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„Prečo hľadáte živého
medzi mŕtvymi?“
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„Prečo hľadáte živého 
medzi mŕtvymi?“

„Veľká noc, drahí bratia a sestry, je osla-
vou odstraňovania kameňov. Boh odstraňu-
je tie najtvrdšie kamene, na ktoré má nara-
ziť nádej a očakávania – smrť, hriech, strach, 
svetáckosť. Ľudské dejiny sa nekončia pred 
náhrobným kameňom, pretože dnes objavujú 
„živý kameň“, vzkrieseného Ježiša. My ako 
Cirkev sme založení na ňom, a aj keď nieke-
dy klesáme na duchu, keď máme pokušenie 
všetko súdiť na základe našich neúspechov, 
on prichádza urobiť veci novými a zvrátiť naše 
sklamania. Každý z nás je dnes večer pozva-
ný opäť nájsť v ňom, ktorý je Živý, toho, kto-
rý odstraňuje zo srdca tie najťažšie kamene. 
Pýtajme sa predovšetkým: ktorý kameň mi 
treba odstrániť, ako sa volá tento kameň?”

„Boh nás žiada hľadieť na život tak, ako naň 
pozerá on, ktorý vidí vždy v každom z nás ne-
zničiteľný zárodok krásy. Uprostred hriechu 
vidí deti, ktoré treba pozdvihnúť, uprostred 
smrti vidí bratov a sestry, ktorých treba 
vzkriesiť, uprostred zúfalstva srdcia, ktoré 
treba potešiť. Neboj sa teda!“

„Hľaďme na vzkrieseného Ježiša. Jeho po-
hľad nám vlieva nádej, pretože nám hovorí, 
že sme vždy milovaní a že napriek všetké-
mu, čo by sme mohli povyvádzať, jeho lás-
ka sa nemení.“

„Pýtajme sa: Kam v mojom živote kráčam? 
Neraz smerujeme vždy iba k našim problé-
mom, ktoré nikdy nechýbajú, a k Pánovi ide-
me iba na to, aby nám pomohol. Ale takto sú 
to iba naše potreby, čo nás usmerňujú, nie Je-
žiš. A je to vždy hľadanie Živého medzi mŕt-
vymi. Koľkokrát sa po stretnutí s Pánom vra-
ciame medzi mŕtvych, točíme sa okolo seba, 
jatríme ľútosť, výčitky, rany a nespokojnosť 
a nedovolíme, aby nás Vzkriesený premenil.

Drahí bratia a sestry, dajme Živému centrál-
ne miesto v živote. Prosme o milosť, aby sme 
sa nenechali unášať prúdom, morom problé-
mov; aby sme sa neroztrieštili o skaly hriechu 
a úskalia skepsy a strachu. Hľadajme jeho, 
nechajme sa ním vyhľadať, hľadajme ho vo 
všetkom a nadovšetko. A s ním vstaneme.“

(Homília Sv. Otca Františka 
na veľkonočnú vigíliu v sobotu 20. apríla 2019)
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Modlitba za mier
Všemohúci Bože, ty si darca pokoja. Stojíme 
tu preto pred tebou a prosíme: Príď na po-
moc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím a da-
ruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, 
ktorí majú zodpovednosť za tento svet, od-
vahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu 
a dôstojnosť všetkých ľudí. Upevňuj odhod-
lanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v 
boji so zlom. Uzdrav srdce mužov i žien, kto-
rí zaslepení nenávisťou a sebectvom nevá-
hajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich 
cieľov. Prebuď v nás vnímavosť pre trpia-
cich i ochotu pomáhať im. Nauč nás odpúš-
ťať tým, ktorí sa proti nám previnili a pro-
siť za odpustenie tých, ktorým sme my sami 
ublížili. Prosíme ťa, Bože, vyslyš nás skrze 
nášho Pána Ježiša Krista, lebo on nám otvo-
ril cestu do tvojho kráľovstva pokoja. Amen.

Rímskokatolícky kostol na Ukrajine vo farnosti Dovhe.

snímka: M. Magda
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Pri obradoch Veľkého piatku, ktorým predsedal pápež František vo Vatikánskej bazilike, sa v homílii 
prihovoril pápežský kazateľ kardinál Cantalamessa. Zamyslel sa nad závažnosťou Pilátovej otázky „Čo je 
pravda?“ i nad výzvou, ktorú Ježišovo stretnutie s rímskym prokurátorom predstavuje pre veriacich, ne-
veriacich i hľadajúcich.

Piatok Pánovho utrpenia slávil Svätý Otec o 17:00 vo Vatikánskej bazilike. Úkon prostrácie vykonal stojac 
bez pokrývky hlavy v tichu, obrátený čelom k obnaženému oltáru nad hrobom sv. Petra. V liturgii slova zazne-
li spievané Jánove pašie a modlitby za Cirkev a za celý svet. Bola medzi nimi aj osobitná prosba za „národy 
trýznené krutosťami vojny“:

„Milosrdný a mocný Bože, ktorý maríš vojny a pokoruješ pyšných, zbav urýchlene ľudstvo hrôz a osuš slzy, 
aby sme sa mohli všetci skutočne nazývať tvojimi deťmi. Skrze Krista, nášho Pána.“

Ústrednou časťou obradov bola poklona Kristovi, ukrižovanému z lásky k nám, ako Baránok obetovaný na 
dreve kríža za hriechy sveta. Homíliu ako zvyčajne na Veľký piatok prenechal Svätý Otec pápežskému kaza-
teľovi. Prinášame jej text. 

Homília kard. Raniera Cantalamessu OFMCap
V pašiovom rozprávaní evanjelista Ján dáva osobitný význam Ježišovmu dialógu s Pilátom. A práve nad ním 

sa chceme na pár minút zamyslieť, skôr než budeme pokračovať v našej liturgii.

Všetko sa začína Pilátovou otázkou: «Si židovský kráľ?» (Jn 18,33). Ježiš chce, aby Pilát pochopil, že táto 
otázka je vážnejšia, než si myslí, ale že má zmysel len vtedy, ak neopakuje jednoducho len obvinenie, ktoré 
vyslovili iní. Preto sa pýta: «Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?»

Snaží sa Piláta priviesť k vyššiemu náhľadu. Hovorí mu o svojom kráľovstve: o kráľovstve, ktoré «nie je z 
tohto sveta». Prokurátor chápe len jedno: že nejde o politické kráľovstvo. Ak sa má hovoriť o náboženstve, 
nechce sa púšťať do takýchto otázok. Preto sa s náznakom irónie pýta: «Tak predsa si kráľ?» Ježiš odpove-
dal: «Sám hovoríš, že som kráľ» (Jn 18,37).

Vyhlasujúc, že je kráľ, sa Ježiš vystavuje smrti, no namiesto toho, aby sa zbavil viny popretím, dôrazne to 
potvrdzuje. Nechá vyjsť najavo jeho vyššiemu pôvodu: «Prišiel som na svet...»: teda tajomne existoval pred 
pozemským životom, prišiel z iného sveta. Prišiel na zem, aby bol svedkom pravdy. K Pilátovi sa správa ako 
k duši, ktorá potrebuje svetlo a pravdu, a nie ako k sudcovi. Viac sa zaujíma o Pilátov ľudský osud než o svoj 
vlastný. Svojou výzvou, aby prijal pravdu, ho chce priviesť, aby vstúpil do seba, aby na veci hľadel inými oča-
mi, aby sa povzniesol nad momentálny spor so Židmi.

Rímsky prokurátor prijíma Ježišovo pozvanie, avšak k tomuto druhu rozumovania je skeptický a ľahostajný. 
Tajomstvo, ktoré tuší v Ježišových slovách, ho desí a radšej rozhovor ukončí. Sám pre seba si teda zamrmle 
a pokrčí plecami: «Čo je pravda?» a opustí pretórium.

* * *
Ako je len aktuálna táto stať evanjelia! Aj dnes, tak ako v minulosti, si človek neprestáva klásť otázku: „Čo 

je pravda?“ Ale podobne ako Pilát sa roztržito obracia chrbtom k tomu, ktorý povedal: „Prišiel som na svet, 
aby som vydal svedectvo pravde“ a „Ja som Pravda!“ (Jn 14,6).

Prostredníctvom internetu som sledoval nespočetné množstvo diskusií o náboženstve a vede, o viere a 

Homília kard. Cantalamessu na Veľký piatok
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snímka: M. Magda

ateizme. Zarazila ma jedna vec: hodiny a hodiny dialógov, bez toho, aby padlo meno Ježiš. A ak sa veriaca 
strana niekedy odvážila menovať ho a uviesť skutočnosť jeho vzkriesenia z mŕtvych, okamžite tu bola snaha 
uzavrieť diskusiu ako nesúvisiacu s témou. Všetko sa deje „etsi Christus non daretur“: akoby na svete nikdy 
neexistoval človek menom Ježiš Kristus.

Čo je toho výsledkom? Slovo „Boh“ sa stáva prázdnou nádobou, ktorú si každý môže naplniť tak, ako sa 
mu páči. Ale práve preto sa Boh postaral o to, aby on sám dal svojmu menu obsah: «Slovo sa stalo telom». 
Pravda sa stala telom! Odtiaľ pramení úporná snaha vynechať Ježiša z rozprávania o Bohu: on zbavuje pýchu 
človeka každej zámienky na to, aby mohol sám rozhodovať, čo je Boh!

„Ach iste: Ježiš Nazaretský!“, zaznieva námietka. „A čo, ak niekto pochybuje, že vôbec existoval!“ Slávny 
anglický spisovateľ minulého storočia - známy širokej verejnosti ako autor cyklu románov a filmov Pán prste-
ňov, John Ronald Tolkien - v jednom liste odpovedal svojmu synovi, ktorý mu nadhodil rovnakú námietku:

„Je potrebné mať závratnú vôľu neveriť, aby sme sa domnievali, že Ježiš nikdy neexistoval alebo že nepo-
vedal slová, ktoré sa mu pripisujú, tak veľmi je nemožné, že by si ich vymyslela akákoľvek iná bytosť na sve-
te: „Prv ako bol Abrahám, Ja Som“ (Jn 8,58); a „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14,9) (Z Listov J. R. R. Tolkie-
na, Houghton Mifflin 1981).

Jedinou alternatívou ku Kristovej pravde - dodal spisovateľ - je, že ide o „prípad dementnej megalománie a 
o gigantický podvod“. Mohol by však takýto prípad obstáť pred dvadsiatimi storočiami tvrdej historickej a fi-
lozofickej kritiky a priniesť ovocie, ktoré priniesol?

Dnes sa ide ešte ďalej ako je Pilátov skepticizmus. Sú ľudia, ktorí si myslia, že sa ani len nemá klásť otáz-
ka „Čo je pravda?“, pretože pravda jednoducho neexistuje! „Všetko je relatívne, nič nie je isté! Myslieť si nie-
čo iné je neprípustná opovážlivosť!“ Už nie je priestor pre „veľké naratívy o svete a o realite“, vrátane tých o 
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Bohu a o Kristovi.

Bratia a sestry, ktorí ste ateisti, agnostici alebo ešte hľadáte (ak niekto práve počúva): slová, ktoré vám 
teraz poviem, nepovedal úbohý kazateľ ako som ja. Je ním ten, ktorého mnohí z vás obdivujú, o ktorom píšu 
a za ktorého učeníkov a pokračovateľov sa možno považujú: Søeren Kierkegaard, iniciátor filozofického prú-
du existencializmu. Hovorí takto:

„Veľa sa hovorí o ľudských biedach; veľa sa hovorí o premárnených životoch. No premárnený je jedine ži-
vot toho človeka, ktorý si nikdy neuvedomil, pretože nikdy nemal, v najhlbšom zmysle, dojem, že existuje 
Boh a že on – on sám, jeho ja – stojí pred týmto Bohom“ (Søeren Kierkegaard, Choroba na smrť, z r. 1849).

Hovorí sa: vo svete je priveľa nespravodlivosti a utrpenia na to, aby sme verili v Boha! To je pravda, ale uve-
domme si, o čo absurdnejšie a neznesiteľnejšie sa stáva zlo, ktoré nás obklopuje, bez viery v konečné víťaz-
stvo pravdy a dobra. Ježišovo vzkriesenie z mŕtvych, ktoré budeme oslavovať o dva dni, je prísľubom a záru-
kou, že ten triumf sa uskutoční, pretože sa už začal s ním.

Keby som mal odvahu apoštola Pavla, aj ja by som musel zvolať: „Prosím vás, zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 
5,20). „Nepremárnite“ aj vy svoje životy! Neodíďte z tohto sveta tak ako odišiel Pilát z pretória, s tou zavisnu-
tou otázkou: „Čo je pravda?“ Je to príliš dôležité. Je to otázka poznania, či sme žili pre niečo, alebo naprázdno.

* * *
Ježišov rozhovor s Pilátom však ponúka príležitosť aj k ďalšej úvahe, ktorá je tentokrát adresovaná nám 

veriacim a ľuďom Cirkvi, nie tým vonku. „Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali!“ Gens tua et pontifices tradide-
runt te mihi (Jn 18,35). Ľudia tvojej Cirkvi, tvoji kňazi ťa opustili. Diskvalifikovali tvoje meno hroznými zločin-
mi! A my by sme mali ešte v teba veriť? Aj na túto strašnú námietku by som chcel odpovedať slovami, ktoré 

snímka: M. Magda



Spektrum

7

4/2022

prv spomenutý spisovateľ napísal synovi:

„Naša láska môže byť schladená a naša vôľa poodieraná tým divadlom nedokonalostí, bláznovstva a hrie-
chov Cirkvi a jej služobníkov, no nemyslím si, že ten, čo už raz naozaj uveril, opúšťa vieru pre tieto dôvody, 
a tým menej ten, kto má určitú znalosť dejín... Je to pohodlné, pretože nás to ťahá odvrátiť pohľad od seba 
samých a svojich chýb a nájsť si obetného baránka... Myslím, že som citlivý na škandály rovnako ako aj ty 
a každý iný kresťan. Veľa som trpel v živote pre nevedomých, unavených, slabých a neraz aj zlých kňazov.“

Podobný výsledok sa napokon dal očakávať. Začal sa pred Veľkou nocou Judášovou zradou, zapretím Ši-
mona Petra, útekom apoštolov... Treba teda plakať? Áno – odporúčal Tolkien synovi – ale za Ježiša, za to, čo 
musí znášať on, ešte skôr ako za nás. Plakať – dodávame my dnes – s obeťami a za obete našich hriechov.

* * *
Záver pre všetkých, veriacich aj neveriacich. Tento rok slávime Veľkú noc nie za radostného hlaholu zvonov, 

ale za zločinného hluku bômb a ničivých výbuchov, ktoré sa dejú neďaleko od nás. Pripomeňme si, čo raz od-
povedal Ježiš na správu o Pilátovom krviprelievaní a páde veže v Siloe: „Ak sa neobrátite, všetci podobne za-
hyniete“ (Lk 13,5). Ak nepremeníte svoje kopije na kosáky, svoje meče na pluhy (Iz 2,4) a svoje rakety na to-
várne a byty, všetci rovnako zahyniete!

Jednu vec nám nedávne udalosti znenazdania pripomenuli. Istoty sveta sa môžu zmeniť zo dňa na deň. 
Všetko sa pomíňa, všetko starne, všetko – nielen „blažená mladosť“ – sa vytratí. Je iba jediný spôsob ako 
sa vymknúť prúdu času, ktorý berie všetko so sebou: prejsť k tomu, čo sa nepomíňa! Dať nohy na pevnú 
zem! Veľká noc, Pascha, znamená prechod. Uskutočnime všetci tento rok tú pravú Paschu, ctihodní ot-
covia, bratia a sestry: prejdime k Tomu, ktorý sa nepomíňa. Prejdime teraz srdcom, prv než prejdeme jed-
ného dňa telom!     (Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News)

snímka: M. Magda
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KATECHÉZA Homília na 3. veľkonočnú nedeľu, rok C
z prípravy kňaza + Jána Biroša 

„Nemáte niečo zajesť?“
Milí veriaci, 
väčšina ľudí chodí do práce. 

Tretinu svojho dňa trávi v za-
mestnaní. Aj pre túto oblasť ži-
vota pomôže mnohé objaviť práve 
dnešný úryvok evanjelia. Apoštoli 
majú po nočnej smene. Nedarilo 
sa im, nič nechytili. Ako asi môže 
byť v takejto situácii ľuďom? Po-
cit sklamania, únavy, ospalosti, 
zlej nálady. Tento deň začína zle! 
Evanjelium hovorí, že Pán Ježiš 
stál na brehu, ale oni nevedeli, 
že je to Ježiš. Tento výjav môže-
me hneď preniesť do našej situ-
ácie: koľko ľudí v tvojom zornom 
uhle pohľadu stojí, alebo sa po-
hybuje! V každom človeku čaká 
Ježiš, či ho spoznáš, či s ním 
nadviažeš spojenie, kontakt. Ale 
my ho väčšinou nespoznávame. 
Apoštol Ján ho spoznal prvý. Nie 
však preto, že by mal najostrejší 
zrak. Vieme, že ani z omnoho väč-
šej blízkosti neboli schopní spo-
znať vzkrieseného Ježiša ani jeho 
blízki priatelia, emauzskí učeníci. 

Spomeňme si na poslednú ve-
čeru. Zatiaľ čo boli apoštoli neistí 
a rozrušení v rade sporných otá-
zok, bol to Ján, ktorý spokojne od-
počíval na srdci svojho Majstra. A 
celé jeho evanjelium je charakte-
ristické práve touto vnútornou hĺb-
kou a blízkosťou, s akou prenikol 
svojím vlastným srdcom k srdcu 
Božieho Syna. Táto citlivosť vnú-
torného pohľadu bola rozhodu-
júca: „To je Pán!“ A situácia sa 
mení. Pán Ježiš je spoznaný, Ježiš 
je na obzore, Ježiš je celkom blíz-
ko. Z toho vyplýva, že ten kresťan, 

ktorý sa dokáže rád modliť, rozjí-
mať, žiť s Ježišom, načúvať, mlčať 
s Ním, odpočívať v blízkosti jeho 
srdca, má nádej, že si osvojí túto 
citlivosť pohľadu srdca. A potom 
prehliadne a náhle zreteľne spo-
zná Ježiša všade tam, kde pred-
tým videl len neurčité siluety ľudí. 
„Správne vidíme len srdcom...“

Ale to zďaleka nie je všetko. 
Ján poznal Krista, ale bol to Pe-
ter, ktorý prvý zareagoval činom. 
Skočil do vody a zamieril k Ježi-
šovi. To sme už raz počuli, spo-
mínate si? Ako šiel Ježiš v noci 
a učeníci si mysleli, že je to má-
toha. Peter vždy ukázal najväčšiu 
odvahu, keď opustil loď a išiel po 
hladine mora, po vlnách k Ježišo-
vi. A dnes je to opäť Peter, ktorý 
sa nebojí „namočiť sa“ na ceste 
za Ježišom. A tak objavujeme ďal-
ší rozmer života kresťana: okrem 
modlitby a rozjímania aj odvahu 
konať. Nielen vedieť Ježiša poznať 
srdcom ako Ján, ale vedieť aj sko-
čiť cez palubu vlastného pohodlia 
a istoty ako Peter.

Pán Ježiš volá na učeníkov: „Ne-
máte niečo zajesť?“ Je to častá 
Pánova otázka po jeho vzkriesení. 
Keby sa nás niekto takýmito slova-
mi opýtal, budeme si právom mys-
lieť, že má hlad a chce, aby sme 
mu dali zo svojho. V tomto prípade 
je to celkom nezvyčajné, keďže už 
o chvíľu Ježiš hovorí: „Poďte jesť!“ 
a má pre nich pripravené teplé ra-
ňajky. Nie je v tých dvoch vetách 
rozpor? Iste nie. Či sa toto isté ne-
koná pri každej bohoslužbe? Aj v 
tejto chvíli, tu medzi nami...? Na 

jednej strane Ježiš čaká, kým ho 
pozveme, čaká, čo mu ponúkne-
me, o čo sa s ním rozdelíme, ale 
potom je to vždy ON, kto nás hos-
tí a ktorý nám dáva viac, ako my 
jemu: „Deti, máte niečo zajesť?“ A 
my na oltár nesieme chlieb a víno. 
Potom Ježiš povie: „Poďte jesť!“ 
a dá nám v tomto chlebe a víne 
sám seba ako pokrm pre večný ži-
vot. Viac už nemôže dať ani Boh!

Začali sme úvahou o zamestna-
ní, môžeme na túto tému aj kon-
čiť. Všimnime si, rybári z povola-
nia neuspeli v rybolove, profesi-
onáli vo svojom obore neobstá-
li. Príde Ježiš a zaistí im výdatný 
úlovok. Niekto by povedal: odke-
dy učí tesár rybárov chytať ryby? 
Pán Ježiš je predovšetkým Boh, 
TEN, ktorý všetkému rozumie naj-
lepšie, každej snahe a práci, on 
sám je najlepším odborníkom 
v každej profesii. Nech sa teda 
na neho obráti každý a s čímkoľ-
vek. On rozumie, počuje, pomá-
ha. Môže dať umelcovi svojho Du-
cha na inšpiráciu pre krásny ob-
raz, báseň alebo hudobné dielo. 
Môže viesť ruku chirurga, ktorý u 
neho bude hľadať potrebnú isto-
tu a pokoj, je schopný dať potreb-
nú pohodu a koncentráciu v práci 
vedca aj robotníka, šoféra, učite-
ľa aj študenta. Každý človek, kto-
rý má rôzne povolanie, si môže 
byť istý jeho pomocou. Dokonca 
aj ženy v domácnosti a gazdinky 
objavia pre seba v dnešnom evan-
jeliu Boha, ktoré vlastnými rukami 
pripravujú raňajky pre svojich naj-
bližších. Neprehliadnime ten ohní-
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ček s pečenou rybou na brehu. 
Opäť vidíme, ako Boh aj tie najvšednejšie denné práce posväcuje a prežiaruje tým, že ich sám koná, aby 

slúžil. Dáva aj malým veciam veľkú dôstojnosť. A apoštoli už mlčia. Nikto sa už neodvažuje nič sa pýtať, 
pretože už vedia, že je to Ježiš.

A my, Pane, sa už tiež radšej utíšme. Nebudeme sa na nič pýtať a budeme sa len radostne zakúšať, že 
si to Ty, kto je s nami. TU a TERAZ. Amen.

snímky: Martin Magda
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KATECHÉZA Homília na 4. veľkonočnú nedeľu , rok C
z prípravy kňaza + Jána Biroša 

„Nikto vás z Jeho rúk nevytrhne“

Milí veriaci,
vypočuli sme si veľmi krátke 

evanjelium, no je v ňom veľmi dô-
ležitá výpoveď Pána Ježiša, ktorá 
sa týka nás všetkých. Pán Ježiš 
dnes vyhlasuje, že nám dáva več-
ný život, takže nikdy nezahynieme 
a nikto nás nevytrhne z jeho ruky. 
A hneď za tým opakuje a dopĺňa 
svoju výpoveď tak, že nikto nás 
nemôže vytrhnúť z rúk jeho Otca. 
Táto záruka Pána Ježiša nás na-
pĺňa povzbudením, radosťou a si-
lou. Lenže, ak sme dobre počúva-
li vety dnešného evanjelia, museli 
sme si všimnúť, že sa tu nejedná 
o nás bez nás, že tu nejde o číru 
záruku zo strany nebeského Otca 
a jeho Syna Ježiša Krista, ale kla-
die sa tu podmienka aj na nás. 
Tú podmienku znázornil Pán Ježiš 
krásnym obrazom o pastierovi a 
ovciach. A tá podmienka znie, že 
my musíme byť ako ovce, ktoré 
počúvajú Jeho hlas a idú za Ním. 
To znamená, že sa od nás oča-
káva a žiada, aby sme boli taký-
mi veriacimi, ktorí radi počúvajú 
Božie slovo a zachovávajú ho. A 
keď túto podmienku splníme, po-
tom sa splní aj záruka Pána Ježi-
ša, že nás nikto z Jeho rúk nevy-
trhne. Z dejín katolíckej cirkvi vie-
me, že sa táto záruka Pána Ježiša 
splnila stokrát, tisíckrát. Mnoho-
krát boli kresťania prenasledova-
ní pohanskými panovníkmi a pred-
sa sa týmto všemocným vladárom 
nepodarilo vytrhnúť kresťanov z 
Ježišovho náručia.

Predstavte si, ako sa v rímskom 
žalári väznení kresťania pripravujú 

na mučenícku smrť. Je medzi mini 
kňaz Lucián. V predvečer umuče-
nia ho prosia, aby im slúžil svätú 
omšu. Vo svätej omši sa chcú vrúc-
ne spojiť s Pánom Ježišom. Kňaz 
im hovorí: „Vy sa postavíte okolo 
mňa do kruhu a budete ako kos-
tol. A moja hruď bude oltár.“ Ľahol 
si na zem, na svoju hruď položil 
chlieb a víno a premenil tieto dary 
na Telo a Krv Pána Ježiša. A všetci 
prijímali z oltára jeho hrudi Pána Je-
žiša. A keď boli na druhý deň uve-
dení na arénu rímskeho cirkusu a 
cisár Nero vstal zo svojho sedadla 
a ponúkol slobodný odchod z aré-
ny každému, kto sa zriekne Krista, 
nikto z kresťanov jeho ponuku ne-
prijal. Všetci zostali a dali sa zo-
žrať zubami divých šeliem. Naozaj, 
nik ich nemohol vytrhnúť z rúk Pána 
Ježiša. A to preto, lebo oni všetci 
vrúcne počúvali Jeho hlas a išli za 
Ním ako ovce. Mnohokrát sa takto 
v dejinách uskutočnila záruka Pána 
Ježiša, ktorú nám dnes ohlasuje.

A možno si pomyslíte: uskutoč-
ňuje sa tento prísľub Pána Ježiša 
aj dnes? Veru aj dnes. A to na nás 
všetkých, čo sme tu. Aj s vami sa 
deje veľký zázrak, že vás nik nevy-
trhne z Ježišových rúk, len si toho 
zázraku nie ste vedomí. Ale te-
raz si určite pomyslíte, že je oko-
lo vás toľko vplyvov, ktoré by vás 
mohli ľahko od Pána Ježiša odra-
diť. Napríklad nejaké vysielanie v 
televízii, nejaká prednáška v rá-
diu, nejaká kniha, román, divadel-
ná hra, film, nejaké viere nepriateľ-
ské prostredie na pracovisku, zlý 
príklad veriaceho kresťana... Toto 

všetko by nás mohlo od Pána Je-
žiša odviesť a predsa sa to nesta-
ne. Nie preto, že sa nedáme. Nie 
našou zásluhou, ale pre tú záru-
ku, ktorú dnes vyhlásil Pán Ježiš: 
„Nikto vás z Jeho rúk nevytrhne.“

Už aj na inom mieste prisľúbil 
kresťanom túto zázračnú pomoc: 
„Keď niečo smrtonosného vypije-
te, neuškodí vám.“ A tak, čo po-
čujete a vidíte je mnohokrát smr-
tonosné, čiže by vás to malo od-
trhnúť od Boha. Ale Pán Ježiš nám 
dáva takú milosť, že nám to nemô-
že uškodiť. Áno, na nás samých a 
to aj v dnešnej dobe spĺňa sa pri-
sľúbenie Pána Ježiša, že nás nik 
z jeho rúk nevytrhne. 

Ako sa človek cíti bezpečne, keď 
si uvedomuje túto Božiu záruku. 
Tento šťastný pocit bezpečnosti v 
náručí nebeského Otca nám môže 
pripomínať chlapca, ktorý cestoval 
na lodi medzi množstvom cestujú-
cich. Loď sa dostala od búrky a vl-
nobitia, takže na lodi nastala veľ-
ká panika a strach. Ľudia sa obá-
vali katastrofy, spínali ruky, v zmät-
ku pobehovali. A uprostred tohto 
nešťastia sa tento chlapec pokoj-
ne hral so svojím autíčkom. Keď 
sa ho pýtali, či sa nebojí, keď sa 
tak spokojne hrá, odpovedal: „Pre-
čo by som sa mal báť, veď pri kor-
midle je predsa môj otecko.“ 

A tak aj v búrkach života a vl-
nobitiach, aké sme spomínali, 
máme istotu a bezpečnosť v ná-
ručí nebeského Otca, z ktorého 
nás nikto nemôže vytrhnúť. Záru-
ka je od Pána Boha a to je neo-
mylné. Je potrebné už iba splniť 



Spektrum

11

4/2022

túto podmienku z našej strany: „Počúvať jeho hlas, ako ovce počúvajú hlas pastiera a ísť za Ním, ako ovce 
idú za pastierom.“

Túto podmienku najlepšie splníme pri nedeľnej svätej omši. Tu pravidelne počúvame jeho hlas, tu sa okolo 
Neho zhromažďujeme, aby sme s Jeho posilou išli za Ním po celý týždeň vo svojom každodennom živote. Hľa, 
aký úžasný, ohromný význam má pre náš pozemský a večný život nedeľná svätá omša. Toto je tá podmienka, 
ktorú keď splníme, nik nás nevytrhne z rúk Pána Ježiša a z náručia nebeského Otca.

Dnešná nedeľa sa nazýva nedeľou Dobrého pastiera. Pán Ježiš sa vyhlasuje za dobrého pastiera všetkých 
ľudí. Bude dnes na nás, aby sme sa na seba pozreli, aké sme ovečky. Ako počujeme jeho hlas, ako za Ním 
ideme my, naše deti, naši priatelia. A tak prosme Pána Ježiša, aby sme sa s Jeho pomocou stali a zostali ta-
kými „ovcami“, ktoré radi počúvajú na hlas Dobrého pastiera v nedeľu pri svätej omši a ktoré za Ním idú radi 
vo všednom živote nasledujúceho týždňa. Amen.

snímky: Martin Magda
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KATECHÉZA Homília na 5. veľkonočnú nedeľu , rok C
z prípravy kňaza + Jána Biroša 

„Priateľ je ten, kto ťa pozná skrz-naskrz, 
a predsa pri tebe stojí“

Milí veriaci,
„BOH im zotrie každú slzu z očí. 

Nebude už smrti, ani zármutku, 
náreku ani bolesti už viac nebu-
de. Hľa, všetko robíš nové!“

Škoda, že tieto eschatologické 
prísľuby o naplnení Božieho kráľov-
stva sa celkom uskutočnia až vo 
večnosti. To by sa ľudia do cirkvi hr-
nuli, keby to medzi kresťanmi pla-
tilo už teraz. To by boli pred krsti-
teľnicou rady a fronty ako na „tep-
lé rožky“. Lenže my, pokrstení, ži-
jeme svoj život tiež vo svete boľa-
vom, neistom, násilnom. Tak čo 
z toho vlastne máme, že sme po-
krstení, že sme kresťania? Mne sa 
zdá, že z toho nič nemáme! Takto 
mudroval jeden premýšľajúci mlá-
denec. Dobre, mudroval, túto otáz-
ku by sme si mali klásť všetci: Čo z 
toho máme, že sme boli v detstve 
pokrstení? Na prvý pohľad sa na-
ozaj zdá, že nič. Trápi nás rovna-
ko choroba aj nedostatok ako ne-
pokrstených. Týrajú nás zlí a hlú-
pi ľudia a žiadny anjel z neba nás 
nepríde obrániť. 

Kto nedokáže uvažovať ďalej a 
hlbšie, nie je čudo, že krstom po-
hrdne a svoje deti pokrstiť nedá. 
Takáto nekresťanská generácia 
nám vyrastá už teraz. A čo sa uka-
zuje? Majú v sebe obrovskú prázd-
notu. Je to generácia bezradne hľa-
dajúca a tápajúca. Na západe tiah-
nu z krajiny do krajiny temné prú-
dy hippies, ktorí hľadajú nový život 
v orientálnych končinách Nepálu a 
Himalájí. Synovia ctižiadostivých a 
úspešných otcov a matiek pohŕda-

jú protekciou a hľadajú nový priro-
dzený život na dedine, pri práci v 
lese a na poli. A iní hľadajú nový 
život v drogách, alkohole, v krad-
nutí a zlej partii. Hľadajú, ako za-
plniť prázdnotu a bezcieľnosť, hľa-
dajú nový život. Nepripomína vám 
to, že im chýba práve to, čo patrí 
k podstate krstu? Krst je nové zro-
denie. Krst je začiatok nového živo-
ta v pokojnej láske. Ale prečo to tí 
mladí nevidia na svojich rodičoch, 
ktorí boli pokrstení a na pokrste-
ných ľuďoch okolo seba? Pretože tí 
krst v detstve síce prijali, ale neži-
jú ho, nežijú ako kresťania. 

Krst je TREBA ŽIŤ - to je hlavná 
myšlienka našej dnešnej úvahy. 
Kresťanstvo, to nie je účasť v ne-
jakom spolku. Kresťanstvo je život-
ný štýl, spôsob nového života pod-
ľa evanjelia Ježiša Krista. Naša ge-
nerácia sa dala v minulých rokoch 
okúzliť vyhliadkou, že ľudstvo ľah-
ko a rýchlo spasí veda a techni-
ka. „Vedecko-technická revolúcia“ 
- to bolo kúzelné zaklínadlo, ktoré 
sľubovalo premeniť svet k lepšie-
mu. Postupne toto okúzlenie za-
čalo miznúť. Od tej doby sa vedy a 
techniky začíname báť! Vidíme čo-
raz zreteľnejšie, ako objavy, ktoré 
veda vymýšľa a technika uskutoč-
ňuje, ničia náš svet. A tak znova 
začína hľadanie lepšieho, nového 
spôsobu života. 

Kto je pokrstený a učí sa žiť ako 
kresťan, ten sa už do nového živo-
ta zaškoľuje. Ku krstu v detstve ne-
oddeliteľne patrí kresťanská výuka 
v dospievaní, tak ako k zaštepeniu 

patrí prijatie sa a rast prútika. Učiť 
sa žiť ako kresťan znamená prijať 
za životnú zásadu nie násilie, nie 
nenávisť, ale znášanlivosť a lás-
ku. Učiť sa žiť ako kresťan zname-
ná pochopiť, že v zápase o lepší 
a ľudskejší svet sa nevybojuje len 
vyššou výrobou a vyššou spotre-
bou, ale že je to zápas o viac lásky 
medzi ľuďmi. Všetka ľudská bolesť 
a bieda pramení z nedostatku lá-
sky. Naučiť sa žiť ako kresťan zna-
mená môcť žiť po celý život v dô-
vernom vedomí, že ma Boh má rád 
otcovskou láskou. Otcovskou zna-
mená, že ma má rád takého, aký 
som, akým sa snažím byť.  

Sv. Augustín napísal: „Priateľ je 
ten, kto ťa pozná skrz-naskrz, a 
predsa pri tebe stojí.“ A kresťan 
môže žiť s vedomím: takýmto pria-
teľom je môj Boh, Otec, Ten ma 
pozná a má ma rád. Istotne vám 
už pri toľkej chvále kresťanského 
života napadlo prirovnanie. Je to 
nejako podobné ako učenie v kaž-
dom ľudskom umení, napríklad pri 
hre na husliach, alebo šoférovaní 
auta. Najprv sa s tým človek musí 
naučiť zachádzať a potom si toto 
umenie musí UDRŽIAVAŤ a ROZ-
VÍJAŤ. Aby si sa stal dobrým muzi-
kantom, nestačí na to iba dostať 
husle. Musíš sa naučiť hrať a po-
tom stále hrať, trénovať, aby si ne-
vyšiel z cviku. Tak isto, aby si bol 
dobrým kresťanom, nestačí len byť 
v detstve pokrstený. Je potrebné 
sa v kresťanstve vyučiť a potom 
stále ako kresťan žiť. 

Krst je prameň Božej milosti. A 
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k prameňu sa chodí predsa čerpať. Sv. Pavol napomína Timoteja: „Pripomínam ti, aby si znova v sebe rozne-
coval Božiu milosť, ktorá je v tebe vkladaním mojich rúk.“ To sa týkalo milosti biskupského svätenia, ale pla-
tí to tak aj o prijatí nášho krstu, o dennom oživovaní krstnej milosti v sebe. 

Karol Rahner napísal na sklonku svojho dlhého života: „Tá najvlastnejšia bohoslužba, ktorú Boh od člove-
ka čaká, to nie sú nejaké liturgické úkony a rituály, ale každodenný všedný život v jeho mnohotvárnosti me-
dzi narodením a smrťou.“ Krst je SVIATOSŤ NAŠEJ VIERY. Krst je SVIATOSŤ KRISTOVEJ LÁSKY K NÁM. Po-
ďme teda spoločne poďakovať za to, že sme boli v detstve pokrstení... Poďakujme, že sa už učíme ŽIŤ NO-
VÝM ŽIVOTOM BOŽÍCH DETÍ. Amen.

snímky: Martin Magda
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KATECHÉZA Homília na 6. veľkonočnú nedeľu , rok C
z prípravy kňaza + Jána Biroša 

Najhoršou chorobou je byť smutný
Milí veriaci,
úryvok z dnešného evanjelia sv. 

apoštola Jána - z Ježišovej reči na 
rozlúčku - nám pripomína trojaký Je-
žišov odkaz.
1. ZACHOVÁVAŤ JEŽIŠOVO SLOVO 
Sme obklopení množstvom slova, 
ideológií, pociťujeme infláciu slova. 
A napriek tomu všetkému sú chví-
le, kedy na sebe zakúšame liečivú 
silu slova, keď nám lekár oznámi, 
že naša choroba nie je nevyliečiteľ-
ná, že je nádej na uzdravenie. Keď 
skúšajúci profesor oznámi pozitívny 
výsledok skúšky, keď niekto pochvá-
li našu prácu, keď začujeme slová 
porozumenia, odpustenia, lásky. Ta-
kéto slová sa nám nadlho vrývajú do 
pamäti, my si ich dlho „zachováva-
me“ v pamäti. Pán Ježiš od nás tiež 
žiada, aby sme jeho slová zachová-
vali. Môžeme tu myslieť na všetky 
jeho slová plné moci, na jeho účinné 
slovo o odpustení, očistení, uzdra-
vení. V dnešnej súvislosti však mys-
líme na prvom mieste na Ježišovo 
slovo o láske, na prikázanie lásky, 
ktoré nám zanechal ako testament.

Kto zachováva jeho slová o láske, 
dosahuje neuveriteľné: otvára tým 
totiž príbytok svojho srdca, aby sa 
tam mohol usadiť Boh, aby tam 
mohla vstúpiť a ubytovať sa Trojje-
diná Láska. Tam, kde človek Ježi-
šovo slovo uskutočňuje, kde začí-
na milovať, tam sa tiež začína vytvá-
rať spoločenstvo ľudí, v ktorom pre-
býva Boh. Vzniká chrám z ľudských 
kameňov, ktoré sú spojené láskou. 
Kladú sa základy nebeského Jeruza-
lema, kde budú chrámom Pán Boh 

vševládny s Baránkom. Zachováva-
nie Ježišovho slova o láske je kľú-
čom pre vstup do tohto sveta. Ten 
kľúč máme všetci vo svojich rukách.
2. PRIJAŤ JEŽIŠOVHO DUCHA
Pán Ježiš posiela Utešiteľa, ktorý 
je zároveň aj Učiteľom. Duch Svä-
tý nám pomáha Ježišovo slovo stá-
le nanovo chápať, prežívať a aktua-
lizovať. Nejde však len o obyčajné 
opakovanie a prehrávanie ako na 
magnetofóne. On nám pripomína 
všetko, nie znova, ale nanovo. Z Je-
žišovho slova nám pripomína na pr-
vom mieste lásku, veď sám je lás-
ka. Ona je tiež jeho prvý plod, naj-
dôležitejšie ovocie (Gal 5, 22). On 
nám ju pripomína ako stále novú, v 
nových situáciách, nanovo aktuali-
zovanú, stvárnenú. On nás uvádza 
do pravdy, nie znova, ale nanovo.

O takomto konkrétnom príklade 
sme čítali práve dnes zo Skutkov 
apoštolov. Prvotná cirkev dokázala 
v sile Ducha svätého nanovo pretl-
močiť Kristovo dielo spásy. Došlo k 
napätiu, k rozporu, k úpornej hád-
ke. Ale nedošlo k roztržke, k rozko-
lu. Všetci sme boli kedysi žiakmi, 
navštevovali sme školu. Potom sme 
ju „vychodili“. V kresťanskom živote 
sa takto nejde. Všetci, celá cirkev 
a samozrejme aj hierarchia, stále 
sme v škole Ducha Svätého. Nikto 
nemôže povedať, že som tú školu 
už vychodil, zvládol som poučky ka-
techizmu. My totiž stále hlbšie pre-
nikáme do tajomstva viery. A dôle-
žité je naše osobné svedectvo, kto-
ré v sile Ducha Svätého vydávame. 
V opačnom prípade by naozaj sta-

čila iba reprodukcia nahrávky kres-
ťanských právd viery.  
3. ŽIŤ V JEŽIŠOVOM POKOJI
 Francúzsky kňaz Henri Caffarel 
v článku „Otrasná diagnóza“ na-
písal: „Naša civilizácia musí voliť 
medzi samovraždou alebo konver-
ziou“. A pre civilizáciu ako pre jed-
notlivca znamená konverzia obrat o 
180 stupňov. Je potrebné adopto-
vať nový zmysel života, novú stup-
nicu hodnôt. Nevidím, na koho sa 
môže svet obrátiť o pomoc okrem 
Krista pri uskutočňovaní tohto na-
liehavého obrátenia. 

Kristus odovzdáva svetu dar svoj-
ho pokoja. A v jeho základe opäť za-
znieva slovo o láske. MIER bez lá-
sky nie je možný. Harmónia pokoj-
ného života je stále otriasaná tvrdý-
mi disonanciami nenávisti a násilia, 
nespravodlivosti. Z tejto antifónie 
dejín sa môže stať Božia symfónia 
len vtedy, ak bude Ježišovo slovo o 
láske, zmierení a pokoji zaznievať 
ako základná melódia. 

Vzkriesený Pán nás dnes vyzýva, 
aby sme vstúpili do školy jeho Du-
cha, ktorý nám otvorí oči a srdce pre 
Ježišovo slovo a my potom vstúpi-
me do atmosféry skutočného poko-
ja. Dôverujme v prítomnosť Ducha 
Svätého v dejinách. Nech sa naše 
srdcia nechvejú a nedesia. Nene-
chajme sa znepokojiť. Ján XXIII. na-
písal v liste svojej neteri: „Najhor-
šou chorobou je byť smutný, nedô-
verovať Bohu a zároveň mu chcieť 
vnútiť svoju vôľu.“ Pane, zošli svoj-
ho Ducha a pretvor srdcia všetkých 
ľudí a tvárnosť celej zeme. Amen.
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Sv. Gemma Galgani sa narodi-
la 12. marca 1878 v jednej talian-
skej dedinke pri meste Lucca. Jej 
matka Angela bola veľmi nábožná 
a svoje deti od malička vychovávala 
v náboženskom duchu. Gemmu to 
poznačilo na celý život, modlitbu si 
už v detskom veku veľmi obľúbila. 
Keď však mala sedem rokov, mat-
ka ochorela na tuberkulózu a zane-
dlho zomrela. Ako deväťročná Gem-
ma pristúpila k prvému sv. prijíma-
niu. Navštevovala školu sestier sv. 
Zity, bola veľmi obľúbená medzi uči-
teľmi aj spolužiakmi. Bola tichšej 
povahy, ale stále mala na perách 
úsmev. Bola veľmi dobrou žiačkou, 
no dlhá choroba jej prekazila ďal-
šie štúdiá. Musela zostať pripúta-
ná na lôžko a aj po vyliečení osta-
la veľmi zoslabnutá a nemohla sa 
vrátiť späť k štúdiu. Začala sa teda 
starať o domácnosť. Po čase, keď 
mala 19 rokov, jej zomrel otec. Zo-
mrel úplne chudobný a čo po ňom 
zostalo, zhabali exekútori. Deti teda 
museli odísť k príbuzným. Gemma 
sa dostala k tete. Tetin život ju to-
tiž odvádzal od Ježiša, teta bola až 
príliš spoločenská. Gemma ju po-
žiadala, aby sa mohla vrátiť domov 
do Luccy. Vrátila sa do spustnuté-
ho domu. Tam však ochorela – za-
krivila sa jej chrbtica, ochrnula na 
nohy, stratila sluch a vypadali jej 
vlasy. Nikto jej nevedel pomôcť. 
Až príhovor k ctihodnému Gabrielo-
vi Possentimu pomohol a ona bola 
zázračne uzdravená. Z vďačnosti sa 
Gemma rozhodla vstúpiť do kláš-
tora. No neprijali ju aj napriek via-
cerým pokusom. Gemma si potom 
uvedomila, že Božia vôľa bude zrej-
me iná a tak žila naďalej v rodičov-
skom dome.

8. júna 1899 dostala stigmy. 

Každý štvrtok večer potom upada-
la do extázy. Popritom sa rany ob-
novili. Krvácali zvyčajne do piatku 
poobedia alebo až do soboty rána. 
Potom sa zatvorili a na ich mieste 
zostali len biele jazvy. To sa opako-
valo tri roky. Keď tento jav prestal, 
na miestach stigiem jej až do smr-
ti zostali biele jazvy. Okrem toho 
bola aj mysticky bičovaná – na jej 
tele sa zjavovali rany, ktoré Ježiš 
dostal pri bičovaní. Trpela aj boles-
ti tŕňovej koruny, prežívala Kristovu 
agóniu, znášala ťarchu jeho kríža. 
Po čase sa zoznámila s istou rodi-
nou.  K nim potom chodievala čas-
tejšie na návštevy, až sa tam nako-
niec úplne presťahovala. Mali jede-
násť detí a Gemmu prijali ako svoju 
vlastnú. Tam zostala až do smrti.

Gemma veľmi trpela aj duchovne. 
Zažila priame útoky diabla. Ten ju 
často aj fyzicky napádal, zjavoval sa 
jej v príšerných podobách, trhal jej 

vlasy, hádzal ju o zem. Spočiatku sa 
veľmi bála, no neskôr, na príhovor 
ct. Gabriela Possentiho, dokázala 
odolať a neskôr sa už ani nebála. 
Na druhej strane často sa jej zjavo-
val jej anjel strážny, ktorého pokla-
dala akoby za člena svojej rodiny. 
Často po ňom posielala listy alebo 
ústne odkazy pre svojho spovední-
ka pasionistu o. Germana do Ríma.

V januári roku 1903 dostala tu-
berkulózu. Začala veľmi rýchlo 
chradnúť, až vychudla na kosť a 
kožu. Popritom znášala aj duchovné 
utrpenia – znova útoky zlého ducha, 
ale aj duchovnú opustenosť, samo-
tu. Všetko to však obetovala Bohu. 
Zanedlho, 11. apríla 1903, ticho zo-
mrela s úsmevom na perách. Mala 
dvadsaťpäť rokov. Za blahoslave-
nú bola vyhlásená v roku 1933 a 
za svätú 2. mája 1940. Je patrón-
kou v pokušení diabla a takisto pat-
rónkou sirôt.            Anna s rodinou

Gemma Galgani - mystička

snímka: internet
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Výročná spomienka na † o. Juraja
Rozhovor 

Lenka: Juraj bol naším najstar-
ším bratom. Bol pre nás vzorom v 
povinnostiach. Bol múdry, obdare-
ný prirodzenou múdrosťou, ale záro-
veň skromnosťou a pokorou. Nikdy 
sa nad nás súrodencov nevyvyšo-
val, skôr sa snažil zmierňovať, spá-
jať, nevŕšiť veci, skôr zobral veci na 
seba, aby bol pokoj. Keď sa priho-
dilo niečo, že sme niečo polámali 
alebo rozbili, tak vedel byť dobrým 
diplomatom, aby sa tie veci neja-
ko nevyvŕšili.
To bolo voči Vám ako súrodencom 
a voči rodičom?

Lenka: Voči rodičom bol posluš-
ným, to by vedeli viac povedať otec 
s mamou. Bol to syn, ktorý si ctil 
mamu, ctil si otca. Nie, Marika? Ty 
vieš ešte viac...

Marika: Ja z pozície najmladšie-
ho súrodenca musím byť vďačná za 
Jurka. Bol v podstate v istej chvíli 
ako otec (ticho), takže to puto sme 
mali, myslím si, všetci súrodenci, 
silné. Tým, že sa všetci „rozlietali“, 

Juraj sa snažil každý týždeň prichá-
dzať domov, zdieľali sme spoločný 
obed. Všetci sme sa snažili stretá-
vať sa, rozprávať sa na týždennej 
báze, vytvárali sme spoločenstvo aj 
s mamou. Bolo ťažké prijať, že sa 
to zrazu pretrhne. Vždy, keď prišiel 
v nedeľu, bol to víchor v dobrom 
slova zmysle, taká radosť a iskra 
z neho išla. Nikdy neprišiel unave-
ný, zničený alebo znechutený. Stá-
le bol v ňom optimizmus a energia, 
to sme si na ňom vážili. Tak som 
to ja, z mojej pozície, cítila.    
Prezradíme aj nejaké „slabé mies-
ta“...

Lenka: Mal rád dynamický život, 
nerád sedel, to nikdy nevedel. Ur-
čite aj tam, kde by mohol obse-
dieť alebo čakať u lekára, to bolo 
také Ďurkove, ako hovorili aj spo-
lubratia: Riško-Friško. To mu sede-
lo, to ho vystihovalo. Mal rád, aby 
sa niečo dialo, aby ten život bol 
dynamický.
Spomínam si na jednu jeho foto-

grafiu zo škôlky, ako ide vzorne v 
zástupe... Škola, resp. vzdeláva-
nie mu nerobilo problémy.

Lenka: Mal určité zdravotné ťaž-
kosti. Ťažšie prichádzal na svet, aj 
tie očká, mal strapizmus. Mamka 
bola v obavách, ako sa mu bude 
dariť v škole. Bol vynikajúcim žia-
kom od prvej triedy až do gymná-
zia, aj na teológii. Ako kňaz sa roz-
hodol, pamätám si, bol prirodzene 
intelektuálne obdarený, nechcel ro-
biť kňazskú kariéru. Nešlo mu o to, 
aby bol nejaký, chcel, aby ako Sv. 
Otec „páchol ovcami“, pastoráciu 
nechcel vymeniť za štúdium navy-
še, aby seba zveľaďoval. Do kon-
ca svojho života veľa študoval, veľa 
čítal, aj jazykovo bol obdarený, ale 
nikdy nechcel, aby to bolo na úkor 
pastorácie.
Rád by som vedel, kedy vznik-
lo jeho povolanie, jeho volanie? 
Viem, vnímal som cez neho, že 
tam boli saleziáni, či to bolo od 
mlada, od strednej školy? Ako 

Tak sme sa stretli... Myšlienkou nášho duchovného otca Juraja bolo vytvárať spoločenstvo jednak s mla-
dými, jednak pri našom farskom časopise. Spomínam si, že zo začiatku som ani nevedel, čo robím. On od 
začiatku vedel, podsúval, ukladali sme a vyšlo z toho naše Spektrum. Na začiatku by som chcel Vás po-
prosiť, aby ste spomenuli, ako si ho Vy pamätáte doma, z rodiny.

V predvečer prvého výročia úmrtia + o. Juraja Riška bola zádušná sv. omša, spojená s odhalením pamät-
nej tabule prvému farárovi v novozaloženej farnosti Víťaz, ktorú spravoval od roku 1997 do roku 2003. Ten-
to kňaz zomrel 11. apríla 2021 vo veku 51 rokov na následky Covid-19. 

Sv. omšu celebroval terajší farár Marek Hnat s koncelebrantmi donom Viliamom Riškom, bratom zosnulé-
ho a rodákom ThDr. Jánom Kundríkom, PhD. 

Po sv. omši bola v kaplnke Lurdskej Panny Márie požehnaná pamätná tabuľa. Spomienky sa zúčastnili naj-
bližší príbuzní z Humenného a bývalí farníci z farnosti Hanušovce nad Topľou spolu s veriacimi farnosti Víťaz. 
Sv. omšu doprevádzal zbor Jubilate Deo, ktorý vznikol na podnet zosnulého o. Juraja.

Stvárnenie podobizne reliéfu vypracoval Peter Pacovský, rodák z Víťaza, grafiku pamätnej dosky navrhol Jo-
zef Wittner z Prešova a odliatie pamätnej dosky realizoval Ján Konuš z Kremnice.

Po sv. omši sa pozvaní hostia stretli na agapé. Využili sme prítomnosť súrodencov Mariky a Lenky s man-
želom Jozefom a pospomínali sme si.
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oznámil rodičom, že chce byť 
kňazom?

Jozef: Pamätám si na takú za-
ujímavú situáciu, keď išiel do se-
minára s takou motorkárskou pril-
bou.  Chodieval som s Jurajom na 
stretká. Boli sme prvé totalitné 
stretko počas tvrdého komunizmu, 
tvorili sme prvú saleziánsku skupin-
ku. Z nášho stretka je viacej kňa-
zov. Ďurko vynikal od začiatku, pa-
mätám si ho ešte ako miništranta 
v kostole. Od začiatku ho ťahalo k 
veciam okolo slúženia sv. omše.

Lenka: Vedel byť aj takým lídrom. 
Pamätám si, keď bol ešte mladý 
chlapec, gymnazista, organizoval 
medzi sídliskami futbalové turnaje, 
všelijaké súťaže. Otec doniesol z 
podniku poháre „brigády socialis-
tickej práce“, tie sa premieňali na 
turnajové a putovné poháre. Bol aj 
kreatívny a vyžíval sa v situáciách, 
kedy mohol urobiť niečo prospeš-
né pre mladých. Mal pekné vzory 
aj v diecéze. Vtedy boli vo farnosti 
kňazi, ktorí boli takí opravdiví, po-
tom sa jeho duchovnosť prirodze-
ne prehĺbila aj medzi saleziánmi.  

Jozef: Aj medzi nami v skupinke 
Ďurko jednoznačne vynikal v du-

chovnosti. Mal to dané, išlo to z 
neho tak prirodzene, nejaké rozjí-
manie. Ako si vyjadrila, že veľa čí-
tal. Z tej skupinky sú viacerí kňaz-
mi, Števo Lenčiš,... Jurko vynikal 
najviac v duchovnosti. Pamätám 
si, že na konci 4. ročníka sa roz-
hodol ísť do seminára.
Dal som Vilovi (brat d. o. Juraja) 
otázku, kde sa „lámalo“, prečo sa 
nestal saleziánom? Mám osobné 
skúsenosti od diecéznych kňazov: 
„Ty si salezián...“

Jozef: Mne sa páčilo na Ďurkovi, 
že od začiatku si vedel predstaviť 
toho diecézneho kňaza. Z jeho úst 
som vždy počul, že chce byť diecéz-
nym kňazom. Páčilo sa mi na ňom, 
že nikdy nepreťal kontakty so sa-
leziánmi. Bol na nich napojený do 
konca svojho života. Bol vďačný, že 
v období dospievania sme spozna-
li túto charizmu.
Dnes sme boli svedkami vystúpe-
nia zboru Jubilate Deo. Vysvetľu-
jem si to tak, že je to saleziánske 
prepojenie s mládežou. Vedel upú-
tať, zaujať, dať dokopy, povzbu-
diť. Chodili na stretnutia, duchov-
né obnovy...

Lenka: To, čo dostal u saleziá-

nov, zúročil v svojom diecéznom a 
pastoračnom povolaní.
Takže rodičov neprekvapilo, keď 
povedal, že ide so seminára?

Lenka: Mamka sa vždy modlila. 
Traduje sa dávny príbeh nášho pra-
deda, mamkinho deda, ktorý Vilo 
rád rozpráva. Boli to roky, kedy sa 
odchádzalo za prácou do Ameri-
ky, v bani ho zasypalo. Vtedy sľú-
bil, že keď sa vráti, mal troch sy-
nov, tak dá jedného učiť za kňaza. 
Keď sa však vrátil, všetci synovia 
už boli ženatí. Dedo sa trocha trá-
pil, ako splní sľub, ktorý dal Bohu. 
A naša mama ako malé dievčat-
ko, ktoré mal veľmi rád, sa ho pý-
tala: „Čo sa tak, dedko, trápite?“ 
On jej to vtedy prerozprával a ona 
s takou dievčenskou úprimnosťou 
mu odpovedala: „Nič sa nebojte, 
keď budem veľká a budem mať sy-
nov, všetci budú kňazi.“ Všetko je 
od ženy, matky, určite aj jej modlit-
by, aj jej zbožnosť vyprosila, že aj 
Jurko sa stal diecéznym kňazom. 
Určite sprevádza svojimi modlitba-
mi aj Vila ako saleziána, ako kňaza. 
Je to vždy aj tými obetami, modlit-
bami, to podhubie, základ je tam.
Pamätáte si niečo aj zo seminára?

JozefLenkaMarika
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Marika: Pamätám si návštevy v 
kňazskom seminári v Spišskom 
Podhradí.

Lenka: Hej, chodievali sme tam, 
dokonca Juraj aj spieval v zbore.

Jozef: Našiel som jednu kazetu a 
bol som prekvapený. Môj otec vie-
dol niekedy zbor v Humennom. Po-
čúvali sme ju s manželkou, bola to 
vianočná sv. omša z r. 1989. Juraj 
ako bohoslovec tam spieval pros-
by. Občas sme za ním chodievali 
z Prešova, študovali sme tam, na 
Spiš bolo blízko. Vždy, keď prišiel 
domov ako študent teológie, bol vo 
svojich povinnostiach vzorný. Všet-
ky skúšky zvládol v pohode. Vždy, 
keď prišiel na sviatky, keď ich vy-
sielali do farností, slúžil hneď ako 
bohoslovec vo farnosti.
To dosvedčuje, čo sme s ním aj 
my zažili. Po vysviacke, keď bol 
kaplánom v Sabinove, veľmi rád 
tu chodil s pánom dekanom Na-
ščákom. Videl som, že sa veľmi 
tešil z duch. otca Juraja. 

Lenka: Bol ako jeho otec.
Jozef: Keď si pamätám zo semi-

nára, bol tam veľký ročník. Boli tam 
aj niektorí kňazi, ktorí skončili iné 
vysoké školy a spojili ich do jedné-
ho ročníka. Bol to veľmi bohatý te-
ologický ročník.
Vnímal som okolo neho pomocné-
ho biskupa Mareka, prišiel do Ví-
ťaza, mnoho iných kňazov - Paľo 
Hudák, Bartolomej Salanci. Boli 
to silné osobnosti.

Lenka: Bol to prvý rok po totalite, 
kedy mohli ísť chlapci slobodne do 
seminára. Predtým sa robil výber 
rôznymi „pohľadmi“. Tu mohli prísť 
chlapci, ktorí túžili stať sa kňazmi, 
predtým všetci boli tajne vyštudova-
ní medzi saleziánmi, jezuitmi, domi-
nikánmi. Dá sa povedať, že mohli 
ísť do diecézy tí opravdiví, ktorí to 
chceli tak úprimne. 

Jozef: Bola to prvá možnosť, 
kedy sa dalo ísť do seminára. Jur-
ko bol rozhodnutý ísť slobodne do 
seminára. 
Čo by sme mohli ešte spome-
núť...?

Lenka: Že sme radi chodili do 
Víťaza. Bola som dnes veľmi silno 

dojatá zo všetkého, spomienky sa 
mi tak silno vynárali. Jurko tu bol 
najšťastnejší (ticho). Neviem, či to 
môžem povedať takto verejne, aby 
sa neurazili v iných pôsobiskách...
Taká bola realita. Boli sme s ot-
com Jurajom v úzkom kontakte, aj 
v duchovnom a videl som radosť, 
potom som videl menšiu radosť v 
Hanušovciach, trocha menšiu v 
Košických Oľšanoch. Dosvedču-
jem, že tu bol šťastný. Popri ňom 
aj my. Priznám sa, mal som „zle 
nastavenú smerovku“, duchovný 
Juraj to nastavil, som za všetko 
veľmi vďačný. Čo hovoril o Víťaze?

Jozef: Mne sa vždy páčilo, keď 
sme sa po ceste zastavili, alebo 
sme tu prišli na pár dní, zažili sme 
tu od vás neskutočné prijatie, otvo-
renosť, lásku. Myslím, že aj Ďurko 
to určite cítil, pomáhal ďalej to roz-
víjať. Vnímam tú zapálenosť, hovo-
ril, že vy ste pracovití a štedrí ľu-
dia. Myslím si, že keď príde kňaz, 
ktorý to môže pomôcť rozvinúť, tak 
sa môžu podariť urobiť úžasné veľ-
ké diela.

snímka: M. Magda
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Lenka: Bola tu veľmi úrodná 
pôda pre prácu. Je tu niečo mimo-
riadne, charizmatické v tom pôso-
bisku. Je to veľmi dôležité pre kňa-
za, aby tu našiel ochotných ľudí, 
ktorí mu budú pomáhať. Iba takto 
spolu sa môžu takéto diela podariť. 
To nie je len o kňazovi, je to hlav-
ne o vzájomnosti, takto môže pek-
ne fungovať pre dobro celej farnos-
ti, že sú aj ľudia zapálení.      

Jozef: Skrze Ďurka sme tu našli 
ďalšie rodiny, krásne vzťahy, aj on 
nám pomohol to vybudovať. Vníma-
me tú srdečnosť.

Lenka: Prešlo dvadsať rokov, 
akoby to bolo včera. Nechce sa 
mi veriť, že to bolo len šesť rokov, 
ako keby vždy.
Bolo to veľmi živé, najmä po du-
chovnej stránke. Spomíname s 
manželkou na piatky, na adorácie, 
ako to veľmi chcel s mládežou, s 
muzikou. My sme si už doma v 
piatky nič neplánovali, vedeli sme, 
že ideme na sv. omšu. Chodili sme 
k pátrovi Zamkovskému do Podo-
línca. Bolo to tak duchovne silné, 

tak vanul Duch Svätý, že to bolo 
nádherné, čo sme prežívali.

Jozef: Hovoril niekto, že keď pra-
coval mimo obce Víťaz, vedel, že v 
piatok si musí tak zabezpečiť prá-
cu, aby na tú omšu došiel. Veľmi 
sa na to tešili.
Tak to bolo s naším duchovným 
otcom Jurajom. Spomeniete si 
ešte na niečo?

Marika: Mne sa vynorila spo-
mienka, je to podľa mňa aj trocha 
paradox s tým zborom, že sa v tom 
speve formovali stretká, obnovy. 
Pamätáš si Lenka, keď mal spie-
vať prvýkrát spev exultét, viem, že 
mama sa veľmi bála a zdôrazňova-
la: „Musíš sa to naučiť spievať.“ 
Toto sa mi vynorilo ako hudobníč-
ke. Prirodzeným spevákom nebol, 
ale tým, že chodieval do farského 
zboru, vy ste boli tiež toho súčas-
ťou, tak sa vyspieval. Mama stále 
hovorila, aby zvládol ten spev, naj-
mä pri kňazskej vysviacke tŕpla, 
aby to všetko intonačne zvládol, 
aby to bolo pre tú chvíľu dôstojné. 
Podchytil aj zbor Jubilate Deo, je to 

milé. Nádherne spievajú. Aj ja sa 
prikláňam k tomu názoru, aj mňa 
to dojalo.

Lenka: Je to povzbudenie.
V jednom čase som mal v očiach 
aj slzičku. Aj moji tam fungovali, 
teraz už len jeden. Mali pár skú-
šok a nádhera...

Lenka: Bolo to cítiť, že spieva-
li s takým zápalom, oduševnením. 
Ten zápal, ktorý vznikol ešte za 
Juraja, zostal... 

Lenka: Neviem, či by sa v mes-
te dal takto zbor dokopy. Nechápa-
la som, koľko tu je mladých rodín.
My, čo si pamätáme Jubilate Deo, 
sme z toho smutní, že nemáme ani 
detský, ani mládežnícky, ani do-
spelácky zbor. V sakristii som po-
vedal kolegovi: „Vidíš, Fero, zasa 
sa musel postarať duchovný otec 
Juraj, žeby zbor spieval.“

Lenka: Nie, nie. Ktovie, možnože 
to je aj dobou, možno v tých 90. ro-
koch bolo nadšenie, eufória. Kňazi 
to majú náročnejšie. Nebolo toľko 
lákadiel, médií. To tiež prispieva k 
tomu, že sa mladí nestretávajú, ale 

snímka: M. Magda
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sa niečomu venujú individuálne.
My sme mali tiež takú „injekciu“, 
lebo sme sa oddelili od farnosti Ši-
roké a stali sme sa samostatní, 
slobodní, aj to k tomu prispelo. 
Bolo to nádherné, to sa nedá vy-
mazať, to je energia, ktorá neza-
nikne. Záleží, ako z toho my na-
čerpáme.

Jozef: Mne ostalo v pamäti na 
Ďurka ešte to, čo Marika spomína-
la, keď v nedele prichádzal, čaka-
li sme. Vedeli sme, že okolo piatej 
bude telefonát: „O hodinku som u 
Vás.“ Najprv sa zastavil po ceste u 
nás. Dvakrát zazvonil, vedeli sme, 
že to je Ďurko. Niečo zajedol, poroz-
právali sme si týždenné správy, aj 
kadečo iné a potom v určitom mo-
mente: „Ja už idem.“ Potom išiel 
k mamke...

Lenka: ...Zdvihol sa v tej chvíli a 
už ho nebolo.

Jozef: Keď ho Pán Boh povolal, 
prvé týždne sme čakali na zazvo-
nenie... 
Rýchlo sa pobral. Čím bol ten čas 
dlhší, mali sme väčšiu nádej, že to 
ide k lepšiemu, tak sme to preží-

vali. Mali sme informácie cez pána 
dekana Albičuka, skladali sme 
mozaiku, dúfali sme, že...   

Lenka: Aj my. Verím, že všet-
ky modlitby pomohli k jeho očisťo-
vaniu, bolesti, všetko, čo sme te-
raz spomínali. Bol človekom ako 
všetci, tými modlitbami sa vykúpil. 
To, že odišiel práve v nedeľu Božie-
ho milosrdenstva, je veľká milosť a 
vyprosenie. Určite tie modlitby po-
mohli k tomu, aby jeho duša mohla 
spokojne byť tam, kde má byť (doja-
tie) aj to utrpenie. Jurko, ktorý ne-
dokázal posedieť v čakárni, musel 
šesť týždňov nehybne odležať, tak-
že to skutočne je (dojatie).
Čím to ukončíme?   

Lenka: Určite sa teší. Treba veriť 
v to, že možno aj to jeho nadšenie, 
odovzdávanie pre radosť, spontán-
nosť, budú aj v tej mládeži, v de-
ťoch, možno ako tá tabuľka. Nech 
to bude aj takým poslaním, keď sa 
bude niekto pýtať, nech sa oživia 
spomienky, krásne veci, ktoré tu 
spolu prežili.
Priznám sa, že keď príde taká 
slabšia chvíľka pri výrobe Spek-

tra, vždy si spomeniem na jeho 
citát z primičného obrázka: „Ne-
odmieňa sa začínanie, ale len a 
len vytrvanie.“  

Lenka: Bolo to veľmi zvláštne. 
Keď sme mali ísť vypratať faru, 
našli sme kufrík a v ňom mal všet-
ky svoje primičné oznámenia, po-
zdravy. Bol v tom dosť svedomitý, 
všetko si vedel pekne odkladať. 
Veľmi nás to primičné oslovilo, po-
tom sme to čerpali aj na parte. Ne-
chcelo sa nám veriť, že si vybral 
takú primičnú myšlienku. Potom 
druhú: "Mňa musí ubúdať, Kristus 
musí rásť.“ 
Tým zakončíme náš rozhovor. 
Všetko na jeho pamiatku. Vďa-
ka Vám!

Lenka: My ďakujeme. Za krásnu 
slávnosť, za pohostenie, za prija-
tie po rokoch.  
Marta...

Lenka: Marta, všetci...
Marika: Aj za myšlienku, nápad 

to zhmotniť, zvečniť. 
Ďakujem za rozhovor.

pripravili: A. Blizmanová, M. Magda

snímka: M. Magda



Spektrum

21

4/2022

Spomínam si, keď počas môjho štúdia, bolo to tuším na nejakom úvode do filozofie kresťanstva, nám na 
jednej prednáške vyučujúci pustil film s názvom „Hodina temnosti“. Bol to vlastne príbeh jedného archeoló-
ga, ktorý sa rozhodol nájsť v Jeruzaleme Kristov hrob. Príbeh sa vyvíjal tak, že po nejakom čase sa mu sku-
točne podarilo nájsť hrob starý približne 2000 rokov. Ten hrob však nebol prázdny. Našiel tam ostatky člove-
ka asi v strednom veku, muža. Na kostiach bolo vidno stopy po klincoch a rebrá boli na jednom mieste pre-
lomené, ako keby prerazené nejakým ostrým nástrojom. Z tohto teda tento archeológ vydedukoval, že sa jed-
ná o Krista a jeho hrob. Dej filmu pokračoval v tých intenciách, že vlastne celé kresťanstvo je len mýtus a roz-
právka apoštolov a prvých mučeníkov. Kresťanstvo teda nedávalo zmysel, kostoly postupne zatvárali, sväto-
stánky vyprázdnili, kňazi opúšťali svoje fary, misionári sa vracali domov, rehoľníci a rehoľníčky odchádzali od 
lôžok nevyliečiteľne chorých. Rodiny sa rozpadali, na uliciach začal platiť zákon silnejšieho, svet sa rútil do 
záhuby, lebo všade bolo iba plno bolesti, násilia, závisti, smútku...  Až sa zdalo, že sa už na to nedá ďalej dí-
vať, dej pokračoval a postupne sa začala odkrývať iná pravda. A aby som to skrátila. Film sa skončil slovami 
hlavného hrdinu, ktorý skonštatoval: „Takto by vyzeral svet, keby Kristus nevstal z mŕtvych.“

Našťastie, Kristus vstal z mŕtvych a dáva zmysel nášmu životu. Dáva zmysel nášmu utrpeniu, chorobám, 
povinnostiam, starostiam. Dáva zmysel i našej radosti. Keďže Kristus vstal z mŕtvych a tak zvíťazil nad smr-
ťou, aj my vstaneme z mŕtvych pre nový život. Kristus mal silu odvaliť kameň, ktorý zakrýval jeho hrob. No 
Kristus má silu odvaliť aj kameň z nášho srdca. Odvaliť kameň našej pýchy, zloby, neodpustenia, nepokoja, 
nenávisti a všetkých hriechov. Ježiš má moc odvaliť kamene z hrobov i z našich sŕdc.

Aj v našom živote sú mnohé veci, ktoré sú pre nás ťažké, keď cítime, že nemôžeme nič urobiť. Ale ako Boh 
našiel riešenie v Ježišovom prípade, keď sa zdalo, že je už koniec všetkému, že všetko je navždy pochované? 
Určite má riešenia a možnosti aj pre náš život. Veď si len zvážte, ak Boh dokázal vzkriesiť svojho Syna, nedo-
kázal by vyriešiť v našom živote mnohé naše problémy, ktoré sa nám zdajú neriešiteľné?

Svätá Matka Tereza krásne povedala: „Vždy pamätajte na to, že Ježišovo utrpenie končí radosťou jeho 
vzkriesenia. Keď teda cítite v svojom srdci Kristovo utrpenie, nezabúdajte na to, že musí prísť i vzkriesenie, 
že musí zasvietiť radosť Veľkej noci a teda nedopustite, aby Vás hocičo naplnilo smútkom, pre ktorý by ste 
zabudli na radosť Zmŕtvychvstalého Krista.“

Odhoďme teda temnotu a zvoľme si Svetlo - Svetlo sveta. Prosme blahoslavenú Pannu Máriu, aby nás na-
učila hovoriť Staň sa tak!, ako to povedala Ona, aby nás naučila prijímať svetlo Ducha Svätého.

Nech slová vzkrieseného Krista platia aj pre nás: „Verte a nebojte sa!“                         Mgr. Martina Gondová

„Pokoj Vám, nebojte sa!“
snímka: M. Magda
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Toto sme uverejnili v našom Spektre 5. júna 1999
Štvrtok a čas 20.00 hod. V srdciach mnohých mladých ľudí z našej farnosti toto spojenie vyvolá „príjem-

ný nepokoj.“ 
Prečo práve Jubilate Deo? Názov zboru vznikol v čase na prípravu osláv Veľkého Jubilea 2000 a všetky ak-

tivity svätej Cirkvi smerujú k oslave Božej. Po rozhovore s naším otcom Jurajom sme sa rozhodli do našej 
demokratickej voľby názvu zboru vybrať tento názov. Okrem neho bol Pestún, Jurošík a iné. Patrónom nášho 
zboru je sv. Jozef. Jubilate Deo  znamená Oslavujte Boha. Aj našou túžbou je oslava Boha. „To, na čom zá-
leží, je láska.“ Je to úvaha zo Slova života na mesiac jún, ktoré nám slúži spolu so snahou o sviatostný ži-
vot k nášmu duchovnému rastu. Tiež nám záleží na raste lásky medzi nami navzájom, lásky otvorenej mla-
dým ľuďom a všetkým, ktorým chceme naším spevom ohlasovať zvesť o nekonečnej Božej láske, ktorá napĺ-
ňa celú našu zem. 

Našou najdôležitejšou službou je účasť na mládežníckych sv. omšiach, ktoré sa chceme cez službu spevu  
naučiť čo najdôstojnejšie prežívať a pomôcť k tomu iným. Už druhý rok sme mohli snaženia nášho zboru pred-
viesť pred publikom v Sabinove na festivale „Aleluja.“ Činnosť zboru je rôznorodá: akadémie, hudobno-dra-
matické pásma príprava Dňa života, koledovanie DN a iné. 

Aj napriek tejto rozmanitosti je na prvom mieste pre nás oslava Boha. Sme veľmi vďační, ak aj napriek svo-
jim povinnostiam v kňazskej službe si pre nás nájde čas náš otec Juraj, ktorý je pre nás duchovnou oporou, 
a sme mu vďační za každé požehnanie a slovko pre nás na konci skúšky zboru. Ďakujeme aj za hmotnú pod-
poru, či už finančnú, ale aj takú, ktorá zoslabeným spevákom posilní schránku našej duše.

Je ľahké vravieť, že mladí ľudia dnes sú zlí, skazení a idú zlým smerom. Oplatí sa nájsť si pre nich čas, tr-
pezlivosť a dať im možnosť realizovať sa, lebo mladosť je veľmi dynamické životné obdobie. Možno práve zbor 
Jubilate Deo je takou veľmi malou kvapôčkou v mori Božích milostí a prosíme o modlitby, aby Božie kráľov-
stvo rástlo z horčičného semienka na košatý strom Božích milostí v nás a okolo nás.

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí nás už modlitbami, finančne, ale aj dobrým povzbudivým slovom pod-
porujete.

„Vetru nemôžeme rozkázať, ale usmerniť ho.“

"To, na čom záleží, je Láska"
Na ‚,Palmovú nedeľu", pri ktorej bola požehnaná pamätná tabuľa nášho prvého kňaza v blahej pamäti 

Juraja Riška, sv. omšu skrášlil zbor Jubilate Deo.
Dnes už skoro všetci štyridsiatnici sa zišli, aby sa aj takto poďakovali o. Jurajovi za vytvorenie tohto spo-

ločenstva spevákov a hudobníkov. Dve skúšky a akoby to bolo iba včera, keď na mládežníckych sv. om-
šiach spoluvytvárali nezabudnuteľný duchovný zážitok. Veriaci ich po sv. omši odmenili silným potleskom. 
Na ich tvárach bolo vidieť radosť, ale aj slzy.

Zbor bol založený v roku 1997 a názov Jubilate Deo dostal v roku 1998 v čase prípravy na festival ka-
tolíckych mládežnických zborov a skupín Aleluja v Sabinove.

Toto napísali naši "mladí" v spomienke na o. Juraja
Výročná sv. omša za otca Juraja bola pre mňa osobne nezabudnuteľným duchovným zážitkom. V duchu 

som sa vrátila späť na naše mládežnícke sv. omše a prvopiatkové adorácie pri Najsvätejšej Sviatosti Oltár-
nej, ktoré sa neskôr zmenili na každopiatkové, pri ktorých otec Juraj prechádzal so Sviatosťou Oltárnou po 
celom kostole a všetkých nás žehnal. Boli to silné chvíle, pri ktorých sme si vylievali svoje srdcia a prosili o 
mnohé milosti pre náš život. Ani sa mi nechce veriť, že už ubehlo takmer dvadsať rokov a z nás, vtedy mla-
dých teenagerov, sú dnes už rodičia takmer dospelých detí. Celá sv. omša sa niesla v duchu spomienok na 
nezabudnuteľných šesť rokov s otcom Jurajom, ktoré sa nám vryli do našich sŕdc a z ktorých teraz všetci, čo 
sme v jeho blízkosti dospievali, čerpáme pre naše rodiny. Zároveň som pociťovala obrovskú vďaku za všet-
ky tie milosti, krásne chvíle a zážitky, ktoré nám boli dopriate. Otec Juraj ovplyvnil naše životy a robil to veľmi 
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nenápadným a nenásilným spôsobom skrze svoju pokoru, jednoduchosť a láskavý prístup k nám, vtedy ešte 
mladým ľuďom. Možnosť hrať a spievať na výročnej sv. omši za otca Juraja vnímam ako Božie riadenie a uve-
domujem si, že odkaz otca Juraja je potrebné šíriť aj naďalej. Všetci sme vyjadrili túžbu vrátiť sa k spevu či 
už pri sv. omši alebo počas adorácie a motivať tak naše deti k tejto službe. Verím, že s Božou pomocou to 
bude možné a naším kostolom opäť zaznejú tóny gospelových piesní a chvál.                                   Gabika

29. 6. 2003; snímky: M. Magda
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Tak teda najvýznamnejšie kresťanské sviatky sú už za nami. Sviatky, prostredníctvom ktorých nám 
dáva Pán Ježiš svojím vzkriesením radosť. Radosť z toho, že sme kresťania. Zaiste sa radujete aj z 
toho, že prichádza máj - lásky čas. Všetko opäť ožíva, mäkkučká tráva pod nohami, belasé nebo nad 
nami, vzduch je preplnený sladkou vôňou kvetov a sprevádzaný vtačím spevom. Poďme nakuknúť, 
čo si pre nás tento láskavý mesiac nachystal.

Svätica mesiaca – sv. Rita z Cascie (22. 5.)
Sv. Rita sa narodila v Taliansku. Jej meno je vlastne skrátené z mena Margherita. Už od útleho veku 

sa v hĺbke srdca túžila stať mníškou. Jej rodičia ju však v 12 rokoch donútili vydať sa za muža, kto-
rý však bol k nej veľmi krutý. Mala dvoch synov. Nakoniec ovdovela, jej muž bol zavraždený v bit-
ke a obaja synovia taktiež zomreli. Jej túžba z detstva neutíchala a tak zašla do kláštora a žiadala 
o vstup, ale neprijali ju kvôli tomu, že už bola vdova. Neskôr sa jej to na výnimku podarilo a moh-
la vstúpiť do kláštora. Ako rehoľníčka žila prísnym životom, modlila sa a pomáhala v rámci svojich 
síl každému, kto to potreboval. Trpela však chronickou (často sa opakujúcou) chorobou. Mala viaceré 
zjavenia, pri jednom z nich sa jej na čele objavili rany tŕňovej koruny. Na jej príhovor sa stalo veľa 
zázrakov. Cascia patrí k najväčším pútnickým miestam v Taliansku.

Nedeľa Božieho milosrdenstva – 24. 4.
Vďaka Jánovi Pavlovi II. ju slávime od  roku 2000, ale už v roku 1931 Pán Ježiš sestre Faustí-

ne povedal: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ 
štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom mi-
losrdenstva.” Tento sviatok je časom milosti pre všetkých ľudí. 

Vedeli ste, že v máji je kopec zaujímavých svetových dní? 
8. 5. Svetový deň Červeného kríža – pripomíname si ochotu a obetu zamestnancov a dobrovoľní-

kov v tejto organizácii. Poskytujú pomoc po celom svete a zmierňujú ľudom utrpenie z choroby, hla-
du, vojny, katastrofy. Veľakrát zachraňujú ľudské životy. 

8. 5. Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania – tento deň je oslavou povolania a po-
slania kňazov a zasvätených osôb, ktorí svoj život zasvätili viere v Ježiša a službe blížnym.

15. 5. Svetový deň rodiny – významom tohto dňa rodiny spočíva v pripomenutí si, ako veľmi je 
rodina dôležitá v našom živote, spoločnosti a vo svete.

23. 5. Svetový deň korytnačiek – tento deň nás podnecuje zaujímať sa o záchranu ohrozených 
druhov korytnačiek.

Ahoj, deti! stránku pripravila: Melánia Tkáčová

Úloha: Ak spojíš správnu cestu, dozvieš sa, 
ako sa volalo miesto, kde sa Ježiš zjavoval uče-
níkom po zmŕtvychvstaní.
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snímka: Martin Magda

Je Jozefstvo cestou k svätosti?
Ako napísal páter Karol Me-

issner: „Pre súčasného človeka 
je veľmi ťažké uvažovať o Jozef-
stve ako o niečom posvätnom či 
ako o ceste k svätosti.“ Iste v 
tom prekážajú stereotypy o ne-
dosiahnuteľných príkladoch svä-
tých a presvedčenie, že rehoľníci 
dosiahnu túto úroveň ľahšie. Boh 
poslal svojho Syna, aby sa nám 
dal, spasil nás a posvätil. Je to po-
zvanie do novej reality. Nie je to 
však realita pre ideálne bytosti. 
Kým žijeme na tomto svete po-
značenom hriechom, sami zakú-
šame rozpoltenosť, ktorú hriech 
spôsobil. Avšak úžas z Boha, kto-
rý nás bezhranične miluje a preto 
túži po vzťahu s nami, radikálne 
mení náš pohľad na nás samých. 
Nevytrhne nás z reality, ale umož-
ní nám vnímať ju inak. Tiahne nás 
vyššie. Tajomstvo svätosti spočí-
va vo vzťahu, ktorý nás premieňa. 
Ba čo viac, to, čo vyzerá ako nuda 
všedného dňa, sa mení na priestor 
nášho stretnutia s Bohom.

Ak nám vzťah s Bohom umož-
ňuje vnímať samých seba z pohľa-
du Boha, umožňuje nám vnímať z 
pohľadu Boha aj všetky vzťahy, 
ktoré nadväzujeme, vrátane Jo-
zefstva: „Všeobecné povolanie k 
svätosti platí aj pre kresťanských 
Jozefov a rodičov. Pre nich je ono 
spresnené sviatostným uzavre-
tím Jozefstva a prenáša sa kon-
krétne do skutočnosti, ktorá je 
vlastná Jozefskému a rodinnému 
životu (Familiaris consortio 56). 
Už samotné rozhodnutie uzavrieť 
sviatostné Jozefstvo svedčí o túž-
be, aby Jozefstvo bolo preniknu-
té nadprirodzenom. Jozefovia pri-
jímajú milosť a podujímajú sa na 
úlohu tvoriť jednotu, ktorá odzr-

?
rubriku pripravuje

MUDr. Blažej Vaščák
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ˇ
kadľuje jednotu medzi osobami 
Najsvätejšej Trojice a je odpo-
veďou na Ježišovu prosbu, „aby 
všetci boli jedno ako ty, Otče, vo 
mne a ja v tebe“ (Jn 17.21). Ide 
teda o znovuvybudovanie poriad-
ku, ktorý prvotný hriech narušil.

Náš každodenný život je priestor 
stretávania Boha v druhom člove-
ku. Jozefstvo nám dáva šancu 
„ukázať sa“, pretože sme stále 
spolu, nezávisle od počasia a ná-
lady, v zdraví aj v chorobe, v dob-
rom aj zlom. Musíme si vedieť 
prejavovať záujem, pochopenie, 
starostlivosť a namáhať sa, aby 
sme túto jednotu udržali a upev-
nili. Naša svätosť sa teda rozvíja 
v laboratóriu Jozefského a rodin-
ného života, ako nás k tomu po-
báda svätý Pavol: „Ako Boží vy-
volenci, svätí a milovaní, oblečte 
si hlboké milosrdenstvo, láska-
vosť, pokoru, miernosť a trpezli-
vosť. Znášajte sa navzájom a od-
púšťajte si, ak by mal niekto nie-
čo proti druhému“ (Kol 3,12-13). 

Neoplatí sa nečinne čakať na 
veľké príležitosti a mimoriadne 
skutky, ktoré by z nás zaraz uro-
bili svätých Jozefov. Na príležitosť 
byť svätým sa nečaká, ale treba 
ju uskutočňovať „tu a teraz“. Po-
mýlené chápanie svätosti v Jozef-
skom živote nás vedie k tomu, že 
ju chceme dosiahnuť v nejakých 
mimoriadnych službách, vykona-
ných pre iných ľudí mimo domu 
alebo vo vychvaľovaní  sa tým, čo 
sme urobili pred vstupom do Jo-
zefstva, či v podieľaní sa na me-
diálne úspešných podujatiach. 
Najväčšia časť nášho povolania 
ku svätosti sa odohráva v bež-
ných okolnostiach života. „Vyu-
ži tú príležitosť, ktorá sa ti každý 

deň naskytne, aby si konal oby-
čajné skutky neobyčajným spô-
sobom“ (pápež František). Môže 
sa to prejaviť tým, že sa niečo-
ho zriekneš, aby si zachoval po-
koj a súlad v Jozefstve. Môže sa 
to prejaviť starostlivosťou o Jo-
zefského partnera, prípravou ra-
ňajok, milým rozhovorom navzdo-
ry únave. Takto sa v každoden-
nom živote uskutočňuje svätosť, 
ktorá sa vyrovná výstupu na K2. 
Každodenný život pred nami otvá-
ra úžasné možnosti.

Svätosť sa neobmedzuje iba na 
niekoľko aspektov života, ale za-
hŕňa celkový pohľad na človeka. 
V Jozefstve do nej patrí aj sféra 
Jozefského spolužitia, ktoré má 
byť čisté. PredJozefská čistota 
sa vo chvíli uzavretia sviatost-
ného Jozefstva mení na Jozefskú 
čistotu. Jozefom to niekedy nie je 
celkom jasné. Snaha zachovať si 
čistý vzťah prd Jozefstvom sa javí 
ako investícia do dobrého budú-
ceho Jozefstva. Avšak zriekať sa 
niečoho aj po uzavretí Jozefstva 
sa niektorým zdá ťažké a neopod-
statnené. V Jozefstve sa prežíva-
nie čistoty mení. Čistota sa preja-
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vuje predovšetkým ako Jozefská vernosť a to na mnohých úrovniach. V sexuálnej sfére sa prejavuje úctou 
k dôstojnosti druhého človeka (Jozefa, Jozefky, budúceho dieťaťa, ktoré sa môže pri styku počať), ocho-
tou zachovať obdobia zdržanlivosti v mene prirodzeného plánovania rodičovstva...

Takto budujeme svätosť a žijeme v opravdivej slobode. Takto rastieme. Možnosť rozvíjať sa je prejavom 
slobody. Používanie antikoncepcie v Jozefstve bráni rozvoju! Používať antikoncepciu znamená odmietať 
to, že Jozefský partner sa mi chce darovať celý, odmietať, že ma dopĺňa. Používanie antikoncepcie svedčí 
o tom, že Jozefského partnera prijímame len čiastočne, prijímame len to, čo nám vyhovuje. Jozefia si vte-
dy „počínajú ako sudcovia nad Božím plánom a manipulujú a znevažujú ľudskú sexualitu a s ňou vlastnú 
osobu, ako aj osobu Jozefského partnera a menia tak hodnotu totálneho darovania sa.“

Takéto počínanie svedčí o tom, že svoj vzťah sme založili na zážitkoch, ktoré však začnú časom „bled-
núť“, zatiaľ čo strach, ktorý pôvodne viedol k používaniu antikoncepcie, zostane. Zbaviť sa takého spôso-
bu zmýšľania je pre Jozefov výzva, avšak nie nesplniteľná úloha. Dôležité je dobre poznať svoje telo a pri-
rodzené metódy plánovania rodičovstva, ktoré predstavujú najčestnejší a najzdravší prístup k tejto proble-
matike. O svätosť treba zabojovať. Niekedy predovšetkým sám so sebou. Prameň sily treba hľadať v Bohu. 
Cirkev, ktorá Jozefov povzbudzuje, aby boli svojím spoločným životom odrazom jednoty Najsvätejšej Troji-
ce, im na to dáva prostriedky: každodenná modlitba, čítanie Svätého písma, Eucharistia, sviatosť zmiere-
nia. Cesta k svätosti je otvorená.        MUDr. Blažej Vaščák

Koinonia Jána Krstiteľa a Ukrajina
Vyše 200 ľuďom z Ukrajiny už doteraz pomohli v priestoroch Koinonie Jána Krstiteľa vo Vyšnom Klatove. 

„Stratili nielen domovy, ale videli zomierať svojich blízkych. Sú poznačení bombardovaním, niekoľkodňovým 
strádaním na cestách. Mnohí nemajú nič a potrebujú oddýchnuť si, najesť sa, umyť sa v teplej vode, dostať 
nové šaty. Prijatie a spoločenstvo, ktoré sa ich bude dotýkať s láskou a pripomínať im, že sú nielen ľuďmi, 
ale že sú pekní – ako vie byť človek pekný z vnútra,“ hovorí pre TK KBS Milan Bednárik, ktorý koinoniu vedie. 
Apeluje na verejnosť, aby im túto situáciu pomohla zvládnuť.
- Koľko ľudí už u vás našlo pomoc?

Od 27. februára, kedy sme s pomocou začali, našlo v našom centre pomoc približne 200 ľudí - odídencov 
z Ukrajiny. Sú to očití svedkovia a to sú „najmocnejšie argumenty“ proti klamstvám a výmyslom. Rozprávajú 
príbehy plné utrpenia, násilia a strachu. Veľa detí, ktoré večer telefonujú otcom, veľa sĺz, keď prichádzajú zlé 
správy, keď sa lúčime, lebo mnohí pokračujú ďalej.
- Aké máte z toho všetkého pocity?

V nás, ktorí slúžime týmto ľuďom, sa strieda únava s radosťou. Túžime po tom, aby vojna skončila. Ale 
máme radosť, že k činu môžeme „pribaliť“ posolstvo evanjelia.
- O čo ide?

Vydali sme 700 evanjelií so žalmami v ukrajinčine. Dávame nádej, spolu sa modlíme.
- Časť ľudí prechádza ďalej, časť ostáva ... ako je to u vás?

Pre 15 odídencov sme už našli bývanie v Košiciach. Sú to väčšinou prázdne byty, ktoré potrebujeme zaria-
diť a vybaviť nevyhnutným. Máme starenky, väčšinou deti, aj batoľatá. Invalidov na vozíku, chorých, ranených. 
Bez pomoci dobrodincov by sme to určite nezvládli. Dávame jedlo, ubytovanie, a ponúkame rôznu starostli-
vosť aktuálne 40 odídencom. Zabezpečujeme pranie, žehlenie, detské programy, exkurzie, terapie. K dispo-
zícii máme 20 dobrovoľníkov.
- V čom potrebujete aktuálne pomôcť?

Potrebujeme zabezpečiť jedlo a hygienu. Máme preťažený systém a často nám vypadáva trafostanica. Po-
trebujeme zakúpiť silnejší transformátor. Týždenne prichádza cisterna s pitnou vodou, aby sme zabezpečili do-
statok vody. Potrebujeme aktuálne zariadiť tri byty pre 20 osôb. Hľadáme vhodnú prácu pre ženy. Tí, ktorí nám 
chcú pomôcť, môžu pomôcť aj finančne na transparentný účet Koinonie: SK91 0900 0000 0051 8802 9106.
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Trampoty v manželstve
161. Ako žiť Jozefstvo medzi veriacimi

Ako veriaci mládenec som ne-
mohol povedať svojmu dievčaťu: 
„Začnime spolu bývať, žime spo-
lu, majme spoločné peniaze a lôž-
ko.“ Nemohol som to urobiť, pre-
tože nie som pánom svojho živo-
ta. Svoj život som dostal ako úlo-
hu. Nepočal som sa svojím priči-
nením a tak isto nesmiem odísť 
z tohto sveta svojím pričinením. 
A keď som chcel svoj život spojiť 
so ženou, musel som požiadať o 
dovolenie Pána môjho života. Po-
žiadal som ho o to a aj ona ho o 
to požiadala. A neskôr sme si  v 
kostole vyslúžili sviatosť Jozef-
stva. Kňaz bol svedkom zo stra-
ny Cirkvi, zatiaľ čo Pán Boh nás 
dával jedného druhému. Pán Boh 
mi dal moju ženu, lebo som si to 
želal a požiadal som ho o ňu. Toto 
je sviatosť Jozefstva.

Možno sa čudujeme: „Pane 
Bože, prečo je ten dar taký ťaž-
ký...?“ A naozaj,  tento dar je ťažký 
a musíme sa snažiť pochopiť pre-
čo. Vzorom Jozefskej lásky je Kris-
tova láska k Cirkvi. Nebola to veru 
ľahká láska. Všetci vieme, kam 
Krista zaviedla láska k Cirkvi - na 
kríž. Nebolo to však nezmyselné a 
zbytočné. Bolo to nevyhnutné. Na 
to, aby mohla nastať radosť zmŕt-
vychvstania, musela jej predchá-
dzať bolesť Veľkého piatku. Rov-
nako ani nijaká ťažkosť, ktorú v Jo-
zefstve prežívaš, nie je nezmysel-
ná. Má istý cieľ a účel. Boh nám vo 
svojej múdrosti dáva túto ťažkosť 
s istým zámerom. S akým? Aby 
sme vyrástli. Ťažkosti môžu člo-
veka zlomiť a zničiť. Zato ťažkosti, 
ktoré prežívame s Bohom, prispie-

vajú k nášmu rastu. Ak sa vo svia-
tostnom Jozefstve pevne chytíme 
Boha a sviatosti, ťažkosti naše Jo-
zefstvo nezničia, ale utužia. Spo-
ločne zvládnuté ťažkosti Jozefstvo 
posilnia a upevnia.

Čo je cieľom Jozefstva? Keby 
sme dnes urobili na ulici anke-
tu, možno by zaznela odpoveď, že 
je na to, aby sme sa spolu bavili, 
kým to ide. Isto by to niekto pove-
dal. Väčšina ľudí by však odpove-
dala, že cieľom Jozefstva je „plo-
denie detí“. Samozrejme, je to je-
den z cieľov Jozefstva, avšak nie 
hlavný. Hlavným cieľom Jozefstva, 
rovnako ako cieľom života každé-
ho  človeka, je spása. Žijeme pre-
to, aby sme dosiahli spásu a nie 
preto, aby sme sa zabávali, ako sa 
nám snaží nahovoriť hedonistický 
svet, zameraný na pôžitok. Spá-
su dosahujeme na ceste osobné-
ho rastu a rozvoja, ktorý sa nezao-
bíde bez bolesti a námahy. Rekla-
my ukazujú, že keď kúpiš čistia-
ci prostriedok, kuchyňa sa vyčis-
tí sama. Mechanizmy, pomocou 
ktorých reklamy prebúdzajú v ľu-
ďoch túto falošnú túžbu, sú veľmi 
zaujímavé. Niečo sa stane samo 
od seba a ty budeš šťastný. Je 
to hlúposť. Iba to, čo urobíš sám, 
do čoho vložíš námahu a úsilie, ti 
prinesie dlhodobé šťastie. To, čo 
sa stane len tak samo od seba, ti 
môže poskytnúť nanajvýš krátko-
dobý pôžitok.

Neraz na svadbách počujem, 
ako mladoJozefom prajú, aby ne-
zažívali nijaké ťažkosti, aby mali 
ustlané na ružiach. Ja však zvyk-
nem priať niečo iné: „Prajem vám 

veľa ťažkostí, ktoré spoločne pre-
konáte, vďaka čomu bude vaše 
puto také silné a pevné, že ho už 
nič nepretrhne. Neprajem vám ťaž-
kosti, ktoré vás zlomia, ale prajem 
vám také, ktoré vás posilnia a vďa-
ka ktorým si budete bližší.“ Takéto 
priania vyvolávajú na tvárach zmä-
tok... Svätý Ján Pavol II. hovoril: 
„Cieľom Jozefstva je spoločná ces-
ta k svätosti. Jozefovia majú budo-
vať svoj vzťah podľa vzoru vzťahu 
medzi osobami Najsvätejšej Troji-
ce.“ Znie to nepochopiteľne. Všet-
ka námaha so zabezpečením ro-
diny, výchovou detí, prácou - toto 
všetko je príliš málo, nestačí to! 
Pochopil som, že všetka energia v 
Jozefstve sa má zamerať na budo-
vanie vzťahu s Jozefským partne-
rom. Žiaľ, nepochopil som to hneď 
na začiatku Jozefstva, ale až po ro-
koch. Hlavné úsilie v Jozefstve tre-
ba venovať budovaniu Jozefské-
ho vzťahu.

Ak bude medzi rodičmi opravdi-
vý vzťah, deti z toho stonásobne 
získajú. Pri výchove detí je najdô-
ležitejší láskyplný vzťah medzi ro-
dičmi. Aby sa dieťa správne roz-
víjalo, potrebuje mať mamu, kto-
rá je skutočne ženská, plná priro-
dzenej krásy a jemnosti a uvedo-
muje si svoju ženskosť. Na to, aby 
sa dieťa správne rozvíjalo, potre-
buje mať otca, ktorý je skutočným 
mužom z tela a krvi a nie rozmaz-
naným mamičkiným maznáčikom, 
ktorý nie je schopný urobiť nijaké 
rozhodnutie a zo strachu pred zod-
povednosťou žije s partnerkou vo 
„voľnom vzťahu“. Dieťa potrebuje 
mať mamu, ktorá je skutočnou že-
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snímka: M. Magda

nou a otca, ktorý je skutočným mužom.
Okrem materinskej a otcovskej lásky však dieťa potrebuje, aby sa jeho rodičia oddane, zrelo a vzájomne mi-

lovali. Vzájomná láska rodičov je ako strecha nad jeho hlavou. Poskytuje mu pocit bezpečia. Rodičia sa môžu 
hádať, môžu mať odlišné názory na rôzne veci, ale musia sa milovať. Ak sa hádate pred svojimi deťmi, musíte 
sa tiež pred nimi zmieriť. Objímte jeden druhého, prejavte si pred deťmi náklonnosť. Presvedčenie, že rodičia 
sa milujú a budú spolu do konca života, dáva dieťaťu pocit bezpečia. Takéto dieťa nikdy nestratí  zmysel života. 

Človek potrebuje cítiť, že je milovaný, aby mal pocit zmyslu života. Príklad: Po rozvode rodičov prichádza 
otec navštíviť svoju dcérku Katku a prináša jej veľa darčekov, lebo chce byť lepší než mama. Hovorí dcérke: 
„Netráp sa. Najdôležitejšie je, že ťa ocko miluje.“ Dvanásťročná dcéra na to: „Nechcem, aby si ma miloval! 
Ja chcem, aby si miloval mamu.“ Toto je najhlbšia túžba našich detí, aby sa rodičia navzájom milovali a boli 
spolu do konca života na zemi. 

MUDr. Blažej Vaščák
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Ohlášky: 
• sobáš 30. apríla 2022 v Prešove – Lukáš Jenča, syn rodičov Viktora a Anny rod. Uličnej, narodený v Pre-

šove, bývajúci v Ovčí a Júlia Poláčková, dcéra rodičov † Stanislava a Slávky rod. Kočíkovej, narodená v 

Krompachoch, bývajúca v Prešove

• sobáš 30. apríla 2022 vo Víťaze o 15.00 – Branislav Bednár, syn rodičov Mariána a Svetlany rod. Ma-

rušákovej, narodený v Prešove, bývajúci vo Víťaze a Juliána Jenčová, dcéra rodičov Štefana a Moniky rod. 

Dubeckej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze

Stalo sa
• 19. 3. v sobotu sme slávili sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

• 10. 4. v Kvetnú nedeľu pri sv. omši o 10.30 sme sa stretli pri kostole sv. Ondreja, kde bolo požehnanie 

ratolestí, potom sme išli v sprievode do kostola sv. Jozefa, kde začala slávnostná sv. omša 

• 10. 4. v nedeľu po sv. omši o 10.30 bolo odhalenie a požehnanie pamätnej tabule † Juraja Riška, kňa-

za, ktorý bol prvým farárom v našej farnosti v rokoch 1997 -2003

• 14. - 17. 4. sme slávili Veľkonočné trojdnie - slávenie najväčších sviatkov našej spásy

• 15. 4. bola krížová cesta vo Veľký piatok doobeda vo Víťaze o 11.00, začali sme ju pred kostolom sv. 

Ondreja a šli sme smerom ku Krížu „pod Dubiom“; v Ovčí začala krížová cesta o 12.30

• 15. 4. vo Veľký piatok sme začali deviatnik pred sviatkom Božieho milosrdenstva, pomodlili sme sa ho 

v kostole pred obradmi 

• 17. 4. slávili sme najväčší cirkevný sviatok - zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista

• 23. 4. v sobotu bola spoločná krstná náuka o 10.00 na fare v katechetickej miestnosti

• 23. 4. v sobotu bolo stretnutie modlitbovej skupiny sv. pátra Pia

• 24. 4. v nedeľu na sviatok Božieho milosrdenstva sa o 15.00 v kostoloch sme sa pomodlili slávnostnú 

modlitbu v hodine milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou

Stane sa 

• 1. 5. v nedeľu slávime odpustovú slávnosť v našom farskom kostole zasvätenom sv. Jozefovi, robot-

níkovi; slávnostnú sv. omšu o 10.30 bude celebrovať Jozef Žvanda, kaplán z Univerzitného pastoračné-

ho centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku

• 8. 5. v nedeľu bude zbierka na kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach

• 14. 5. v sobotu bude spoločná krstná náuka o 10.00 na fare v katechetickej miestnosti

• 20. 5. v piatok bude v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti oltárnej; vo Víťaze od 9.00 

do 18.00 a vo filiálnom kostole v Ovčí od 14.00 do 17.00 zakončená požehnaním 

• 21. a  22. 5. začne Snúbenecká škola – „Víkendovka II.“ v našej farnosti so začiatkom o 9.00 na 

fare v katechetickej miestnosti; účasť pre tých, ktorí sa nahlásili, je povinná   

• 22. 5. v 6. veľkonočnú nedeľu bude o 10.30 sv. omša v Doline

• 29. 5. v 7. veľkonočnú nedeľu bude vo filiálnej obci v Ovčí v kostole sv. Barbory 1. sväté prijímanie 

detí; pri slávnostnej svätej omši o 10.30 po prvý raz prijmú Pána Ježiša v Eucharistii  

• 29. 5. v nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

25. 4. Pondelok
26. 4. Utorok 18:00 za ZBP rodiny Čechovej
27. 4. Streda 18:00 za ZBP Štefana Balogu
28. 4. Štvrtok 7:00 † Anna a Pavol, Štefan a Anna
29. 4. Piatok 18:00 40: Anna Uličná a za jej rodinu 17:00 † Jozef, Anna, Peter, Helena a Jozef

30. 4. Sobota
7:00 † Pavol Čech

15:00 sobáš: B. Bednár - J. Jenčová

1. 5.
Sv. Jozefa,
robotníka

7:30 † Jozef, Štefan, Peter a Apolónia 9:00 † Terézia Kollárová
10:30 ODPUST - za našich hasičov

2. 5. Pondelok
3. 5. Utorok 18:00 † Tomáš a Mária Magdovci, Ondrej a Barbora Uliční
4. 5. Streda 18:00 † Elena Kollárová
5. 5. Štvrtok 7:00 † Margita a Mikuláš Gregovci
6. 5. Piatok 18:00 † Albert Baloga 17:00 † Vincent Tkáč
7. 5. Sobota 7:00 za živých a mŕtvych členov RB

8. 5.
4. veľkonočná
nedeľa

7:30 † Florián, Žofia a Martin 9:00 za farnosť
10:30 40: Monika Kurucová

9. 5. Pondelok 18:00 30. manž.: Bohuznámy manželia
10. 5. Utorok 18:00 za ZBP Anny Ondzíkovej a jej rodiny
11. 5. Streda 18:00 88: Žofia Balogová
12. 5. Štvrtok 7:00 † Vincent Jurčišin
13. 5. Piatok 18:00 za ZBP Františky Novotnej a jej rodiny 17:00 za ZBP Stanislava Škropeka
14. 5. Sobota 7:00 60: Pavol Uličný (422)

15. 5.
5. veľkonočná
nedeľa

7:30 za farnosť 9:00 60: Anton Jac
10:30 75: Bohuznáma osoba

16. 5. Pondelok 18:00 60: Stanislav Juhás
17. 5. Utorok 18:00 za ZBP Heleny Čechovej a jej rodiny (61)
18. 5. Streda 18:00 † Mikuláš Baloga (výročná)
19. 5. Štvrtok 7:00 † Martin
20. 5. Piatok 18:00 † Terézia Miškufová 17:00 za ZBP Žofie Balogovej
21. 5. Sobota 7:00 † Bartolomej, Helena a Róbert

22. 5.
6. veľkonočná
nedeľa

7:30 † Štefan, Ján a Mária Iskrovci 9:00 za farnosť
10:30 Kaplnka v Doline - vlasný úmysel

23. 5. Pondelok
24. 5. Utorok 18:00 za ZBP Kataríny Stašikovej
25. 5. Streda 18:00 † Renáta

26. 5.
Nanebovstúpenie
Pána

7:00 za farnosť
18:00 † František Čech (61) 17:00 † Jozef Magda

27. 5. Piatok 18:00 za ZBP Bohuznámej rodiny 17:00 † Ján a Apolónia Humeňanskí
28. 5. Sobota 7:00 † Štefan Novotný

29. 5.
7. veľkonočná
nedeľa

7:00 za ZBP Stanislava, Františka, Márie, Pavla a ich rodín 10:30 1. sv. prijímanie detí
9:00 † Jozef



Veľká noc
filiálka Ovčie



Veľká noc
farnosť Víťaz




