému systému a podobne.
Zlou správou je, že po prekonaní ochorenia covid-19 nezískavame
doživotnú imunitu. Situáciu komplikuje práve to, že vírus SARS-CoV-2
je RNA vírus, takže je nestabilný a schopný mutovať a tak unikať nášmu imunitnému systému. Musíme sa pripraviť na to, že mutácie vírusu
SARS-CoV-2 budú časté a ľudstvo bude s nimi dlho bojovať.
Ako liečiť vírusové ochorenia?
Antibiotiká vírusu vôbec neublížia. Množí sa v ľudskom tele aj po ich
podaní. Proti vírusom sa snažíme vyvinúť antivirotiká. Je tu však veľký
problém - ako zlikvidovať vírus bez toho, aby sme ublížili našim zdravým bunkám. Naše telo je tvorené mnohými druhmi buniek a organizmus predstavuje komplikovaný komplexný systém. Je veľmi ťažké vyvinúť liek proti vírusom, dopraviť ho na miesto, kde sú infikované bunky, a dosiahnuť, aby tento liek likvidoval iba infikované bunky a neničil tie zdravé.
V súčasnosti používame napr. aciklovir na kontrolu množenia herpetických vírusov, ganciklovir na kontrolu cytomegalovírusov či oseltamivir a zanamivir proti vírusom chrípky. Tieto antivirotiká však nelikvidujú vírus úplne a majú dosť obmedzenú účinnosť. Okrem toho majú nežiaduce účinky a pri dlhodobom užívaní poškodzujú organizmus. Navyše, ako sme už spomenuli, vírusy dokážu mutovať a vďaka mutáciám
sa niektoré antivirotiká stávajú úplne neúčinnými.
Jediný účinný liek proti vírusom je prevencia, čiže vakcína. V ľudskej
populácii zatiaľ na záchranu zdravia a ľudských životov nič lepšie nemáme. 			
(pokračovanie v budúcom čísle)

ale to nič – ráno sa napijem.
Odišiel si do práce a buchol
si dverami hlasnejšie ako zvyčajne. Zostal som sám a tak
som vybral starý fotoalbum.
Usmievam sa, aj keď na pergamen medzi stránkami stekajú moje slzy. Na tejto fotke
máš jeden rok. Sedíš v plienke
na koberci. Toľkokrát som ťa
prebaľoval... O pár strán ďalej
máš tri roky a práve si na seba
vylial celú misku paradajkovej
polievky.
Ľudia hovoria, že Bohu sa
staroba nepodarila, no ja si
myslím, že je to veľmi dobrý
lakmusový papierik lásky ....
Tvoj otec
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Homília na 4. pôstnu nedeľu, rok C
z prípravy kňaza + Jána Biroša

„Čože by som farárovi všetko hovoril, čo je mu po tom?“
Milí veriaci,
v jeseni roku 1985 noviny a časopisy pripomínali 40. výročie začatia súdneho procesu s nacistickými pohlavármi pred medzinárodným tribunálom v Norimbergu. Bolo to prvýkrát v dejinách súdnictva, kedy boli súdení politici a generáli za vojnu a za zločiny, ktorých sa počas nej dopustili. Proces sa skončil 12 rozsudkami smrti, ďalší boli odsúdení do väzenia, traja boli zbavení viny. Ľudská justícia, spravodlivosť musí byť tvrdá, lebo žiadny ľudský sudca nepozná, či zločinec úprimne ľutuje spáchané zlo, alebo len ľútosť predstiera.
Dnes vás pozývam po štvrtýkrát do samoty, do ticha, k rozjímaniu a k modlitbe. A o čom budeme dnes rozjímať? O Božom súde, o Božej spravodlivosti a o Božom milosrdenstve. Námetom nám bude jedno z najkrajších Kristových podobenstiev o márnotratnom synovi.
V ňom rozpráva Spasiteľ o každom jednom z nás: si hriešnik, zasluhuješ si trest, BOH TI VŠAK CHCE ODPUSTIŤ! O čo v tomto podobenstve ide? Otec má dvoch synov a obidvoch vrúcne miluje. Synom sa darí dobre. Ale napriek tomu nie je mladší syn spokojný, túži po svete. Preto bezohľadne žiada od svojho otca svoj
podiel na dedičstve a keď ho dostane, odchádza do sveta. Nie je ťažké rozhádzať aj obrovské sumy peňazí
a to sa podarilo aj spomínanému synovi. Keď zostal bez prostriedkov, hľadal si prácu, avšak našiel tú, v tej
dobe, najpodradnejšiu. Stal sa pastierom svíň. Tak sedí špinavý, otrhaný, hladný. Uvedomuje si, ako veľmi
vo svojom živote pochybil, ako sa prehrešil proti otcovi. Plný ľútosti sa odhodlá vrátiť sa k nemu. Cestou uvažuje, akú príhodu - výhovorku si vymyslí, že ho okradli zbojníci a predali ho do otroctva, ale podarilo sa mu
utiecť. Príde domov, priznáva sa ku všetkému a prosí o odpustenie: „Už nie som hoden nazývať sa tvojím synom, prijmi ma ako jedného z tvojich sluhov.“
Najkrajší je záver podobenstva: otec synovi odpúšťa a nielen to, prijme ho zasa za svojho syna a z radosti,
že sa vrátil, usporiada dokonca aj hostinu. Na hnevlivé námietky staršieho syna vysvetľuje: „Prečo sa mám
veseliť a radovať?“ „Pretože tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa.“
Nájdime si znova tento týždeň chvíľu samoty a pokorne prosme o osvietenie Duchom Svätým a potom rozjímajme: všetci sme deťmi Nebeského Otca. Všetci občas prežívame pokušenie opustiť Boha, jeho prikázania,
ísť „do sveta“, užívať si ako tí, pre ktorých „bohom je brucho“ podľa slov sv. Pavla. Hrešiť znamená utrácať
Božie dary a Božiu milosť. V prípade ťažkého hriech Božiu milosť úplne stratiť. A tu by malo, ako to bolo u márnotratného syna, prehovoriť svedomie. Nie nadarmo ľudia hovoria o takzvaných „zbožných“ ženách a niekedy
aj mužoch „sviečkové baby“. Preto sviečkové, lebo vysedávajú v kostole, horlivo sa modlia a pritom ohovárajú a odsudzujú hocikoho. Poznávate, kto takto robil? Farizeji! Pán Ježiš im ukazoval cestu k pokániu a obráteniu. Volal však prísne: „Beda vám, farizeji, beda vám, zákonníci!“ Tí, ktorí považovali seba za dokonalých,
boli Kristom odsúdení už tu na zemi.
Byť kresťanom nie je len otázka modlitby a účasti na nedeľnej svätej omši. Je to otázka života, správania
sa, otázka: aký som doma, v spoločnosti, na pracovisku? Či vidím len seba, alebo aj potreby blížnych, ako
konám svoje povinnosti? Keď poznávam svoje hriechy, musím dôjsť k záveru, ku ktorému došiel aj márnotratný syn: premárnil som Božie dary milosti, urazil som svojho najlepšieho nebeského Otca, nie som hoden byť
Božím dieťaťom. Nasleduje úprimná ľútosť, ktorá sa neprejavuje v plači, skôr v odhodlaní: chcem byť jedným
z tvojich nájomníkov - sluhov, chcem začať nový život skutočnou službou tebe, Bože.
Vo svojej praxi som sa stretol len raz s čestným človekom, ktorý sa mi zveril, že verí, ale na svätú spoveď
nechodí, lebo doposiaľ v sebe nemá pevnú vôľu k polepšeniu a to znamená, že pochopil, v čom svätá spoveď
spočíva. Spovedať sa a súčasne ďalej ľahkomyseľne hrešiť, to naozaj nejde! Márnotratný syn úprimne vyznal
svoje viny. Aj naša spoveď bude platná len vtedy, keď pokorne vyznáme všetky hriechy, zvlášť ťažké. Ak sa
niekto opovažuje spovedať podľa pravidla, ktoré som už počul: „Čože by som farárovi všetko hovoril, čo je mu
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po tom?“, nech sa radšej nespovedá, lebo takáto spoveď je neplatná
a svätokrádežná. Nič nedocielil, len uvalil na svoju dušu strašný hriech.
Márnotratný syn poznal svoj pád, ľutoval ho, prosil o odpustenie, sľúbil sa polepšiť a za to všetko sa mu dostalo odpustenia, otec ho dokonca prijal späť za syna. Aj nám bude odpustené, aj my sa znova staneme
Božími deťmi. Boh nám odpúšťa, lebo nás miluje a jeho láska je omnoho väčšia ako naša ľudská láska k nemu.
O tom všetkom v tomto týždni rozjímajme. Pripravme sa a vykonajme si naozaj dobrú veľkonočnú svätú spoveď. Amen.

Spektrum
Svätá spoveď
Vytúžená svätá spoveď
pošepkám ti tajomstvá,
prezradím ti všetky hriechy
od začiatku do konca.
Potopím ich v minulosti,
nech už ma viac neťažia,
ďalej túžim kráčať čistý,
bez ťažkého závažia.
Kľačiaci na kolenách
pomodlím sa za hriechy,
v duchu sľúbim Pánu Bohu,
že sa oddnes polepším.
Nebudem viac hrešiť, klamať,
k tomu súdiť druhých,
toto všetko myslím vážne,
nie sú to len sľuby.
Peter Jalč

Lurdy 2007; snímka: M. Magda

Stojíme za o. biskupom Haľkom

Vážená verejnoprávna inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska, vážený pán riaditeľ, vážená Rada RTVS,
otec biskup Haľko o seriáli Priznanie, ktoré ste zaplatili z našich príspevkov, napísal: „To, ako tu bol prezentovaný homosexuálny vzťah, si
nezadá ani s marxistickými ideologickými príručkami, ako treba manipulovať diváka. Najprv navodíme sympatiu k hlavnému hrdinovi a potom
v pravej chvíli ten hlavný hrdina prezentuje takú svoju vlastnosť, ktorú
treba ideologicky podsunúť tým, ktorí ten seriál pozerajú,... Je to absolútne nenáležité v súvislosti s utečeneckou tematikou, ktorú v tomto smere vnímam ako zneužitú na homosexuálnu propagandu. Nehovoriac o tom, že explicitné lesbické správanie mohli v tomto čase vidieť aj
deti...“ Český režisér Jiří Strach povedal niečo podobné o nórskom remaku Popolušky.
Vaše tvrdenie, že sa snažíte o „zobrazovanie týchto tém čo najcitlivejšie a s rešpektom“ berieme skutočne ako výsmech kresťanom. Nebolo
to citlivé, ale zákerné. „Citlivosť“ voči biskupovi Haľkovi už ukázal spolupracovník denníka SME Rado Ondřejíček, keď o ňom hovoril ako „nádherne zaostalom požieračovi našich daní“ a „všetci, ktorí majú rovnaký názor na túto problematiku ako on‘, sú odporní hnusní k...... a treba

Eucharistia
Po eucharistiu smelo kráčam,
za nikým sa neotáčam,
čisté srdce vo mne buší,
nes vyhoviem svojej duši.
Už mi chýba iba krok,
dopraj mi ho Pane,
prijmem telo Kristovo,
daj, nech sa tak stane.
Túžim ďalej rásť,
pracovať na sebe,
Teba Bože velebiť,
vo víne a chlebe.
Peter Jalč
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si z nich robiť p.... a urážať ich, čo sa do nich zmestí.“
Ak by sa takto vyjadrili známi kresťania o ľuďoch s homosexuálnym cítením, asi by sa tomu venovali všetky
mainstreamové médiá vrátane RTVS, prokuratúra a súdy. Ideologický bič však plieska len jedným smerom.
Nápravno-výchovné zariadenie nevylieči nenávisť. Túžba Rada Ondřejíčka posielajúca biskupa „do hrobu“
ostane nenaplnená. Každý „izmus“ mal doteraz „cirkevný pohreb“. Agresívnu ideológiu ale musíme pomenovať a odmietnuť, nie propagovať, ako to viackrát RTVS spravila! Nepotrebujú ju ľudia s homosexuálnym cítením, lebo im ubližuje. Nepotrebuje ju Slovensko, lebo jeho budúcnosť je v rodinách. Nepotrebujú ju deti, lebo
práve im môže ublížiť najviac. Propaganda spôsobuje epidemický nárast LGBTI správania u mladých.
Nenadávame, neurážame a s homosexuálnym správaním nemôžeme súhlasiť práve preto, lebo láska nechce zle blížnemu. Zdravotné riziká homosexuálneho správania sú pri veľkej oslave tejto ideológie zamlčiavané. Gens Hellquist, výkonný riaditeľ kanadskej Canadian Rainbow Health Coalition, vedúcej homosexuálnej aktivistickej skupiny v krajine, v ktorej majú všetky výdobytky LGBTI ideológie, sám napísal: „Máme jeden z najhorších zdravotných stavov v tejto krajine... Zdravotné problémy, ktoré ovplyvňujú queer Kanaďanov,
sú kratší vek ako sa dožíva priemerný Kanaďan, samovraždy, vyššia miera užívania návykových látok, depresie, nedostatočný prístup k starostlivosti a HIV/AIDS.“ A pokračoval: „V našej komunite sú všetky endemické druhy zdravotných problémov. Máme vyšší výskyt rakoviny konečníka v gay komunite, lesbičky majú vyšší
výskyt rakoviny prsníka... Realita je, že je každý rok (sic) viac GLBT ľudí v tejto krajine zomrie na samovraždu,
než zomrie na AIDS a je viac tých, ktorí umierajú skoro na zneužívanie návykových látok než tých, ktorí umierajú na HIV/AIDS...“						
Anton Chromík, Aliancia za rodinu, (krátené)

Pochod za život Bratislava 2015; snímka: M. Magda
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Biskup Stolárik napísal slovo pastiera:

Spoločne na synodálnej ceste
Drahí bratia a sestry, všetci zasvätení,
srdečne vás pozdravujem pri príležitosti sviatku Obetovania Pána, ktorý slávime aj ako Deň zasväteného
života. Kvôli zhoršenej situácii pandémie a nariadeniam v súvislosti s ochorením Covid 19, nie je možné spoločné stretnutie sa s vami všetkými, preto sa vám chcem prihovoriť týmto listom, ktorý sa týka témy, ktorou žije celá Cirkev a s ktorou ste sa už isto oboznámili vo svojich rehoľných spoločenstvách i pri iných príležitostiach.
10. októbra 2021 zahájil pápež František pri slávení bohoslužby v Ríme „synodálnu cestu cirkvi“. O čo ide?
Cirkev potrebuje reformu, či uzdravenie a oživenie. Čo chýba našim farnostiam, aby boli rastúcim spoločenstvom, ktoré vydáva presvedčivé svedectvo o Kristovi? Čo chýba našim rodinám, aby boli živou cirkvou v malom? Čo musíme robiť, aby sme vedeli podávať vieru ďalším generáciám, aby nám nechýbali kňazi, aby sme
prispeli k rozvoju kresťanskej kultúry?
Pápež František volá k spolupráci všetkých, pretože všetci sme spoluzodpovední za cirkev. Pápež nám kladie
otázky a čaká odpovede, ktoré majú byť spoločným dielom. Nechajme sa povzbudiť aj niektorými myšlienkami
Vatikánskeho listu zasväteným na tento rok s názvom: „Vstúpiť do synodálnej dynamiky načúvania“ (25. januára 2022). Spoločné kráčanie synodálnou cestou zdôrazňuje „spoluúčasť“:
„...aby sme každého z nás pozvali k tomu, aby prispel svojim podielom, zapojil sa, nech skutočne nikto nie
je vylúčený alebo sa cítil byť vylúčený z tejto cesty; nikto by si nemal pomyslieť „mňa sa to netýka“. Všetci sú
pozvaní vstúpiť do „dynamizmu vzájomného počúvania, ktoré sa uskutočňuje na všetkých, úrovniach Cirkvi, zapojac celý Boží ľud“ (Pápež František Rímskej diecéze, 18. septembra 2021). (...) Na tejto ceste Cirkvi sa pýtajme, drahí bratia a sestry, ako sa v našich komunitách počúvame: kto sú sestry a bratia, ktorých počúvame,
a ešte skôr, prečo ich počúvame?“ (...) Napokon „všetko vložíme do Božích rúk prostredníctvom modlitby, nevyhýbajúc sa námahe svedčiť o nádeji, ochotní prehrať, len aby sa budovala tá spoločná cesta. Táto cesta začína počúvaním, teda vytvorením priestoru pre druhého v našom živote, tým, že berieme vážne to, čo je pre neho
dôležité. Spoluúčasť tak nadobúda štýl spoluzodpovednosti“, (...) a treba „osloviť všetkých, cítiť, že sme všetci
bratia a sestry, spolu v živote a v dejinách, ktoré sú dejinami spásy.“
V súčasnej dobe sme chorí individualizmom a nedávame dostatočnú príležitosť Duchu Svätému, aby z nás budoval živé spoločenstvo Cirkvi. Spoločná odpoveď nevznikne presadením názoru, ktorý prekričí druhých, ani demokratickým hlasovaním, kde sa presadí väčšina. Ide predovšetkým o spoločné načúvanie, čo nám hovorí Duch
Svätý. Svätý Otec František pri stretnutí s účastníkmi plenárneho zhromaždenia Kongregácie pre náuku viery 21.
januára (2022), sa zameral na tri ústredné témy: ľudská dôstojnosť, praktizovanie rozlišovania a kľúčová úloha viery. V súvislosti s praxou rozlišovania poukázal aj na synodálny proces, v ktorom je v súčasnosti Cirkev ponorená:
„Tiež by som sa tu chcel zamerať na potrebu rozlišovania v synodálnom procese. Niektorí ľudia si možno myslia, že synodálny proces spočíva v tom, že každého vypočujeme, urobíme prieskum a spočítame výsledky. Toľko hlasov, toľko hlasov, toľko hlasov... Nie. Synodálna cesta bez rozlišovania nie je synodálnou cestou. Na synodálnej ceste je potrebné neustále rozlišovať názory, pohľady, úvahy. Nemožno ísť synodálnou cestou bez rozlišovania. Práve toto rozlišovanie urobí zo synody skutočnú synodu, v ktorej je – povedzme to tak – najdôležitejšou postavou Duch Svätý a nie akýsi parlament alebo prieskum názorov, ktorý môžu robiť médiá. Preto podčiarkujem: rozlišovanie je v synodálnom procese dôležité.“
Nestačí nám len náš um, treba nám rozlišovať v Duchu Svätom. Preto sa nám treba modliť, aby sme hlas, volanie Ducha Svätého pre naše časy zachytili, pochopili a kráčajúc synodálnou cestou, spolu realizovali, k čomu
nás On – Boží Duch volá.
Celú cestu nech sprevádza sila modlitby, ako to zdôrazňuje kardinál Grech, generálny sekretár synody, lebo
„táto cesta nie je možná bez vzájomného počúvania a bez počúvania Ducha Svätého, bez modlitby. (...) Modlitba otvára srdce a uši počúvaniu, robí nás vnímavými na pôsobenie Ducha Svätého, starostlivými voči potrebám druhých a sveta.
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Bez modlitby osobnej i spoločnej s bratmi a sestrami nie je možné rozlišovanie. Synodalita si vyžaduje osobné i komunitné obrátenie, ktoré pramení v modlitbe a je ňou udržiavané. Vaša modlitba, ktorá vyviera z ticha
a kontemplácie, môže byť pre celú Cirkev veľkou pomocou.
Preto sme sa rozhodli iniciovať toto svetové modlitebné podujatie pod názvom „Cirkev na ceste. Modli sa
za synodálnu Cirkev“, ktoré bude sprevádzať celú synodálnu cestu. (...)
Teší ma, že práve vy, sestry a bratia povolaní do mníšskeho a kontemplatívneho života, začínate tkať túto neviditeľnú niť modlitby (...) Snívame o tom, aby to bola modlitba, ktorá sa zrodí z vášho spoločenstva.
Rozhodli sme sa začať modlitbou, pretože táto základná skúsenosť vášho bežného života nie je pre všetkých
v dnešnom svete zrejmá. Modlitba môže byť považovaná za stratu času, ak si pomyslíme na všetky naliehavé
potreby, trápenia a núdzu, ktoré existujú. My však vieme, že modlitba je dýchaním duše a srdca, v ktorom sa
nám prihovára Pán. Ako hovorí pápež František: „Modlitba je srdcom misie Cirkvi.“ (kardinál Mario Grech, generálny sekretár, Vatikán 1.10. 2021) Aj z tohto dôvodu nariaďujem v našej diecéze, aby od 2. februára 2022
sme sa pred záverom každej svätej omše, po modlitbe za kňazov, pomodlili aj modlitbu za synodálnu cestu.
Sv. Pavol v liste Kolosanom píše, že na poznanie Božej vôle je potrebné sa modliť, pretože poznanie Božej
vôle je dar: „…neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle…“ (Kol 1,9).
Dôležitá je pre nás aj skúsenosť starozákonného proroka Daniela. Ten, keď sa modlí o dar poznania, dostane
ho až po troch týždňoch pôstu. Zjaví sa mu anjel a hovorí: „Od prvého dňa, čo si si upriamil srdce, aby si pochopil a pokoroval sa pred svojím Bohom, sú vyslyšané tvoje slová a ja som prišiel pre tvoje slová“ (Dan 10,12).
Prečo tak neskoro, keď ho Boh vyslyšal hneď? Prorok musel v modlitbe a pôste dozrieť, aby správne porozumel
a dobre prijal poznanie od Boha.
Ďalším krokom je vlastné stíšenie a pokorné načúvanie. Milujem toho, kto hovorí a preto mu neskáčem do reči,
ale nechám ho dohovoriť. Pokiaľ chceme správne poznávať Božiu vôľu, musíme byť pokorní, pretože len pokora očisťuje naše názory a pocity.
Aby sme mohli bezpečne poznávať Božiu vôľu v jednotlivých situáciách, je potrebné: odmietnuť ducha sveta.

ilustračná snímka: M. Magda
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„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia
vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12,2), píše sv. Pavol Rimanom.
Drahí bratia a sestry, obnova cirkvi začne v rodine či v rehoľnom spoločenstve, keď začneme spolu hovoriť
týmto spôsobom. Rovnako tak to bude v našich farnostiach, alebo medzi spolupracovníkmi. Nevzdávajme sa,
keď sa nám to nepodarí hneď, ale začnime pokorne znova.
Konečné rozlíšenie – rozhodnutie urobí v modlitbe predstavený rehole – farár/farský administrátor vo farnosti, v diecéze biskup, v Cirkvi pápež. Každý pritom rešpektuje svoje kompetencie a pôsobenie Ducha Svätého
v dejinách.
Bratia a sestry, verím, že sme už začali odporúčanú komunikáciu v rodinách, farnostiach, v rehoľných komunitách, kde máme veľkú príležitosť k synodálnej ceste, pretože máme vedľa seba človeka, ktorého potrebuje každý. Zapojme sa vo svojich farnostiach a spolu s kňazmi hľadajme v modlitbe uvedeným spôsobom odpovede
na pápežove otázky. Všetci môžeme mať spoluúčasť na oživení farnosti, v ktorej žije Cirkev.
V našej diecéze som menoval koordinátorov synodálneho procesu v Rožňavskej diecéze – Mons. Michala Jenču, generálneho vikára, vdp. Petra Kovaliča a vdp. Petra Fábiana, cez ktorých sa koordinuje synodálna cesta
v jednotlivých farnostiach.
Dnes ďakujem zvlášť zasväteným za vaše denné úsilie byť v Cirkvi, vo svete nasledovníkmi Ježiša Krista, jeho
učeníkmi, ktorí poslaní Bohom cez svojich predstavených, ohlasujete evanjelium života, prežívajúc špecifické
poslania podľa charizmy, ktorú ste dostali od Pána. Ďakujem vám za vašu vernosť, obety a modlitby, za všetky
skutky, ktorými povzbudzujete vo viere a láske všetkých, s ktorými sa stretávate a ktorým slúžite.
Mám nádej, že čas obmedzení, ktoré neumožňujú spoločné stretnutia všetkých, sa pominie a príde chvíľa aj
nášho osobného stretnutia. Žehnám vám, všetkým dielam, ktorými šírite Božiu slávu a preukazujete lásku ľuďom. Nech vás na ceste vášho života, povolania i poslania sprevádza Panna Mária, Matka a Učiteľka života úplne odovzdaného Bohu a sv. Jozef nech je vašim ochrancom a pomocníkom pri budovaní láskyplného „nazaretského“ domu vašich komunít.
Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup
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stránku pripravila: Melánia Tkáčová

Prvý polrok v škole a polročné prázdniny nám už ubehli, ale viete čo? Na dvere nám klopú jarné
prázdniny, ktoré sa čochvíľa začnú. Určite sa tešíte, že si budete môcť dlhšie pospať a poleňošiť, ale
nájdite si čas aj na zmysluplné aktivity a pomoc rodičom, či starkým. Poďme sa pozrieť, čo si pre
nás pripravil posledný zimný a taktiež najkratší mesiac v roku.
Svätec mesiaca - sv. Valentín (14. 2.)
Sv. Valentín sa stal známym vďaka svojmu svätému životu, láske a zhovievavosti a zázrakom, ktoré robil. Istý rímsky rečník ho požiadal, aby mu uzdravil syna, ktorý bol viac rokov chorý a Valentín ho uzdravil ho. Za čias cisára ho uväznili a sťali. Keď našli pozostatky sv. Valentína, preniesli ich
do katedrály, no nikto z obyvateľov s tým nesúhlasil, chceli, aby telo zostalo na mieste svojho odpočinku. Rozhodli sa postaviť nad hrobom sv. Valentína baziliku a telo tam preniesli.
Legendy o sviatku sv. Valentína
Zaujímavá je legenda, ktorá hovorí, že sv. Valentín mal rád ruže a iné voňavé kvety, ktorými obdarúval snúbencov a prial im šťastný život, preto sa považuje za patróna snúbencov a mladomanželov. Iná legenda zas hovorí o láske medzi Bohom a človekom, ktorý je stvorený na obraz Boha.
Popolcová streda (2. 3.)
Hovoríme jej taktiež škaredá alebo krivá streda. Je dňom pokánia a zároveň prvým dňom pôstneho obdobia. Začína sa ňou 40-dňové obdobie pred Veľkou nocou, do tohto sa ale nezapočítavajú nedele. V tento deň dodržiavame prísny pôst zdržiavania sa mäsových pokrmov. Môžeme si viac
uvedomiť blízkosť nášho Pána Ježiša.
Priateľstvo
Deti, ako veľmi si vážite svojich kamarátov či priateľov? Viete si predstaviť dni bez nich? Ja veru
nie. Sú dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Navzájom sa obdaruvávame radosťou, šťastím, každodenným úsmevom. Tak ako rastlinky potrebujú slnko, vodu, živiny, našu starostlivosť, je
potrebné sa „starať“ aj o priateľstvo. Aj Boh nás volá k tomu, aby sme boli k sebe dobrí, milosrdní
a odpúšťali si navzájom. Pri rozvíjaní priateľstva vám možno pomôže týchto desatoro. Inšpirujte sa ;

Desatoro priateľstva
1. Prijmi druhého
aj s jeho chybami.
2. Rešpektuj u neho
momenty krízy.
3. Nezabudni na jeho
narodeniny.
4. Pošli mu pozdrav,
keď si ďaleko.
5. Ochotne mu požičaj
svoje veci.
6. Nebuď žiarlivý.
7. Nemysli si,
že existuješ len ty.
8. Neznevažuj ho.
9. Neporovnávaj
ho s niekým.
10. Neponižuj ho.
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Je pravda, že pornografia spúšťa lavínu zla?
man vysvetľuje, že dlhodobé pozeranie pornografie vedie mnohých
ľudí k detskej pornografii, ba hovorí dokonca o svetovom boome
detskej pornografie, ktorého príčinou je dlhodobé pozeranie dospelej pornografie. Poukazuje tiež
na to, že pornografia vedie k nárastu násilia spáchaného na ženách, vrátane znásilnení. Uvádza,
že vo Veľkej Británii zaznamenali veľký počet zločinov, ktorých
sa dopustili deti na iných deťoch
a ktorých príčinou bolo to, že páchateľ pozeral pornografiu. Tento
odborník tvrdí, že pornografia má
vplyv aj na záujem o prostitúciu
a na obchodovanie s ľuďmi.
Nesmieme podľahnúť klamstvu,
že pornografia je neškodná. Samozrejme, nie každého privedie
na cestu zločinu, avšak v každom
prípade degraduje toho, kto ju pozerá. Vedecké výskumy ukazujú,
že dôsledkom pozerania pornografie je závislosť, proces eskalácie
prejavujúci sa záujmom o čoraz

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:

Pornografia pôsobí a vytvára závislosť rovnako ako drogy. Človek
pod jej vplyvom upadá do špirály
postupnej degradácie, pričom prekračuje stále nové hranice amorálnosti. Panna Mária vo Fatime
povedala, že „najviac ľudí končí
v pekle v dôsledku hriechov nečistoty“. Závislosťou od nečistoty
pripravujú mnohí ľudia peklo sebe
už tu na zemi.
Na začiatku roku 2021 bol
v Poľsku uverejnený šokujúci dokument „Diablove oči“, ktorý zachytáva desivú realitu pedofílie.
Pornografia vytvára silnú závislosť
a môže človeka viesť až k spáchaniu trestného činu. Účtovník
Arthur Bishop znásilnil a zavraždil piatich maloletých chlapcov.
Počas procesu vypovedal, že ho
k tomu priviedlo pozeranie detskej pornografie. Zas Ted Bundy, ktorý bol odsúdený na smrť
za to, že znásilnil a zavraždil viac
ako 100 žien, sa pred výkonom
rozsudku smrti priznal, že k týmto skutkom ho priviedla pornografia. Predtým viedol normálny
život, avšak mal jedno tajomstvo
- pornografiu, ktorá v ňom rozvíjala chorobné fantázie. Nakoniec
začal svoje chorobné predstavy
uskutočňovať...
Patrik A. Trueman, bývalý šéf
Oddelenia pre zneužívanie detí
a pornografiu tvrdí, že štátne zákony každej krajiny by mali celkom zakázať distribúciu pornografie, pretože ak by sme chceli zakázať detskú pornografiu, musíme odťať koreň tohto zločinu, ktosnímka:
Martin Magda
rým
je dospelá
pornografia. True-

?
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rubriku pripravuje
MUDr. Blažej Vaščák

drastickejšie scény, fyziologické
a funkčné zmeny v mozgu, sexuálne poruchy, krízy vo vzťahoch
a zmena vo vnímaní žien. Do tohto
zoznamu treba doplniť aj duchovné následky. Pozeranie pornografie je ťažkým hriechom, ktorý vedie človeka do stavu duchovnej
smrti a oddeľuje ho od Boha, ktorý je prameňom lásky.
V súčasnosti je 4,5 milióna ľudí
prinútených pracovať v sexbiznise, z čoho 20 % sú maloletí. Ročný zisk z otrockej práce v sexbiznise vynáša približne 99 miliárd dolárov!

ilustračná snímka: M. Magda
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Trampoty v manželstve

pripravuje: MUDr. B. Vaščák

159. Postavme manželstvo na skale
Rodina je prvou a najdôležitejšou cestou Cirkvi. V nej sa totiž rodí viera, v nej sa odohráva zázrak narodenia človeka - je
to priestor osobitnej prítomnosti
Svätej rodiny. Pán Boh je Stvoriteľom celého sveta a má múdrosť,
ktorá prevyšuje všetko stvorenie. Všetko, čo Boh stvoril na počiatku sveta, bolo dobré, vrátane
človeka, ktorého povolal k životu
na svoj obraz a podobu.
Pán Boh, povedal: „Nie je dobre, že je človek sám. Urobím mu
pomocníka, ktorý mu bude podobný“ (Gn 2,18). Takto povolal k bytiu ženu, aby sprevádzala muža
na jeho pozemskej púti. Potom im
prikázal: „Vzrastajte a množte sa!“
(Gn 1,28). Málokto si uvedomuje
dôležitosť týchto slov, ktoré sú de
facto prvým Božím prikázaním, ktoré Boh dal ľuďom dávno pred Desatorom. Ak prijmeme, že Pán Boh
je najmúdrejší zo všetkých bytostí,
musíme dôsledne a logicky prijať,
že jeho plán s človekom je najmúdrejší, aký len môže byť.
Podľa Božieho plánu je manželstvo - zväzok jedného muža a jednej ženy - posvätné a nerozlučiteľné! Znamená to, že manželstvo
je sviatostným a doživotným duchovno-telesným spojením muža
a ženy. Táto jednota sa má rozvíjať na troch úrovniach: duchovnej,
psychickej a telesnej. Nie je ťažké
vytvoriť telesné puto. Vytvoriť pekné psychické puto býva neraz problematické vzhľadom na charakterové odlišnosti a rozdiely v štruktúre oboch pohlaví. A ešte náročnejšie je budovať a rozvíjať duchovné
28

puto. Takéto spoločenstvo medzi
manželmi je však možné len vtedy, ak manželia pozvú do svojho
vzťahu Ježiša Krista. Iba on je totiž jediným zdrojom ich vzájomného posvätenia. Ježiš dáva manželom schopnosť preukazovať jeden
druhému čistú lásku. Bez milosti
posväcujúcej (čiže v stave ťažkého
hriechu, ktorým je napríklad používanie antikoncepcie) sa manželia pozbavujú napojenia na jediný
prameň, ktorým je Boh.
Žiaľ, tento bolestný stav prežíva veľa manželov a jeho dôsledkom nie je iba úpadok ich duchov-

ného života, ale má negatívny dosah na celú rodinu. Je to preto,
lebo rodičia sú vždy prvým príkladom, ktorý ich deti napodobňujú.
Ak totiž odmietneme Boha a jeho
prikázania, vystavujeme sa pôsobeniu zlého ducha a útokom pokušení a svetských vášní. A človek,
ktorý je pod vplyvom zla a egoizmu, prestáva byť schopný nezištne milovať tak, ako učí svätý Pavol:
„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá..., nemyslí na zlé..., všetko
znáša“ (1 Kor 13, 4-7).
Boh udeľuje rodinám svoje požehnanie a milosti. Rodina je mies-

ilustračná snímka: M. Magda
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tom Božieho pôsobenia a miestom
naplnenia jeho vôle. Práve preto
robí diabol všetko preto, aby rodiny rozbil. Jedným z najväčších
ohrození súčasnej rodiny je všeobecný súhlas s rozvodmi a propagovanie morálnej neviazanosti
a nečistoty. Zle chápaná sloboda
a „rozvodová“ mentalita spôsobujú, že niektoré páry už pred oltárom
pripúšťajú, ak sa im vzťah nevydarí, použijú „zadné dvierka“. Koniec
koncov, takéto manželstvo nebolo uzavreté platne, pretože slová
manželskej prísahy neboli vyslovené úprimne. Niet v nich ani lásky, ani vernosti, ani manželskej
čestnosti...
Prostredníctvom pátra Dolinda
dal Ježiš manželom cenné rady:
„Ak chcete žiť ako jedno srdce
a jedna duša, stretávajte sa vždy
pri mojom eucharistickom stole
a doma sa spoločne modlite ruženec.“ Pán hovorí, že doma máme

Spektrum
stavať na skale, čiže na ňom. „Tí,
čo sa sobášia, budú dvaja v jednom tele, ak však nie sú aj dvaja
v jednom duchu, budú rozdelení.
Telo bez duše hnije tak ako dvaja,
korí sú zjednotení len v tele, budú
jeden pre druhého bremenom.“
Preto je veľmi dôležitá spoločná
modlitba manželov a ich vzájomné napredovanie na ceste k svätosti. Takto žili svätí patróni manželov Zelia a Ľudovít Martinovci.
Títo svätí manželia dokonale naplnili svoje životné poslanie: Ľudovít poslanie manžela a otca a Zelia
poslanie manželky a matky. Vedeli, že jediným prameňom ich lásky
je Ježiš Kristus prítomný vo sviatosti manželstva. Preto sa každý
deň zúčastňovali na svätej omši.
Štyri z ich dcér vstúpili do rehole
karmelitánok, pričom najmladšia
z nich, svätá Terézia od Dieťaťa
Ježiša, bola svätorečená a vyhlásená za učiteľku Cirkvi.

Náš dočasný život rozhoduje
o našej večnosti, preto majú manželia už tu na zemi žiť podľa Božieho zámeru a nepodľahnúť pokušeniu antikoncepcie, nevery, či rozvodu. Namiesto toho majú prehlbovať svoj vzťah s Bohom, spoločne sa modliť, budovať svoj vzťah
a spolu smerovať k svätosti.
Manželia si majú navzájom preukazovať lásku, ktorej jediným
zdrojom je Ježiš Kristus. Iba vtedy budú mať v srdci čistú lásku,
ak budú v stave milosti posväcujúcej, čiže, keď si nájdu čas na každodennú modlitbu, budú pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia a prijímať Ježiša v Eucharistii. Ježiš spolu so svojou Matkou
Pannou Máriou a so svätým Jozefom chce manželom pomáhať prežívať čistú, nezištnú, vzájomnú lásku a preto chce uzdraviť ich srdcia
a oslobodiť ich od všetkých foriem
egoizmu a hriechu.

Stalo sa
• 18. - 25. 1. bol Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kde sme sa modlili na tento úmysel
• 2. 2. - v stredu na sviatok Obetovania Pána (Hromnice) - 40 dní od Narodenia Pána Ježiša - bolo pri
svätých omšiach požehnanie sviec - hromničiek
• 5. 2. - v sobotu o 17.00 bolo stretnutie snúbeneckých párov v kostole, kde sme si dohodli termíny náuk
• 11. 2. - v piatok pri príležitosti 30. Svetového dňa chorých bola pri večerných svätých omšiach udelená sviatosť pomazania chorých

Stane sa
• 19. 2. v sobotu bude spoločná krstná náuka o 10.00 na fare v katechetickej miestnosti
• 19. 2. v sobotu o 17.00 bude stretnutie snúbencov, ktorí sa prihlásili na snúbeneckú školu, „na prvú
várku“, na fare v katechetickej miestnosti
• 2. 3. 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
• 4. 3. v piatok začnú krížové cesty v pôstnom období v Ovčí o 16.30 a vo Víťaze o 18.00 a po nich budú
sv. omše; krížové cesty v nedeľu budú v Ovčí o 13.30 a vo Víťaze o 14.30 h
• 6. 3. v nedeľu bude po sv. omšiach jarná zbierka na charitu
• 10. 3. vo štvrtok začíname Deviatnik k sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie
• 12. 3. v sobotu bude spoločná krstná náuka o 10.00 na fare v katechetickej miestnosti
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz

Ovčie

14. 2. Pondelok
15. 2. Utorok

18:00 † Valentín Kollár
17:00 † Valentín, Slávka, Margita a Ján

16. 2. Streda
17. 2. Štvrtok

7:00 † Ondrej, Mária a Ondrej (390)

18. 2. Piatok

18:00 † Valentín Sirovič

17:00 † Ondrej a Miroslav

19. 2. Sobota

7:00 † Štefan a Helena

17:00 60: Edita Tomková

20. 2.

7. nedeľa
cez rok - C

7:30 za ZBP rodiny Vyhonskej a Baranovej

9:00 za farnosť

10:30 † Imrich Jenča (výročná)

21. 2. Pondelok
22. 2. Utorok

18:00 za ZBP Jany Jenčovej a jej rodiny
17:00 40: Peter Baran

23. 2. Streda
24. 2. Štvrtok
25. 2. Piatok
26. 2. Sobota
27. 2.

8. nedeľa
cez rok - C

7:00 † Ján, Mária, Filip, Mikuláš a Margita
18:00 60: Ján Stašík

17:00 † Štefan a Apolónia Hudákovci

7:00 † Filip, Mária, Peter a Mária
7:30 za farnosť

9:00 † Ondrej a Mária Humeňanskí

10:30 † Mária Magdová (výročná)

28. 2. Pondelok
1. 3. Utorok

18:00 † Viktor, kňaz, sr. Samuela, Štefan a Anton

2. 3. Popolcová str.

18:30 † Apolónia, Jozef a sr. Expedita

3. 3. Štvrtok
4. 3. Piatok
5. 3. Sobota
6. 3.

1. pôstna
nedeľa - C

17:00 † František a Mária Uliční

7:00 † František st. a František ml. Čechovci
18:00 † Ján Majerník (390)

17:00 † Ján, Apolónia, Veronika a Mária

7:00 za živých a mŕtvych členov RB
7:30 za farnosť

9:00 za ZBP rodiny Jozefa Balogu

10:30 † Anna Kollárová

7. 3. Pondelok
8. 3. Utorok

18:00 † František Stahovec, kňaz (výročná)
17:00 † Milan, Štefan a Margita

9. 3. Streda
10. 3. Štvrtok
11. 3. Piatok
12. 3. Sobota
13. 3.

30

2. pôstna
nedeľa - C

7:00 † Apolónia, Helena a Milan
18:00 za ZBP Márie a jej rodiny

17:00 † Margita Jenčová-Bednáriková

7:00 † Imrich a Žofia
7:30 za farnosť
10:30 za ZBP Žofie, Cyrila a Alžbety

9:00 † Veronika, Jozef a Matej Hudákovci

Sv. Blažej, mučeník - požehnanie hrdiel

Obetovanie Pána (Hromnice) - požehnanie voskových sviec - hromničiek

