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Eucharistia – sviatosť lásky

Eucharistia
sviatosť lásky
V tieto dni prijímajú naše deti po prvýkrát
Pána Ježiša v Eucharistii. Neustále potrebujeme prehlbovať v sebe vieru v toto veľké tajomstvo. Eucharistia je dar Ježiša Krista pre
všetkých ľudí až do konca sveta. Pod spôsobmi chleba a vína veríme v jeho prítomnosť celého a pravého Boha. Od začiatku kresťania
mali vo veľkej úcte Eucharistiu.
V dejinách spásy v Starom zákone je prítomná ako predobraz najmä manna. Vo večeradle je Eucharistia prítomná ako udalosť
a odvtedy až do konca sveta ako sviatosť.
Eucharistiu vidíme ako centrum a slnko nielen Cirkvi, ale celého sveta. Rozdiel je v tom,
že Cirkev o tom vie, že jej centrom je Ježiš a
svet si to neuvedomuje. A Cirkev svoj vzťah
ku Kristovi v Eucharistii prejavuje aj navonok, pred svetom.
V encyklike Jána Pavla II. O úlohe Eucharistie v živote cirkvi „Ecclesia de Eucharistia” pápež napísal: „Cirkev žije vďaka Eucharistii. Eucharistia, chápaná ako spásonosná
prítomnosť Ježiša v spoločenstve veriacich a
ako duchovný pokrm, je tým najcennejším, čo
Cirkev má v celej svojej histórii. Cirkev prijala Eucharistiu od Krista, svojho Pána, nie
ako jeden z mnohých darov, ale ako najväčší dar, pretože je darom seba samého, Jeho
stve, ako aj darom Jeho diela spásy.“
Sú to hlboké myšlienky hodné meditácie,
aby sme si uvedomili, aký veľký dar nám sám
Kristus daroval, dar, ktorým je on Sám. K tomuto tajomstvu sa môžeme priblížiť aj vďaka
samotnej Eucharistii. 		

d. o. Marek

meditačná snímka: M. Magda

vlastnou podstatou v Jeho svätom človečen-
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snímka: SpC Vatikan

Modlitba za mier

Všemohúci Bože, ty si darca pokoja. Stojíme
tu preto pred tebou a prosíme: Príď na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých,
ktorí majú zodpovednosť za tento svet, odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu
a dôstojnosť všetkých ľudí. Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v
boji so zlom. Uzdrav srdce mužov i žien, ktorí zaslepení nenávisťou a sebectvom neváhajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich
cieľov. Prebuď v nás vnímavosť pre trpiacich i ochotu pomáhať im. Nauč nás odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili a prosiť za odpustenie tých, ktorým sme my sami
ublížili. Prosíme ťa, Bože, vyslyš nás skrze
nášho Pána Ježiša Krista, lebo on nám otvoril cestu do tvojho kráľovstva pokoja. Amen.
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Homília na Zoslanie Ducha Svätého, rok C
z prípravy kňaza + Jána Biroša

Na každého prídu chvíle bezradnosti
Milí veriaci!

Vynález elektronického mozgu patrí k jednej
z najväčších senzácií vedecko-technického pokroku. Nahradí niekoľko kabín, v ktorých prekladateľky tlmočia do
iných rečí práve prednášaný prejav. Je to nespochybniteľne fascinujúci
triumf techniky. Perzský
delegát prednáša v OSN
reč v materinskom jazyku a prítomní účastníci zasadania si nasadia
slúchadlá, v ktorom počujú reč Peržana vo svojom jazyku: francúzsky,
anglicky, rusky, španielsky, slovensky, taliansky.
Inými slovami, moderné komunikačné prostriedky napodobňujú
zázrak jazykov v prvých Turíc. Preto nás toľko neudivuje a neprekvapuje udalosť z dnešného prvého čítania. Vtedy sa zhromaždilo niekoľko tisíc ľudí pred sálou, kde bývali Pánovi učeníci. Ale čo znamenal
tento zástup oproti státisícovým
a miliónovým masovým zhromaždeniam, na ktoré sme dnes zvyknutí? Priznajme si však, že sa na
tieto masové manifestácie a demonštrácie dnes dívame podozrivo a považujeme ich skôr za umelo vyvolanú senzáciu, za masovú
hystériu, ako za vôľu ľudu. Kto by
však mohol poprieť, že v prvom tu4

ríčnom ráne sa naozaj udialo niečo, čo sa načisto vymykalo hystérii a masovému blúzneniu?
Dvanásť mužov sa uzamklo v
hornej miestnosti budovy zo strachu. Majster ich celkom a definitívne opustil. Nevedia si teraz rady,
stoja so zvesenými hlavami pred
úlohou, ktorou ich Majster poveril. Majú preorientovať celý svet.
Ani navzájom si dobre nerozumejú.
A tu na nich zostúpi Duch Svätý za
hukotu víchrice. Dvere sa rozleteli
a z nich vyšli muži, aby kázali. Pred
nimi stáli ľudia zo všetkých kútov
sveta, akási spleť dvanástich národov. Zbehli sa zo zvedavosti, prilákal ich k domu hučiaci vietor. Zdá
sa, že pôjde o nejakú senzáciu, o
dopoludňajšie predstavenie o deviatej hodine, ale stalo sa, čo nečakali. Každý z nich rozumel apoštolom, hoci jeden pochádzal z Mezopotámie, druhý z Egypta a opäť
iný prišiel z Ríma. Každý vie, že sa
hovorí o láske a pokoji. Tlmočníkom bol Duch Svätý.
Tlmočnícke elektronické mozgy a tlmočnícke kabíny sú mŕtve
mechanizmy. Čo svet potrebuje,
čo potrebujeme my všetci je Duch
Svätý. Vzájomne si v Duchu Svätom rozumieť. Jedine v Ňom prestane chaos, zmätenie jazykov,
ktoré zavinilo, že si dnes ľudia a
národy vôbec nerozumejú. Jedine
v Duchu Svätom budú ľudia hovoriť
o mieri a nebudú tým myslieť utláčanie, o slobode a nebudú mať na
mysli zotročenie.
Nepomôže tvrdiť: vo svete je toľ-

ko biedy, chaosu, nepokoja, hladu,
nenávisti, veľa konfliktov, kde je tu
pôsobenie Ducha Svätého? Pôsobenie Ducha Svätého sa nedá doložiť štatistikami. Merítka pokroku
a vynálezov sa nedajú na Duchu
Svätom uplatniť. Predovšetkým
každý veriaci sa musí v sebe uvoľniť pre jeho pôsobenie, musí sa
mu otvoriť. Každý je poverený úlohou, aby v sile Ducha Svätého obnovil tvárnosť zeme, či už v malom
rodinnom kruhu, na pracovisku, v
susedstve. A to všetko svojou dobrotou, skromnosťou, obetavosťou,
súcitom, odriekaním, ústupnosťou. Duch Svätý nepotrebuje dokonalých ľudí, ale takých, ktorí sú
mu celkom k dispozícii. Neviditeľný Duch sa v nás chce prejaviť viditeľným spôsobom.
Na každého prídu chvíle bezradnosti, rezignácie, ktoré už nemožno zdolávať bežnými prostriedkami, nemožno ísť ďalej vyšliapanou
cestou, vidieť len svoju horizontálu
a nechcieť vidieť nič napravo, ani
naľavo. Takéto bezradné chvíle bývajú chvíľami Ducha Svätého, ktorý
nalieha, aby sme sa poohliadli po
inej dimenzii. Tou je Ježiš Kristus,
ktorý je nám v Duchu Svätom vždy
blízko. Jedine pod vplyvom Ducha
Svätého môže niekto povedať: „Ježiš Kristus je Pán.“
Viera v Neho a jeho zasľúbenie sú silnejšie ako všetka ľudská
bezmocnosť a bezradnosť. „Duchu
Svätý, Ty môžeš pretvoriť aj celý
svet, len keď zostaneme s tebou
v živom styku.“ Amen.
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Požičali sme si pekný editoriál od d. o. Ľubomíra Kretta z časopisu Kapitula, ktorý vystižne doplňa homíliu:
Milí priatelia,
nie vždy všetko ide podľa našich predstáv a plánov. To však ešte neznamená, že by to nemohlo byť inak
alebo že to musí byť zlé. Sú predsa v živote aj prekážky, s ktorými nepočítame. Ale tie nás nemusia nevyhnutne zastaviť. Môžu nás mobilizovať a motivovať k hľadaniu iných ciest a riešení. Aj takto sa z bežných
ľudí stávajú osobnosti, ktoré sú povzbudením a motiváciou pre iných.
Prajem Vám príjemne a povzbudivo strávený letný čas.
Ľubomír Krett

slávnostný kazateľ odpustu sv. Jozefa, robotníka na SDM v Paname 2019; snímka: Jozef Žvanda
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Homília na slávnosť Najsvätejšej Trojice, rok C
z prípravy kňaza + Jána Biroša

Áno, teraz poznávame len čiastočne
Milí veriaci!
Svätý Pavol apoštol,
ktorému Pán Ježiš zjavil nebeské tajomstvá,
hovorí v liste Korinťanom: „Teraz vidíme
Pána Boha len akoby
v zrkadle, ako v nejasnej hádanke, ale potom ho uvidíme z tváre do tváre" (1 Kor
13,12). Dnešný sviatok Najsvätejšej Trojice nám predkladá najväčšie tajomstvo vnútorného Božieho života.
Dnešný sviatok nás nabáda,
vyzýva prehĺbiť našu predstavu o
Pánu Bohu. Veď jednotlivci aj národy mali v minulosti a majú v prítomnosti tie najrozličnejšie predstavy o Bohu, počnúc živlami prírody ako oheň, hrom, blesk. Taktiež napodobňovali Boha rôznymi zvermi, cez samého človeka
s ušami, očami a ľudskými náruživosťami, hnevom, nenávisťou,
pomstychtivosťou až po vznešený obraz Boha v Božom Zjavení.
Preto sme povinní svoju predstavu o Bohu prehlbovať podľa pripomenutia Písma: „... aby sme
rástli v poznaní Boha“ (Kol 1,
10). Povinní sme tým voči Bohu,
lebo nám nedal zjavenie obsiahnuté vo Svätom písme nadarmo.
Preto často čítajme Sväté písmo,
aby sme si zdokonalili predstavu
6

o Pánu Bohu.
Keď chýrneho konvertitu Newmana napádali nepriatelia Cirkvi
pre verejné priznanie sa ku katolicizmu, presvedčivo im odpovedal: „Dospel som k presvedčeniu, že pre skutočného filozofa
niet strednej cesty medzi ateizmom a katolicizmom.“
Kristus nás vedie k hlbokému
poznaniu Boha. Apoštol Ján píše:
„Boha nikto nikdy nevidel, len jednorodený Boží syn, ktorý je v Otcovom lone, sám to zvestoval.“ A
Pascal hovorí: „Boha poznávame
iba skrze Ježiša Krista. Bez tohto
Prostredníka je každé spojenie s
Bohom nemožné. Ježiš Kristus je
teda pravým Bohom ľudí.“ A Pán
Ježiš nás všestranne poučil o
Bohu za tri roky svojho verejného
účinkovania o tom, že je Duch, že
je Všemohúci, Vševediaci, Dobrotivý, Spravodlivý a Milosrdný.
Predovšetkým zdôraznil tri pravdy, ktoré sú dôležité najmä teraz:
1. Boh a svet nie je to isté.
Mnohí jednoducho nesprávne hovoria: To je len príroda. Boh bol
prv než svet. Vo veľkokňazskej
modlitbe sa Pán Ježiš takto modlil
za svoje oslávenie: „Teraz ma Ty,
Otče, osláv pri sebe samom slávou, ktorú som mal pri tebe skôr,
ako vznikol svet“ (Jn 17, 5). !"Pán
Boh je Stvoriteľom sveta a všetkého tvorstva" (Mk 10, 6). Pán Ježiš
hovorí zaslepeným Židom otvorene: „Vy ste zdola, ja som zhora.
Vy ste z tohto sveta, ja nie som z
tohto sveta!“ (Jn 8, 23)

2. Boh nie je slepý osud, ale
dobrotivý a starostlivý Otec, ktorý „dáva svojmu slnku vychádzať
na zlých a dobrých a dáva pršať
na spravodlivých aj nespravodlivých.“ „Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť,
čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme? Váš Otec totiž vie, že
toto všetko potrebujete“ (Mt 6,
31-33).
3. Boh je ten istý a nezmeniteľný. Jeden v troch osobách. V
Starom zákone len náznakovite, v
Novom zákone celkom jasne zjavený. Ježiš, ktorý bol od večnosti v Otcovom lone ako druhá Božská osoba, nás oboznámil so životom v Bohu.
Pred vynájdením ďalekohľadu
sa zdalo ľudskému oku slnko pokojným telesom. Až ďalekohľad
nám ukázal mohutné pohyby a
dianie v ňom. Až Kristus nám zjavil, že nielen všetok život, všetok
pohyb vo svete pochádza od slnka všetkých sĺnc, ale že ono je
stále večne dvíhajúcim sa a hučiacim morom ohňa, ktorý privádza
ľudí, anjelov, svätých do úžasu.
Áno, teraz poznávame len čiastočne. Úplná pravda príde až tam
vo večnosti. V to veríme a pevne
dúfame, že po dobre prežitom
tomto živote budeme raz blažení
vo večnosti neustále chváliť Boha
za všetko slovami: „Sláva Otcu, i
Synu i Duchu Svätému, ako bolo
na počiatku, tak nech je teraz i
vždycky i na veky vekov. Amen.“
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Homília na sviatok
Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej, rok C
z prípravy kňaza + Jána Biroša

„Pán vzal chlieb, žehnal ho, lámal a dával im“
Milí veriaci!
Zázrak rozmnoženia chlebov, o
ktorom sme práve počuli v evanjeliu, urobil Pán Ježiš predtým,
ako prisľúbil, že dá tým, ktorí v
Neho uveria sám seba za pokrm,
že im dá svoje Telo a svoju Krv.
Pri poslednej večeri sa hovorí o
tom, ako Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu a používajú sa rovnaké
slová, ako pri rozprávaní dnešného evanjelia, že „vzal chlieb, požehnal ho, lámal a dával svojim
učeníkom...“
Prvým kresťanom v katakombách obraz piatich chlebov s rybami pripomínal tajomstvo Pánovej
večere, najväčšiu sviatosť. V tomto tajomstve videli najväčšiu príle-

žitosť stretnúť sa so zmŕtvychvstalým Kristom. Toto tajomstvo bolo
stredom ich života a dnes je stredom života Cirkvi. V Písme svätom
je napísané, že apoštol Ján pri poslednej večeri spočíval na Ježišovom srdci. Môžeme si predstaviť,
že keď počul, ako bije Srdce Pána
Ježiša, jeho zmätené a vydesené
srdce sa upokojilo až tak, že jediný
Ján nezutekal ako ostatní a vytrval
pod krížom až do konca.
Keď slávime svätú omšu, sme
blízko Srdcu Ježišovmu. Dalo by
sa povedať, že ide o to, aby sa
nezastavilo srdce Cirkvi, aby naša
farnosť neumrela, ako keď niekto
dostane infarkt. Tam, kde sa slúži
svätá omša, kde ideme k svätému

prijímaniu, sme tak blízko k Bohu,
ako by sme aj my počúvali bijúce
Srdce Pána Ježiša. Ide tu o najdôležitejšiu oblasť nášho života viery.
Keď sa zíde rodina, aby sa poradila ako vymaľovať byt, môžu odznieť
rôzne názory. Ale nemôžu byť rôzne
názory na to, čo robiť, keď niekomu
začne vynechávať srdce. Tu nejde
o niečo ľubovoľné, ide tu o život!
Keď idem v nedeľu do kostola,
potom to nie je náhoda, že mám
dnes čas a náladu, aby som tak
vyplnil voľný čas. Ide o niečo dôležitejšie. Možno sa bude zdať, že
trocha preháňam. Pripomeňme si,
akú cenu má svätá omša. Je to veľmi vysoká cena. To, čo tu dostaneme, stálo Ježiša život. Preto umrel

snímka: M. Magda
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snímka: Martin Magda

na kríži. Kto o tom trochu premýšľa, ten pochopí, že tu ide o to najväčšie a posledné.
Nie je to nejaká ceremónia, nejaké slávnostné reči, obrázky a fotografie. V nedeľnej svätej omši
prežívame tajomstvo nepochopiteľnej lásky. Veď je napísané: „Kto
je moje Telo a pije moju Krv, má
v sebe život večný.“ Keď Boh ponúka takúto úžasnú vec, takto sa
nám ponúka, ponúka nám všetko!
V tejto hostine sa má naše srdce zjednotiť so Srdcom Pána Ježiša. Preto je nedeľná svätá omša
stredom Cirkvi aj farského spoločenstva. Slávením nedeľnej svätej omše sa buduje farnosť. Ako
sa môžu zachrániť deti z rodiny,
kde rodičia a dokonca ani babka
a dedko nemajú čas ísť do kostola, pretože považujú za dôležitejšie
upratovanie a varenie obeda? Preto každý, kto vlastnou vinou zanedbá svätú omšu, je chudobnejší a
8

osamelejší.
Berlínsky kňaz Peter Bucholz bol
vo farnosti, kde bolo väzenie a kde
bolo počas vojny mnoho ľudí popravených, medzi nimi aj kňazi. Nacisti dovolili, aby tento kňaz odprevádzal odsúdencov na popravu. Raz v
noci pripravil na smrť 186 ľudí. Boli
medzi nimi aj ženy. Po dvanástich
rokoch rozprával o dvoch ženách:
„Myslím, že nesmiem tieto hrozné
veci zamlčať, aby bolo vidieť, kam
to vedie, keď si nejaký národ hľadá cestu bez Boha. Potom vládne
zlo, svet sa stáva peklom a ľudia
sú ako diabli. Ale aj ženy aj dievčatá vedeli umierať... a niektoré ukázali takúto statočnosť, aká by robila česť aj tým najsilnejším mužom.
Spomínam na 20-ročnú študentku Evu Máriu. Zúčastnila sa hnutia odporu a čakala na smrť. Keď
som prišiel do väzenia, aby som
ju navštívil, vždy som mal radosť
z jej statočného postoja. Keď pri-

šla jej posledná hodinka a ja som
sa chystal, že k nej pôjdem, šiel
som s veľkou starosťou, ako táto
mladá dievčina obstojí v najväčšej a najťažšej chvíli svojho života. Nebude slabá? Keď som otvoril dvere, ako by mi čítala z tváre
moju starosť: „Ale, pán farár“, povedala, „čo je vám? Ste dnes taký
ustarostený, nebojte sa, ja vám neurobím žiadnu hanbu...“ A môžem
vydať svedectvo pre toto statočné
dievča. Neurobila si hanbu, vydržala v tom svojom statočnom postoji až dokonca.
Čo tým ľuďom dávalo silu? Bola
to Eucharistia. V rovnaký deň musela ísť na smrť tiež jedna jej priateľka. Bola totiž študentkou z
Ruska. Jej rodičia sa kedysi prisťahovali do Berlína a zachovali si
svoju pôvodnú vieru. Chodila však
vo väzení na svätú omšu a pred
popravou prosila, aby ju tiež navštívil kňaz. Keď som k nej prišiel,
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povedala: „Pán farár, aká som vám
vďačná, že ste prišli. Vždy som
vám bola vďačná, že ste dovolili,
aj keď som pravoslávna, aby som
sa zúčastňovala bohoslužby. Bola
to pre mňa veľká útecha. Ale niekedy to bolo pre mňa aj ťažké, keď
som videla, ako išli moje priateľky k svätému prijímaniu a odchádzali s radosťou a útechou, pretože potom vedeli, že teraz majú
u seba svojho Pána, ktorý im pomôže, aby zniesli aj to najťažšie,
to posledné... Ja som ku svätému prijímaniu ísť nemohla. Pán farár, prineste mi tiež Pána Ježiša,
dajte mi tiež sväté prijímanie, aby
som mohla umrieť tak, ako moje
priateľky. Urobíte to?“ Ja som na
to povedal: „Iste, urobím to.“ Potom som ju rýchle pripravil. Kľakla
si a v cele smrti prijala sväté prijímanie, ktoré bolo tiež posledné.
Zrazu začalo dievča plakať. Potom mi povedala: „Pán farár, musíte tomuto plaču rozumieť, nepla-

Spektrum
čem teraz zo strachu pred tým, čo
príde, nie, moje slzy majú iný dôvod. Keď pomyslím na to, že Boh
prišiel ku mne a ja ho mám pri
sebe a že pri mne ostane a pôjde so mnou tou poslednou a najťažšou časťou mojej cesty, to ma
naplňuje takým šťastím, že som
sa musela až rozplakať.“ Potom
som s ňou šiel a bol som svedkom niečoho, na čo som potom
už nikdy nezabudol. Keď sme vyšli z cely a išli sme malou chodbičkou k tomu hroznému miestu,
zrazu niekto vykríkol: „Počkať, ešte
nie je na rade!“ Bol to jeden z tých
strašných dní, keď sa popravovalo
ako na páse, každé tri minúty padla jedna hlava. A tak sa to nejako zdržalo. Muselo sa teda čakať a
tak som stál s dievčaťom na chodbe a chcel som jej napovedať poslednú krátku modlitbu. Zrazu som
videl, že to nie je potrebné. Videl
som, ako pozdvihla oči hore a začala sa nahlas modliť. Na tento ob-

raz modliacej sa dievčiny, ktorá šla
na popravu, nikdy nezabudnem.
Keď som videl, ako tu stojí čisté dievča s očami pozdvihnutými k nebu, ako sa nahlas modlí,
to bolo cez všetky tie hrozné veci
okolo niečo tak vznešené, že som
musel myslieť na to, čo rozprávajú
staré správy o prvých kresťanoch,
ako šli so spevom a modlitbou na
smrť. Takto šla aj ona na smrť ako
jedna z tých panien - mučeníc zo
starých dôb. A tak slová, že „Pán
vzal chlieb, žehnal ho, lámal a dával im“ platia aj pre nás. My sme
tiež pozvaní na túto hostinu, aj my
máme dostať „chlieb života“, „nebeskú mannu“.
Áno, aj pre nás platí: „Kto bude
jesť z tohto chleba, nezomrie naveky!“ Nikto z nás nesmie odmietať toto pozvanie. O každom
z nás nech platia slová z dnešného evanjelia: „Všetci sa najedli
dosýta.“ Amen.

snímka: Martin Magda ml.
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Homília na slávnosť sv. Petra a Pavla, rok C
z prípravy kňaza + Jána Biroša

„To mňa prenasleduješ!“
Milí veriaci,
Pán Ježiš vzal so sebou do Getsemanskej záhrady svätého Petra,
Jakuba a Jána. Vybral si najvernejších spomedzi verných a aj títo v
najkritickejšej chvíli zaspali. Keď
bola reč o tom, kto zaujme prvé
miesto v jeho kráľovstve, nechýbal záujem ani u jedného, ale teraz, keď je treba dokázať svoje prvenstvo vo vernosti, nevedia sa z
driemot prebrať ani po trojnásobnej výzve: „Bedlite a modlite sa.“
Ježišovo umučenie, jeho krížovú
cestu začínajú práve tí najvernejší, a to v prvom rade dnešný oslávenec, svätý Peter. Iba pred niekoľkými hodinami stál pred Ježišom a
sebavedome ubezpečoval: „Keby
sa aj všetci nad Tebou pohoršili, ja
sa nepohorším... A keby som mal s
tebou aj umrieť, nezapriem ťa...“ A
hľa, čo z horlivca Petra spravila zlá
príležitosť. Po prvom zapretí prichádza druhé, za ním hneď tretie. Má
byť pokračovateľom Ježišovho diela
a on sa k Nemu ani nepriznáva. Má
Ho vyznávať a on Ho verejne zapiera. Má utvrdzovať bratov vo viere a
on dáva všetkým zlý príklad. Tu zrazu prešiel okolo neho Majster Ježiš,
smutne naňho pohliadol a Peter sa
usedavo rozplakal.
To nič, Peter, tebe sa to prihodilo
iba raz. Ale nám sa to stáva každý
deň. Ráno, aspoň tí, ktorí sa ešte
modlíme, stojíme v rozjímaní pred
Ježišom plní oduševnenia. Robíme
predsavzatia a sľubujeme hory-doly, ale keď príde prvá príležitosť, napríklad prihlásenie dieťaťa na nábo10

ženstvo, správame sa tak, akoby
sme Ježiša nikdy nepoznali, akoby sme vôbec nepatrili medzi jeho
ľudí, medzi jeho najbližších priateľov, kresťanov.
Brat a sestra, je to iste bolestivé konštatovanie. Čo sa kedysi dialo okolo Krista historického, to sa
dnes deje okolo Krista mystického.
Pokrstení lakomci Ho naďalej zrádzajú, pokrstení falošníci Ho odsudzujú, pokrstení Piláti nemajú dosť
silný záujem, aby sa Ho zastali, aby
Ho zachránili, pokrstení zlosynovia
Mu číhajú na život a Jeho najvernejší sa ani po viacnásobnej výzve nevedia zbaviť svojej ťarbavosti.
Ó, svätý Peter, keď sme tvojimi
nasledovníkmi zo slabosti, pros
Pána Ježiša, aby sme boli aj v ostatnom tvojimi žiakmi z milosti, aby
sme aj my vedeli plakať po hriechu a konečne si pevne zaumieniť:
„Pane, teraz naozaj, už nikdy viac!“
Obráťme stránku dejín spásy a
pristavme sa teraz pri druhom oslávencovi, Šavlovi z Tarzu. Ako divá
šelma stále dychtil po hrozbách
a vraždení Pánových učeníkov. No
na ceste do Damašku, kde mal pochytať kresťanov a v putách ich priviesť do Jeruzalema, ho zrazu ožiarilo svetlo z neba. Padol na zem a
počul hlas, ktorý mu vravel: „Šavol,
Šavol, prečo ma prenasleduješ?“
Zhrozený Šavol sa opýtal: „Kto si,
Pane?“ On na to: „Ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ.“
Všimnime si slová svätého Písma. Šavol ide chytať Cirkev, kresťanov a Ježiš mu hovorí: „To mňa

prenasleduješ!“ Áno, lebo Kristus a
Cirkev, to je jedno. Ona žije v Ňom
a On v nej. Ublíž Kristovi a ozve sa
ti Cirkev. Udri Cirkev a Kristus ti povie: „Prečo ma biješ?“ Šavol, obávaný nepriateľ mladej Cirkvi, leží bezmocne na zemi a pýta sa: „Pane, čo
si žiadaš, aby som urobil?“ Ale Ježiš je pri prvom rozhovore so svojím
budúcim apoštolom nápadne odmeraný a stručný: „Choď do mesta a
tam ti povedia, čo máš robiť.“ Prečo takto? Pane Ježišu, či azda nemáš čas? Nie! Pán Ježiš má vždy
dosť času pre každého.
Pán Ježiš chce Šavlovi týmto spôsobom povedať celú náuku o Cirkvi
v skratke. Akoby mu hovoril: aj po
smrti žijem vo svojej Cirkvi. Hovorím a poučujem ústami jej predstavených, biskupov a kňazov. Choď
teda do mesta a tam ti povedia, čo
je potrebné robiť. A riaď sa ich pokynmi. Lebo, kto ich počúva, Mňa
počúva, ale kto nimi pohŕda, Mnou
pohŕda. Vediem ľudí pomocou ľudí,
taká je moja vôľa!
Teraz je na mieste vážna otázka
môjho života: AKÝ JE MÔJ VZŤAH KU
KRISTOVI HISTORICKÉMU A AKÝ K
MYSTICKÉMU? Teda, to znamená,
aký je môj vzťah k Cirkvi a k cirkevným predstaveným?
Skloňme dnes v úcte svoje hlavy pred apoštolskými velikánmi sv.
Petrom a sv. Pavlom. Pokorne tiež
ďakujme za milosť, že patríme ku
Kristovej cirkvi, že táto Cirkev je našou Matkou a že ona nás vedie aj
privedie k najvyšším métam - do Božieho kráľovstva vo večnosti. Amen.
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Homília d. o. Žvandu
na odpuste sv. Jozefa, robotníka 1. mája 2022

„Požehnaj, Pane, námahu našich rúk!“
Milované Božie deti, toto sme dnes spievali v žalme, však? Vyprosovali sme si: „Požehnaj, Pane, námahu
našich rúk!“ Chcem sa Vás opýtať, mladší či starší, pamätáte si ešte, keď ste, keď sme odchádzali z domu
do školy, do manželstva či do kňazstva, čo nám vtedy povedali naši drahí rodičia? Pamätáme sa ešte na to?
A vy, drahí rodičia, pamätáte si, čo ste vtedy povedali svojim synom či dcéram? Ja si to dobre pamätám. Keď
som nastupoval na vysokú školu a prv, než som odišiel z domu, tak mi otec povedal po východniarsky, pretože pochádzam zo susednej toryskej doliny: „Ňechcem še za tebe haňbic!“ A potom mi ukázal svoje ruky
a dodal: „Hoci by som mal svoje ruky a nohy zodrať, veľmi mi na tebe záleží. Hoci by som si mal zodrať svoje ruky, chcem ťa v tvojom štúdiu podporovať. Len ťa prosím, zostaň dobrým človekom! Snaž sa zodpovedne študovať a nestrať vieru v Boha!“ Otcove ruky sa skutočne časom zodrali. Spomienka na otcove ruky ma
vždy viedla k zodpovednosti. Keď sa v živote všeličo pritrafilo, veď viete, že v živote sa všeličo vyskytne, všeličo sa stane, keď má človek chuť skúsiť iné cestičky, a zrazu pohľad na otca, na jeho zodraté ruky ma vrátil
späť na správnu cestu. Dodnes ma tento pohľad stále „drží nad hladinou“ a pomáha mi na ceste životom.
Na ceste kňazstvom.
Milované Božie deti! Dnes sme v respónzoriovom žalme spievali: „Požehnaj, Pane, námahu našich rúk!“
Dnes, keď vstupujeme do mesiaca máj, do mariánskeho mesiaca, do jedného z najkrajších mesiacov v roku,
keď všetko konečne kvitne a dievčatá majú po dlhej zime konečne na sebe krásne šaty, aby tak naozaj prekypovali krásou, veď ste krásne, milé dievčatá a ženy, prirodzene aj my, muži, nuž dnes vstupujeme do nového mesiaca máj nie na Sviatok práce, ako sa to píše v kalendári, ale skôr dnes na sviatok sv. Jozefa, robotníka. Lebo dnes v Cirkvi oslavujeme Boha za sv. Jozefa, robotníka, patróna všetkých pracujúcich.
Položme si otázku: „Čo charakterizuje sv. Jozefa, robotníka? Sekera? Hoblík? Píla? A nie náhodou ruky?

snímka: Martin Magda
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Pracujúce ruky? Zodraté ruky?“ Keď sa pozrieme na sochu nad bohostánkom, ktorá zobrazuje sv. Jozefa robotníka, tak áno, je tam aj sekera, aj trám. Ale je tam aj sv. Jozef a jeho ruky. Aké boli jeho ruky? Aké boli milujúce ruky sv. Jozefa? Boli azda hladké či jemné a starostlivo ošetrované? Neviem, aké boli presne, možno
že boli zodraté od práce. Aj o Jozefovi platilo to, čo na počiatku dejín ľudstva po prvom hriechu povedal Boh
na adresu každého muža: „V pote tváre budeš jesť svoj chlieb!“ A tak sv. Jozefa, robotníka, ženícha Panny
Márie a pestúna Pána Ježiša, charakterizujú okrem jeho milujúceho srdca a jeho úžasných očí aj jeho ruky.
Zodraté ruky. Ruky, ktoré objímali Máriu, ktoré jej dávali istotu v neistote. Ruky, ktoré učili chodiť malého Ježiša, objímali Božie dieťa, ruky, ktoré učili pracovať ruky Božieho Syna. Aj on prosil: „Požehnaj, Pane, námahu
našich rúk! Skôr, než odišiel do práce, skôr než objal Máriu a malého Ježiša, skôr, než zobral do rúk sekeru
či hoblík, pozdvihol svoje ruky k Bohu a prosil: „Požehnaj, Pane, námahu našich rúk.“ Vedel, že je to potrebné. Sám dobre poznal históriu svojho národa, dobre poznal slová svätopiscov: „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú! Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia!“ Aj pápež, sv. Ján
Pavol II., na svojej poslednej ceste na Slovensko v roku 2003, keď 12. septembra slávil sv. omšu v Rožňave, zacitoval podobnú skúsenosť našich predkov: „Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania.“ Sv. Jozef dobre poznal históriu vlastného národa, bol to zbožný muž. Zaiste aj on sa neraz trápil, ale skôr, než odišiel z domu, skôr než zobral hoblík do rúk, dvíhal ruky k Bohu a prosil: „Požehnaj, Pane, námahu našich rúk!“
On poznal to, čo dobre zachytil aj iný Jozef, Joseph Ratzinger, emeritný pápež Benedikt XVI., keď vo svojej
knihe Duch liturgie písal o dôležitosti dvíhať ruky k Bohu. Nuž prečo dvíhať ruky k Bohu? Emeritný pápež v tejto svojej knihe uvádza skúsenosť izraelského národa, ktorý po 420 rokoch mal konečne odísť z egyptského
otroctva do zasľúbenej zeme. A Boh priam hnal Mojžiša a izraelský národ, aby odišli. Prečo? Tento ťažko skúšaný národ v Egypte podstupoval rozličné skúšky. A v týchto skúškach, ako sa to aj nám niekedy stáva, mohol ľahko „napáchnuť“ falošnými ideami a myšlienkami na falošných bôžikov. A preto Boh hnal izraelský národ do zasľúbenej zeme, aby Izrael uctieval pravý kult k jedinému Bohu, čistý a pravý kult k živému Bohu – k
Bohu Abraháma, Izáka a Jakuba, k tomu, ktorý sa predstavil Abrahámovi ako El Šadaj, ako Všemohúci, ktorý sa predstavil Mojžišovi z horiaceho kríka na hore ako YHWH - Jahve – Ja Som. Boh priam hnal izraelský
národ preč, aby Boží kult, úcta k ozajstnému Bohu, bola čistou, vznešenou žertvou, obetou, lebo tento Boží
kult vplýval na celý život, vplýval na kultúru, vplýval aj na morálku izraelského národa a vplýval aj na právo. To
boli tri hlavné konštitučné prvky, ktoré vytvárali izraelský národ: Boží kult, právo a morálka. Akonáhle bol tento Boží kult ohrozený, keď Židia zabudli na pravého Boha a začali uctievať teľatá, hneď sa to prejavilo aj na
morálke - morálka sa stala amorálnou a právo bezprávím. To bol začiatok konca. Izraelský národ stratil svoju krajinu vo chvíli, keď sa prestal klaňať Bohu, keď začal žiť amorálne a bezprávie. Jedinou istotou, ako si
uchovať svoju krajinu, bolo zachovať živý kult k Bohu, žiť Božie prikázania.
A toto si dobre uvedomoval sv. Jozef, robotník. Preto skôr, než do svojich rúk zobral kladivo či pílu, dvíhal
ruky k Bohu. Takto kedysi robievali aj naši starí rodičia, keď na jar prvýkrát vkročili na pole, túto roličku požehnali, požehnali aj dobytok, požehnali aj samých seba. My sme pozvaní uchovať si tieto dobré veci, žehnať, žehnať, žehnať.
Čosi podobné vnímame aj v tomto veľkonočnom období. V bohoslužbe slova týchto dní sme svedkami toho,
ako sa Ježiš postupne zjavuje Márii Magdaléne a ostatným ženám, ako sa zjavuje aj apoštolom. Z daných
textov sa dozvedáme, že oni ho najprv nepoznali. Evanjelista Ján vo svojom evanjeliu v 20. kapitole zachytáva situáciu, ktorá sa udiala večer po jeho zmŕtvychvstaní. Keď večer, prvého dňa v týždni, prišiel Ježiš do večeradla, kde sedeli, povedal im: „Pokoj Vám!“ A ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli svojho Pána. Podľa čoho poznali svojho Pána? Podľa prebodnutých rúk. Podľa prebodnutého boku. Tie prebodnuté ruky a prebodnutý bok znamenali: „Nekonečne ťa milujem, záleží mi na tebe, túžim po tebe, z kríža som
ťa objal a teraz ťa nekonečne objímam a chcem žehnať námahu Tvojich rúk!“ Počnúc touto chvíľou, keď vo
svätej omši kňaz dvíha vo svojich rukách chlieb a víno, vtedy v kňazských rukách spoznávame Kristove ruky,
prebodnuté ruky, plné lásky a milosti, ktoré sa zodrali, lebo nás nekonečne milujú. Keď vo svätej omši sa v
chlebe a víne sprítomňuje Boží Baránok, keď kňaz dvíha hostiu a kalich s Kristovou krvou, to sú vždy Kristove ruky, prebodnuté ruky Božieho Baránka, ktoré akoby volali: „Milujem ťa a žehnám námahu Tvojich rúk.“
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Tak ako bol pre sv. Jozefa, robotníka, a pre jeho „adoptívneho“ syna Ježiša kľúčový živý a čistý kult živému Bohu, aj pre nás by mal byť, bratia a sestry, kľúčový kult - liturgia, nedeľná svätá omša, kde sa stretávame s Božím baránkom v slove, v Eucharistii, kde prosíme: „Požehnaj, Pane, námahu našich rúk!“ Evanjelium - to je Ježiš Kristus. Jedine Ježiš Kristus, ako to píše vo svojej encyklike Redemptorum hominis – Vykupiteľ človeka, sv. Ján Pavol II. z r. 1979, nám vie dať reálnu odpoveď na naše otázky, čo je v nás, aký je zmysel nášho života, lebo len On vie, čo je v človeku, len On prišiel z neba. Vo svätej omši z Božieho slova nám
zaznieva, čo je najdôležitejšie na tomto svete. A čo je skutočne dôležitejšie, ak nie milovať a nechať prebodnúť svoje ruky, zodrať svoje ruky z lásky pre bratov a sestry? Láska, to je logika pšeničného zrna, ktoré aby
prinieslo úrodu, musí sebe odumrieť, musí byť pochované do zeme. Láska to je agapé, nezištná láska. Nemilujem preto, že ty ma miluješ, milujem ťa preto, že si. Lebo takto miloval Boh. On nás miloval skôr, kým
sme my boli ešte hriešni. Božie slovo - Evanjelium nám dáva odpoveď aj na to, čo znamená šťastie. Šťastie
nespočíva v tom, že sa obklopím bohatstvom, majetkom. Cesta šťastia je cestou: „V pote tváre budeš jesť
svoj chlieb, v námahe budeš jesť svoj chlieb“. Cesta k šťastiu vedie skrze službu nezištného darovania sa
povedzme v manželstve. Nejdem do manželstva s tým, že chcem byť šťastný, ale že chcem teba urobiť šťastným, teba chcem urobiť šťastnou. V Evanjeliu sa hovorí aj, čo znamená spravodlivosť. Je spravodlivé darovať
deťom Boha. Je veľkou nespravodlivosťou nedarovať deťom Boha. Spravodlivosť je naučiť naše deti milovať
Boha ako lásku, ako milosrdenstvo.
Vo svätom Evanjeliu dostávame odpovede na mnohé otázky nášho života, aj na otázku práce. Dnes je sviatok práce. Dobre si pamätáme 40 rokov komunizmu, keď nás učili, že Boh je falošná idea, že náboženstvo
je ópium ľudstva. A tak sa usilovali ukradnúť nám Boha. Namiesto Boha nás učili falošnej náuke, ktorá zbožstvovala človeka, zbožstvovala veci tohto sveta a zbožstvovala prácu. Preto sme sa zdravili: „Česť práci!“ Práca bola akýmsi bohom, cieľom nášho života, zárukou nášho pokroku. Zatiaľ čo práca je prostriedkom a nemôže byť cieľom. Cieľom je ovocie práce: láska, dobro a spravodlivosť pre všetkých. Práca je prostriedkom pre
poľudšťovanie človeka, pre využitie našich darov a talentov pre službu, pre zveľaďovanie krajiny, pre starostlivosť o bratov a sestry, pre službu rodinám, deťom a chorým. Práca nemôže byť bohom, nemôžem sa práci
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klaňať. A iný podobný totalitný systém hlásal: „Arbeit macht frei!“ = „Práca oslobodzuje.“ Obrovské klamstvo.
Práca, ktorú ponúkali nacisti, bola taká ťažká a taká namáhavá, že oslobodzovala človeka od seba samého.
Človek už nebol viac sám sebou, bol iba číslom, už nebol človekom. Aby práca zušľachťovala srdce človeka
a nie ho zotročovala, preto potrebujeme aj my spolu so sv. Jozefom, robotníkom dvíhať svoje ruky k Bohu a
volať: „Požehnaj, Pane, námahu našich rúk!“ Aj preto sme sa dnes zišli do nášho chrámu.
Božie slovo zároveň ponúka pravý pohľad na všetky oblasti ľudského života, všetko pomenováva správnym
slovom a zároveň varuje, aby sme si nezamenili prostriedky s cieľom. Tak napríklad finančné prostriedky nebudú nikdy finančnými cieľmi, ale iba prostriedkami. Podobne aj auto či telefón nie sú cieľmi, ale prostriedkami. Preto potrebujem počúvať Božie slovo, zamýšľať sa nad Božím slovom a žiť ho vo svojom živote, lebo
Evanjelium vychádza z hĺbky ľudskej prirodzenosti a nehovorí nič zvláštne, iba: „Miluj a rob, čo chceš!“ Evanjelium nás učí, ako milovať a že v našom živote sú najdôležitejšie slová: ďakujem, prosím, odpusť, odpúšťam,
prepáč. Evanjelium nás učí, že byť kresťanom znamená byť normálnym, prirodzeným a milujúcim človekom,
otvoreným pre život a nezištnú službu. Kresťan nemá byť akýmsi „tajtrlíkom“. Kresťan je človek prirodzený,
normálny, ktorý miluje. Usiluje sa byť zodpovedný, aj keď je hriešny, preto ide k sviatosti zmierenia. Potrebuje počúvať Božie slovo, lebo Božie slovo je veľmi namáhavé, potrebuje sa živiť Eucharistiou. Potom už nie my
budeme nosiť Eucharistiu v sebe, ale Eucharistický Kristus nás bude našim životom nadnášať.
Vo svetle Evanjelia, vo svetle dnešného sviatku sv. Jozefa, robotníka, vo svetle jeho zodratých rúk, vo svetle pribitých Kristových rúk, ktoré znamenajú nekonečnú Lásku, spoznávame, čo znamená milovať. Znamená to nezištne sa darovať z lásky k svojim bratom a sestrám, zodrať svoje srdcia, nohy a ruky. Zodrať svoje
ruky pre budovanie spravodlivosti a pokoja. Vytvárať také štátne zákony, ktoré budú chrániť dôstojnosť ľudskej osoby od jej narodenia až po jeho prirodzenú smrť, budú chrániť ľudský život, rodinu, aj tých najslabších,
budú chrániť náboženskú slobodu. Pracovať, milovať vo svetle evanjelia znamená mať úctu voči každému človeku, voči každému povolaniu, lebo sú potrební všetci – lekár aj pekár, učiteľ, kňaz aj murár. Znamená vytvárať vhodné pracovné príležitosti a podmienky, v ktorých daná ľudská osoba, muž alebo žena, bude môcť
v slobode a s radosťou realizovať svoje dary a talenty. Znamená to postarať sa, aby každý pracujúci človek
14
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dostal spravodlivú mzdu, lebo nevyplatiť spravodlivú mzdu je do neba volajúci hriech a každé ukradnuté euro
bude musieť vrátiť desaťnásobne.
Pracovať znamená milovať. A čo znamená milovať a pracovať? Usilovať sa, aby nikto nebol týraný a zneužívaný, usilovať sa, aby každý z nás si čo najlepšie splnil svoje úlohy, aby poctivo a zodpovedne pracoval pre
spoločné dobro. Aby si uvedomil, že práca je prostriedkom, nie cieľom, že nesmie prácu zbožstviť, že práca
nesmie rozbiť naše rodinné vzťahy, že ľudská práca nesmie zotročovať tak, ako to bolo v Osvienčime. Milovať
a pracovať ako sv. Jozef, robotník znamená, že naučíme naše deti milovať Trojjediného Boha, potom aj seba
a každého iného. Keď sa vytráca úcta k Bohu, priamo úmerne sa vytráca úcta k človeku. Je úlohou nás dospelých naučiť naše deti milovať a pracovať, naučiť ich modliť sa. Aby aj oni dvíhali ruky k Bohu skôr, než sadnú k písaciemu stolu, skôr než sadnú ku knihe, k tabletu či k počítaču: „Pane, požehnaj námahu našich rúk.“
Znamená to, že budeme viesť naše deti niesť zodpovednosť za tento svet a za každého človeka na tejto zemi.
Je úlohou nás dospelých dať deťom pekný príklad svojim osobným prístupom k životu a k práci. Znamená
to tiež zbaviť naše deti ilúzií, že kto nekradne, okráda svoju rodinu. Zbaviť naše deti ilúzií, že všetko sa dá v
našom živote dosiahnuť ľahko a bez námahy, že všetko sa dá vyriešiť hneď, a to tu a teraz. Je potrebné naše
deti zbaviť ilúzie, že vždy prídem šťastne do cieľa, aj keď permanentne porušujem dopravné predpisy. Znamená to tiež zbaviť naše deti a mládež ilúzií, že všetko zvládnu „ľavou zadnou“, že na tejto zemi možno dosiahnuť nekonečný raj. Je potrebné, aby sme naše deti a mládež naučili, že k životu patrí aj bolesť a utrpenie.
Je dôležité, aby sme naše deti a mládež naučili statočne pracovať, aby sme z nich nevychovali leňochov a je
potrebné naučiť naše deti a mládež dvíhať ruky k Bohu, k modlitbe a volať, ako to robil aj sv. Jozef robotník:
„Požehnaj, Pane, námahu našich rúk!“, aby sa z našich detí a mládeže nestali bezbožníci.
A na záver, keď som spomenul otcove ruky, ale aj ruky sv. Jozefa, robotníka a Kristove prebodnuté ruky,
keď sa modlime: „Požehnaj, Pane, námahu našich rúk!“, chcem Vám ponúknuť nádhernú modlitbičku básnika, majstra Milana Rúfusa:
Nedeľná modlitba za otcove ruky
Otcove ruky na večernom stole.
Také sú veľké ako taniere.
O chvíľu pôjde preč –
kúpiť chlieb za mozole.
Iba čo doje zvyšky večere.
Keď mi tie ruky na sobotu vráti,
budeme znova sedieť za stolom.
A moja dlaň sa v jeho stratí
Akoby jej tam ani nebolo.
A ja viem veru, čo sa možno stane,
že vyhŕkne mi slza na líčko.
Moja dlaň bude v hniezde jeho dlane
ako ružové vtáčie vajíčko.
Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke.
A bude sa mi, Bože, sladko spať.
Akoby som spal na nebeskej lúke.
A ničoho sa nebudem už báť.
„Požehnaj, Pane, námahu našich rúk!“
Amen.

snímka: Martin Magda
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Rozhovor

Jozef
Žvanda

Kaplán - duchovný
otec Univerzitného
pastoračného centra
biskupa Jána Vojtaššáka (UPaC) na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Chcem Vás najprv predstaviť v našom farskom časopise Spektrum.
Kde ste sa narodili?
Volám sa Jozef Žvanda. Pochádzam zo Šarišských Draviec v okrese Sabinov, kde som sa aj narodil
17. júla 1967, teda budem mať 55
rokov. Pre mamu nestihla prísť sanitka, tak som sa narodil na rodnej
hrudi. Otec sa volal Alfonz, mamka Mária. Otec už zomrel. Bol dlhé
roky kurátorom, pravou rukou pána
farára. Pracoval so železom, aj tesárčil, mamka bola krajčírka. Mám
troch súrodencov - dvoch bratov a
jednu sestru. Rodičia nás vychovali v kresťanskej láske a v pokoji, učili nás statočnosti a pracovitosti. Ja som odmalička rád čítal,
študoval, hral futbal a rád som sa
modlil. Tiež som rád cestoval po
svete. Po skončení Základnej deväťročnej školy som študoval na
Gymnáziu v Lipanoch a potom strojarinu na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, ktorú
som, Bohu vďaka, úspešne ukončil v roku 1991 a stal som sa inžinierom. Potom nasledovala základná vojenská služba. Po jej skončení som si našiel prácu v Nemecku,
kde som istý čas pracoval. Už počas vysokej školy som začal trocha
16
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uvažovať o kňazskom povolaní.
Prečo ste začali uvažovať o kňazstve?
Pretože som bol dlhé roky dídžejom, hrával som na diskotékach,
bol som aj fotografom. Na tých diskotékach som noc čo noc zabával
stovky mladých ľudí, v očiach ktorých som spozoroval, že im treba
dať čosi viac. Nestačí im dať iba
„chlieb a hry“. Tiež tým, že som
prešiel vysokoškolskými internátmi a vysokoškolským životom, videl som, že aj do týchto budúcich
intelektuálov treba čosi investovať.
Hrával som po večeroch v kluboch,
v sálach, na zábavách, množstvo
diskoték. Práve na týchto disko-

tékach sa rodili otázky: „Čo ďalej
s mojím životom? Je toto moja životná cesta? Neočakáva Boh odo
mňa čosi hlbšie?“ Vedel som, že
strojarina je super, ale vo svojom
srdci som pociťoval, že v mojom živote to chce čosi viac. Inšpiroval
ma jeden kamarát z dediny, ktorý
bol v júni roku 1988 vysvätený za
kňaza. Počas jeho vysviacky a aj
primícií som zažil čosi krásne a hlboké. V mojom duchovnom hľadaní zohrali dôležitú úlohu aj Svetové dni mládeže, ktoré sa v auguste 1991 konali v poľskej Čenstochovej, kam som putoval so svojím mladším bratom Miroslavom.
Spolu sme tam zažili úžasný záži-

5/2022
tok zo stretnutia s pápežom sv.
Jánom Pavlom II. a s mládežou z
celého sveta. Nanovo sa vo mne
prebudilo kňazské povolanie. Preto som zo strachu pred týmto povolaním ušiel do Nemecka. Chcel
som na kňazstvo zabudnúť, ale nedalo sa. Tak som sa po roku vrátil späť a našiel som si prácu na
Slovensku. V tom čase som prežíval pomerne hlbokú krízu, zápasy,
boje, lebo som bol vnútorne rozpoltený a nevedel som, čo vlastne
chcem od života. V mojom hľadaní
mi pomohli dobrí ľudia, laici, ale aj
náš kňaz, duchovný otec Stanislav
Šverha, ktorý bol môjmu veku pomerne blízky. Keď som sa pre kňazstvo konečne rozhodol a vstúpil do
kňazského seminára na Spiši, mojím spolužiakom sa stal aj Váš pán
farár, duchovný otec Marek Hnat.
Podľa rokov mi to nejako „nepasovalo“...
Hľadal som sa dlho, to hľadanie
bolo dlhšie. Keď som nastúpil 1.
októbra 2001 na Katolícku univerzitu v Ružomberku, mal som jedného spolubrata, ktorý tam so mnou
desať rokov pracoval. Bol to páter
Štefan Halienka, jezuita, bol taký
starý ako môj otec. V mladosti sa
mal už ženiť, no nakoniec zo svadby nebolo nič. Pri rozhovore so svojou milou o hodnotách, na ktorých
chcú budovať svoj spoločný manželský život, mladá žena o kresťanské hodnoty neprejavila záujem a
tak sa rozišli. Potom dlhé roky hľadal svoju novú životnú cestu. Ako
50-ročný vstúpil k jezuitom.
Primície...
Pre kňazské povolanie som
sa konečne rozhodol 15. marca
1993. V to popoludnie som navštívil nášho pána farára a oznámil
som mu svoje rozhodnutie. V tej
chvíli vstúpili do môjho srdca úžas-
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ný pokoj a radosť, ktoré pociťujem
dodnes. A primície prišli o päť rokov neskôr 21. júna 1998.
Kto bol u vás vtedajším kňazom?
Ako som už spomínal, bol to duchovný otec Stanislav Šverha, rodák z Kľušova od Bardejova, ktorý
bol u nás šesť rokov, neskôr pôsobil dlhé roky vo Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Dnes je
správcom farnosti Kvačany na Liptove pri Liptovskej Mare. Pomohol
mi a aj mnohí ďalší ľudia, rovnako
aj mnohí neznámi svojou obetou
a modlitbou. Keď som po nociach
hrával hlučné diskotéky, mnohí,
zvlášť starí ľudia, kvôli mne nemohli spať. Tak sa za mňa modlili. Tak mi to totiž po istom čase z
osobnej skúsenosti potvrdila istá
stará babička. Potom som nastúpil do seminára rovno do druhého
ročníka. Mal som už skončenú vysokú školu.
Študovali ste v Košiciach?
Nie, študoval som na Spiši. S
Vaším duchovným otcom Marekom sme v treťom ročníku bývali spolu na jednej izbe. Po štvrtom
ročníku duchovný otec Marek nastúpil na vojenčinu. Bola tam totiž požiadavka, aby bohoslovci už
pred kňazským svätením mali absolvovanú základnú vojenskú službu. Takže som seminárne štúdiá
nakoniec skončil skôr ako on. Za
kňaza som bol vysvätený 20. júna
1998, teda ešte v druhom tisícročí po Kristovi :). Stal som sa kaplánom v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Po roku ma hneď preložili
do kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, kde
som mal na starosti formáciu bohoslovcov. Bol som ich prefektom
a vyučoval som dva predmety: Misiológiu a Ekumenizmus. V tejto
službe som strávil dva pekné roky.

V tom istom čase bolo v Košiciach
zriadené Univerzitné pastoračné
centrum sv. Košických mučeníkov
a jeho prvým správcom sa stal môj
priateľ, duchovný otec Pavol Hudák. Po nociach, keď už bohoslovci, dúfam, spali, vypomáhal som
mu so svätými omšami na niekoľkých vysokoškolských internátoch.
Po zriadení KU v Ružomberku boli
potrební noví kňazi pre duchovnú
formáciu pedagógov, študentov a
zamestnancov KU. Vtedajší košický arcibiskup, Mons. Alojz Tkáč
ma, na moje veľké prekvapenie,
v auguste 2001 poveril duchovnou službou v tejto novozriadenej vysokoškolskej inštitúcii, kam
som oficiálne nastúpil 1. októbra
2001. Dodnes tu pôsobím, tento
je môj už 21. akademický rok. Zažil som všetko, čo sa spája s univerzitou – všetky rasty, pády, krízy,
napätia. Mal som možnosť, milosť
vidieť, ako rastie univerzita na „zelenej lúke“. A zato som Bohu nesmierne vďačný.
Poznali ste dekana Filozofickej
fakulty KU doc. Imricha Vaška?
Samozrejme, veľmi dobre sme
sa poznali a veľmi dobre sme si
rozumeli. Bol jedným z prvých ľudí,
s ktorými som sa po mojom príchode do Ružomberka na pôde
KU stretol. Pomohol mi zorientovať sa v tomto vysokoškolskom
priestore. Úzko sme spolupracovali takmer desať rokov. Nesmierne miloval Pána Boha, svoju milovanú, vtedy už zosnulú manželku
Zuzku a v neposlednom rade aj
študentov, ktorých oslovoval slovami: „Akademici Amici!“
Pochádzal z našej doliny z Ondrašoviec...
Áno, viem to. Často v našich milých rozhovoroch spomínal na svoju rodnú obec, na svoj rodný kraj.
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Vždy ich nosil vo svojom srdci. Tie
spoločne prežité roky na pôde KU
v Ružomberku boli rokmi veľkých
zmien, veď univerzita sa budovala do slova a do písmena „na zelenej lúke“. Rodili sa nové fakulty, pribúdali nové študijné odbory.
A pán dekan Imrich Vaško mal na
tom veľký podiel. Urobil tu kusisko
veľkej a dobrej práce. V tom čase
tu študovalo množstvo študentov
z celého Slovenska, mnohí pracujúci si potrebovali dotiahnuť vysokoškolské vzdelanie. Zvlášť to platilo o pracovníkoch štátnej správy.
Počas tých náročných, ale krásnych rokov sme s pánom dekanom Vaškom spoznali tisíce študentov z celého Slovenska. On
pôsobil tak skromne, že málokto
pri osobnom stretnutí s ním tušil,
koho má pred sebou.
Postupne sa to začalo všetko
meniť. Vysokoškolské štúdium dostalo trojstupňový systém – baka18

lár, magister, resp. inžinier a doktor. Krátko po našom vstupe do Európskej únie (EÚ) prišli nové možnosti a zrodili sa výmenné študijné pobyty pre študentov v rámci
programu Erasmus. Začali k nám
prichádzať študenti z Poľska, Česka, Nemecka, Francúzska, ale aj z
iných krajín mimo EÚ. V súčasnosti u nás študujú aj mladí Ukrajinci,
Bielorusi a Rusi. Aj napriek súčasnej vojne na Ukrajine medzi sebou
problém nemajú a vedia, že sa navzájom potrebujú. Okrem študentov k nám zo zahraničia prichádzajú aj pedagógovia a nepedagogickí pracovníci. Práve v tomto týždni som sa rozprával s jednou pani
profesorkou, ktorá k nám prišla z
Kirgizstanu. Aj keď je moslimkou,
medzi nami nie sú žiadne prekážky a v angličtine sa rozprávame
na akúkoľvek tému. Veľmi sa jej
u nás páči.
V čom spočíva Vaša duchovná

služba na KU v Ružomberku?
Predovšetkým na prvom mieste
som kňazom, duchovným otcom
pre študentov, pedagógov, zamestnancov na KU. Dňa 1. novembra
2002 bolo zriadené naše Univerzitné pastoračné centrum biskupa Jána Vojtaššáka (UPaC), takže v tomto roku si budeme začiatkom novembra pripomínať dvadsať rokov od jeho založenia. Naše
UPaC napomáha KU v Ružomberku
v napĺňaní jej vznešeného motta:
„Formujme mysle a srdcia“. Spolu s mojím ďalším spolupracovníkom, kňazom spišskej diecézy Jánom Bystrianskym a s ďalšími našimi spolupracovníkmi sa venujeme duchovnej starostlivosti o univerzitné spoločenstvo. Na prvom
mieste je to každodenné slávenie
svätej omše, vysluhovanie sviatostí, zvlášť sviatosti zmierenia a vedieme duchovné rozhovory. Venujeme sa mnohým kultúrnym, spo-
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ločenským či športovým aktivitám.
Veľa cestujeme po svete, putujeme na Svetové dni mládeže, po
Svätojakubskej ceste k hrobu sv.
apoštola Jakuba do španielskeho
mesta Santiago de Compostella.
Okrem týchto aktivít vstupujeme aj
do vyučovacieho priestoru a vedieme predmet Sústredenie zo spirituality: Spiritualita pravdy; Spiritualita dobra; Spiritualita krásy. Na
prednáške mám 20 – 30 študentov, s ktorými sa rozprávam na
tému pravdy, dobra a krásy. Študenti môžu v slobode svoj názor
vyjadriť. Okrem toho je ich povinnosťou absolvovať aj iné voľnočasové a dobrovoľnícke aktivity. Toto
všetko vyústi do záverečného kolokvia, t. j. do osobného rozhovoru s každým študentom. Navštevujeme farnosti, odkiaľ pochádzajú naši študenti a pedagógovia, zapájame sa do slovenských a celosvetových aktivít. V súčasnosti sa
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veľmi angažujeme v pomoci odídencom z Ukrajiny. Zvlášť pomáhame príbuzným našich študentov, pochádzajúcich z Ukrajiny. V
súčasnosti u nás študuje vyše tristo mladých Ukrajincov.
Podobne, ako je to aj na iných
slovenských univerzitách, aj k nám
prichádzajú študenti z celého Slovenska a zo zahraničia. Mnohí využívajú to, že poloha KU je uprostred
našej milej a malej krajiny. Spoločne sa na KU tešíme z toho, že k
nám prichádzajú študenti aj z dolniakov – z Nitry, Trnavy, Bratislavy, Lučenca a že sem prichádzajú
práve kvôli tomuto typu univerzity.
Dnes sa už môže KU pýšiť dvadsiatimi dvoma rokmi svojej existencie.
Za tie roky univerzita v Ružomberku pod Čebraťom veľmi vyrástla a
priniesla veľmi veľa dobra pre Slovensko. Prešli sme si svojimi krízami, napätiami tak, ako je to aj
v rodine. Kým dieťa dorastie, koľ-

ko je stretov medzi ním a rodičmi,
medzi ním a súrodencami, či medzi
ním a priateľmi a spolužiakmi? Podobne je to aj s rastom našej Alma
Mater – Slávnej Matky. To všetko
nás vedie k pokore a k modlitbe,
na kolená. Na našej KU je kopec
šikovných mladých ľudí, do ktorých
sa oplatí investovať. Okrem vzdelania sa im snažíme ponúknuť aj
duchovnú stránku. Našou úlohou
nie je z nich robiť katolíkov, ale ponúkať im kresťanské hodnoty, a to
zvlášť osobným príkladom, aby časom dorástli v zrelé harmonické
osobnosti, v zodpovedných otcov
a matky, v zodpovedných občanov
tejto spoločnosti, ktorí milujú svoju domovinu a sú na ňu hrdí, aby
dorástli v radostných kresťanov.
Časť Vášho života na KU som s
Vami prežíval aspoň raz v roku
(seminár Network pre mladých
ľudí, aktívnych v katolíckych médiách, pozn. autora). Videl som

snímka od: J. Žvanda
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rast po tej materiálnej stránke:
zdokonaľovali sa priestory pre
techniku, vznikla krásna knižnica. O čom ešte uvažuje KU do
budúcna?
Po technickej stránke máme zabezpečené všetko. Teraz je potrebné ísť skôr na kvalitu, do hĺbky. Potrebujeme kvalitných pedagógov,
kresťanských pedagógov. Nemusíme ísť v odboroch do šírky, skôr
do hĺbky. Sme väčšinou zameraní humanitným smerom, čiže prehlbovať poznanie, vzdelanie pedagógov, ich duchovnú stránku. Musia byť kvalitní pedagógovia, aby
vychovali kvalitných študentov. Aj
naďalej potrebujeme na KU vytvárať radostnú a pokojnú rodinnú atmosféru.
Z Networku Slovakia sme Vám
jednu kolegyňu "podarovali" - docentku...
Áno, Terezku Rončákovú. Terezka je dnes už docentkou a máme

nádej, že zakrátko sa stane aj univerzitnou profesorkou. Väčšinu pedagógov Katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte KU tvoria už naši
absolventi. Je to však pomalý a
dlhý rast. Kým sa z našich študentov stanú aj naši vlastní pedagógovia, vyžaduje si to veľké úsilie, Božie požehnanie a trpezlivosť. Keď
si predstavíme, že prvé univerzity
sa rodili pred 800, 900 rokmi, my
máme 22 rokov, čo to je? Aj tak
za tých 22 rokov sa univerzita vybudovala, musí prejsť tými krízami, napätiami, atď., ale je tu veľmi
veľa dobra. Je tu všeobecná snaha, že by to bolo dobré dielo, dobré Božie dielo.
V závere by som Vás poprosil o
pozvanie pre mladých ľudí k štúdiu na KU...
Naša KU v Ružomberku má 22
rokov. Má štyri fakulty - Teologickú
v Košiciach, Fakultu zdravotníctva,
Filozofickú a Pedagogickú fakultu.

Na Fakulte zdravotníctva sa dá študovať urgentná medicína, ošetrovateľstvo, fyzioterapia, rádiologická technika, laboratórne a vyšetrovacie metódy a verejné zdravotníctvo. Na Pedagogickej fakulte sa
dajú študovať humanitné aj prírodovedecké odbory, napr. hudobné a výtvarné umenie, matematika, chémia, geografia, informatika, sociálna práca, manažment,
taliansky a ruský jazyk, na Filozofickej fakulte môžu študovať žurnalistiku, psychológiu, históriu, slovenský, nemecký a aj anglický jazyk.
Sme malou univerzitou rodinného
typu. Prostredie je veľmi pekné, internáty sú pekne opravené. Pedagógovia sú nastavení pre študentov, sú veľmi kvalitní, prirodzene
nároční, veľmi citliví voči študentom a vo väčšine prípadov majú
aj hlboký ľudský rozmer. Usilujeme
sa, aby naši študenti boli otvorení,
aby keď skončia vysokú školu, boli

snímka od: J. Žvanda
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naplno ľuďmi po každej stránke –
ľudskej, intelektuálnej, duchovnej.
Aby boli plnohodnotnými občanmi
tejto spoločnosti. Otcovia, mamy,
otvorení pre nezištnú službu, aby
s radosťou prijímali a vychovávali
svoje deti. Preto ich s láskou pozývam k nám, nech si kliknú internetovú stránku našej KU: www.ku.sk,
prípadne na internetovú stránku
nášho UPaC: www.upac.sk. Nech
prídu osobne alebo nech sa u nás
zastavia, keď pôjdu cez Ružomberok, nech to vidia na vlastné oči.
Dnes je verejne známe, že to, čo
je dnes kresťanské, je často očierňované a podceňované. To netreba počúvať. Treba si utvoriť vlastný názor. Mnohé kresťanské veci
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a aktivity sú dobré. Dnes máme
mnohé kvalitné katolícke základné,
stredné školy, máme kvalitnú Katolícku univerzitu. Aj u nás je možné dostať kvalitné vzdelanie, z našej univerzity je možné ísť študovať do celého sveta na semester,
na rok, na dva a ešte Vám za to aj
zaplatia. „Milí mladí priatelia! Ak
chcete rásť po každej stránke, ak
máte chuť formovať svoju myseľ a
srdce, tak potom Ružomberok a
Katolícka univerzita je tým správnym miestom pre Vás! A s láskou
Vás k nám pozývame!
Súhlasím. Ďakujem za rozhovor.
Prosím pekne.
pripravili: A. Blizmanová a M. Magda

P.S.: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Milá redakcia, som rád, že som to
stihol dotiahnuť, aj keď ma to stálo pomerne veľa času za počítačom, kde ešte
strávim tiež nejaké hodiny pri konzultácii prác našich študentov. Ono to nie je
také ľahké "prisc na hoscinu a coška povedzec", lebo predtým je potrebné si
všetko premyslieť a premodlit. A tiež, ak by som bol dopredu vedel Vaše očakávania, tak Vám prinesiem už pripravenú kázeň v elektronickej podobe. Lebo počas celého kňazstva si väčšinu svojích kázní píšem do svojho počítača. A tak
je ich už tam pekné množstvo. K danej kázni sa však už nikdy nevraciam, snažím sa vždy pýtať Pána Boha, čo odo mňa očakáva, čo mám Božiemu ľudu povedať. V každom prípade Vám však veľmi pekne ďakujem a rád prídem aj inokedy, aby som sa viacej venoval mládeži a aby som im predstavil našu Alma Mater, teda Katolícku univerzitu v Ružomberku. Pokoj a dobro! A ďakujem Vám za
Vašu skvelú službu pri Cirkev a farnosť. Jozef Žvanda

Nech každé ráno
Pane, nech žiadne nové ráno
neosvieti môj život
či umieranie bez toho,
aby moje „áno“ nevyznalo
Tvoje zmŕtvychvstanie,
bez toho, aby Tvoj vánok
neosviežil moje prebúdzanie.
Nech každé jedno ráno
je veľkonočné - áno!
Nech každé vstávanie
je veľkonočné plesanie
a nech každý pád i klesanie
vyústi v kajúce jasanie!
Pane, nech každá moja chyba
v každej chvíli i v stretnutí
len k dobru sa pridá
v zmŕtvychvstalom zomknutí
a nech Ťa spoznám
v každej osobe, udalosti,
chvíli či spôsobe.
Nech moje oči hľadia čisto,
spoznajú Ťa nanovo a isto!
Nech uzrú v každej tvári
Tvoju slávu sťa na oltári,
Teba, čo zrána
nás voláš menom sťa Máriu
v živote premenenom.
Nech môžem Ti iba slovom
„Rabbuni“
riecť v šate novom.
Blažej Štrba 2021

SDM Krakov 2016; snímka M. Magda
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Modli sa, neboj sa, len dôveruj
Panna Mária má nesmierny
vplyv na Božie Srdce. Vyprosí všetko, o čokoľvek požiada. Naozaj!
Vyprosí nám večnú spásu, ak sa
jej odovzdávame, čiže keď jej každý deň budeme opakovať, že jej
úplne patríme. Ona je celá naša a
môže s nami urobiť všetko, čo len
chce. Vyprosí nám všetko, ak sa
jej odovzdávame s úplnou dôverou.
Dovoľme, aby nás celý čas počas
nášho života viedla, aby robila to,
čo chce a ako chce.
Svedkom prejavu Máriinej moci
ako orodovníčky bola svätá sestra
Faustína. Videla súd nad Józefom
Pilsudskim. Videla, že padol rozsudok – zatratenie. Keď si Pilsudski
vypočul ortieľ, bol veľmi smutný a
v tej chvíli Faustína uvidela, ako
sa pred neho postavila Matka Božia. Prihovárala sa za nešťastníka u
Otca, ktorý zmenil rozsudok na ťažký očistec. Pozrite sa: padol rozsudok. Zdalo by sa, že je nezmeniteľný, no prišla Panna Mária a vyprosila Pilsudskému spásu. Prečo mu
Mária vyprosila spásu? Možno preto, že Józef Pilsudski nosil vo svojej uniforme medailónik Matky Božej, ktorý mu tam tajne všila mama.
Vôbec o tom nevedel! Ale vari by
mu to stačilo? Nie. Bolo to niečo
viac – neustále ružence jeho matky,
ktoré sa hromadili počas celého života Józefa Pisudského až do chvíle, keď sa zvažovala jeho večnosť.
Som si istý, že jeho mama, ktorá
sa za svojho syna vytrvalo modlila,
verila, že bude spasený bez ohľadu
na to, čo urobil, lebo ho odovzdala
Matke Božej.
Tento príklad ukazuje, že rodičia
musia dúfať až do konca, hoci to s
ich deťmi nevyzerá dobre. Mama,
otec, každá sekunda, každá minú22

ta modlitby za svoje deti sa hromadí v Máriinom srdci! Hoci sa ti zdá,
že niekto zomiera nezmierený s Bohom. Všetky tvoje modlitby budú zozbierané pre tú absolútne najdôležitejšiu chvíľu, keď sa tvoje dieťa
postaví pred Boha, aby si vybralo
večnosť s ním alebo zatratenie so
Satanom. Všetky modlitby a všetky odovzdania tvojich detí Matke
Božej sa nahromadia pre tú prelomovú chvíľu. Neboj sa, len dôveruj!
Príklad takejto dôvery nám dala
Marta Robinová. Mala brata, ktorý bol veľkým antiklerikálom, človekom, ktorý verejne vyhlásil, že nechce mať nič spoločné s Bohom,
ani s Cirkvou. Keď k nej známi prišli vydesení so strašnou správou,
že jej brat spáchal samovraždu,
ona sa len usmiala a nič nehovorila. Jej reakcia ich šokovala. Nedokázali to pochopiť a tak sa jej spýtali: „ Ako to, že sa tým netrápiš,
veď je zatratený!“ Pamätajme, že sa
to stalo ešte pred Druhým vatikánskym koncilom, keď samovrahov
vôbec nepochovávali na cintoríne.
Nielenže spáchal samovraždu, ale
bol aj antiklerikálom, ktorý celý život nenávidel Boha a Cirkev. Marta Robinová chcela rozptýliť všetky pochybnosti pýtajúcich sa. Ešte
raz sa usmiala a povedala: „Naozaj nepoznáte moc Božieho milosrdenstva“. Bola si istá, že brat bude
spasený, lebo celý svoj život a modlitby obetovala za jeho spásu. Bola
si istá, že Ježiš ju nemohol nevypočuť. Pamätajte, musíme mať úplnú
vieru a dôveru!
Každý vo svojom živote prežíva
nejaké ťažkosti. Možno je to niečo, čo ničí život osoby, ktorú miluješ. Keď sa modlíš, často sa tvoja
modlitba stáva zvelebovaním ono-

ho problému. Od začiatku do konca svojej modlitby adoruješ len svoj
problém, zármutok a utrpenie, ktoré
prežívaš. Keď začínaš zápas o niekoho, prvá vec, o ktorú musíš prosiť
Boha z celého srdca, je dar nadprirodzeného pokoja a radosti. Pamätaj, že Panna Mária je Kráľovnou pokoja a keď sa skrývaš v Jej náručí,
vloží ti do srdca pokoj svojho Nepoškvrneného Srdca. To je ten pokoj,
o ktorom hovorí Božie Slovo, že prevyšuje každú chápavosť. Je to pokoj prameniaci z istoty, že Boh je s
tebou. V tomto postoji spočíva skutočné zvelebovanie: čím horšie to
v tvojom živote vyzerá, tým viac veríš, že Boh je tak blízko ako nikdy
predtým a ty mu dôveruješ tak, ako
nikdy predtým.
Vôľou Nebeského Otca je vytrhnúť nás z každého hriechu, z každého pokušenia, lebo Boh túži zachrániť každého jedného človeka
pred večným zatratením, a ak to
On chce, tak sa tak aj stane! Našou úlohou je dôverovať mu a začať
konkrétny zápas o osobu, ktorú milujeme pomocou zbrane, ktorá sa
spomína v Novom zákone. Mnohí
z nás si neuvedomujú, že tou zbraňou je pokoj srdca.
Učí nás to svätý Pavol. Hovorí, že
Boh zotrie Satana pod našimi nohami skrze Boží pokoj, ktorý nám naplní srdcia. Kráľovnou tohto pokoja
je Panna Mária. Ak si s ňou, ten pokoj bude plynúť cez teba. Ak si v nej,
obklopí ťa Jej pokoj, Boží pokoj, úplná dôvera a úplná viera. Ona ťa naučí nový spôsob zvelebovania, nový
spôsob modlitby, ktorá pomáha v
boji s našimi slabosťami a v zápase o človeka, ktorému praješ Božiu
prítomnosť, lásku a milosrdenstvo.
Neurčujem Bohu, kedy sa má
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stať to, o čo sa modlím, lebo On pozná miesto a čas zoslania tejto milosti na zem, ale viem, že milosť prišla z neba na zem vďaka zvelebovaniu Boha tak, ako keby som už dostal to, o čo som prosil. Majsterkou takejto modlitby je Panna Mária. Dôveruj jej a ona ťa naučí modliť sa týmto spôsobom!
MUDr. Vaščák B.

Májovej Márii
Jednoduchý život
nie je prázdny život.
Oddaný život

„Mama mi dá pred školou krížik a pusu.
Je mi to trápne...“
Drahá Emília,
pred pár dňami sme spolu cestovali autobusom a popritom sme sa
rozprávali. Viem, že toto sme si porozprávali, ale rada sa k tomu vrátim.
Keď odchádzaš z domu alebo Ťa mama cestou do práce odprevadí pred
školu, dá Ti krížik a pusu na rozlúčku. Ale Ty sa hanbíš a hnevá Ťa to.
Pozrime sa na to z pohľadu Tvojej maminy. Jednoducho Ťa má rada. A
nie vždy Ťa dokáže ochrániť. Vždy, keď Ti dáva krížik na čelo, zároveň tým
hovorí, že nemôže byť pri Tebe, nemôže Ťa stále ochraňovať a strážiť.
Preto sa ona sama spolieha na tú najvyššiu moc a ochranu – na Boha.
V momente, keď Ti dá krížik na čelo, akoby nad Tebou vyslovila modlitbu k Bohu. Prosí samotného Boha, aby Ťa on sám ochraňoval, strážil.
Tam, kde nie sú jej oči, kde nie sú jej ruky, tam, kde nestihne dobehnúť
ona sama, tam všade Ťa zveruje pod ochranu Najvyššieho.
Je pravda, že si vo veku, keď Ti to nie je zvlášť príjemné. Zdá sa Ti to
smiešne. Ale určite si si všimla, že takto si vzájomne dávajú krížik na
čelo aj rodičia medzi sebou, keď sa lúčia. Keď odchádzajú Tvoji starší súrodenci z domu, tak dostávajú krížik a zároveň tento krížik opätujú rodičom. Nemusia si toho veľa s rodičmi hovoriť. Akoby v tom malom
geste odznieval celý dialóg – Bože, ochraňuj naše deti, Bože ochraňuj
našich rodičov.
Niekedy malé gestá vedia nahradiť veľmi veľa slov. Keď chlapec daruje kvet dievčaťu, asi mu tým nechce povedať, že sa má stať záhradníčkou, ale že ho má rád. Keď učiteľ v triede povie, aby ste sa rozpočítali od okna ku dverám, tak bez zbytočných rečí tušíte, že idete písať písomku. Niekedy jedna drobnosť, vec, slovo, gesto, piktogram vedia nahradiť množstvo slov.
A to som Ti chcela vlastne povedať. Že takouto zástupnou vecou je aj
symbol viery, modlitba ľudovo nazývaná Verím v Boha. Je to niekoľko viet,
ktoré nám zastupujú všetky najdôležitejšie veci, ktoré poznáme z nášho
náboženstva a v ktoré veríme. Že je to v kocke zhrnuté všetko, prečo
veríme v Boha a prečo Ti Tvoja mamka dáva pred školou krížik na čelo.
A ešte som Ti zabudla povedať, že keď Ti je to nepríjemné, tak popros mamku, že chceš krížik aj pusu na čelo, ale nech Ti to dá doma,
kým vychádzate z Vášho vchodu. Možno aj pre Teba nastal čas, aby si
opäť povedala svojim kamarátkam, že doma máte takýto zvyk. A že je
to pekný zvyk, na ktorý si hrdá. Možno aj Tvoje kamošky zatúžia po tom,
aby im rodičia dávali krížik na čelo.
Prajem Ti pekný slnečný víkend a teším sa do Vašej záhrady. Určite si niečo dobré nasadíme.
Tvoja krstná mama.

nie je skrytý život...
Mária v dialógu
s Gabrielom
Mária v sprievode
s Alžbetou
Mária v úcte s Jozefom
Mária nežnosti s Ježišom
Mária na ceste do Egypta
Mária na sviatok v Káne
Mária od Kríža
v Jeruzaleme
Mária zmŕtvychvstania
v Galilei
Mária zo spoločenstva na
Turíce
Mária komunikácie
pri Nanebovstúpení
Mária ticha
Mária, matka, sestra
a spoločníčka,
kráčaj s nami.
Amen.

Cristina Inogés Sanz
(Zaragoza, Španielsko)

prevzate: Postoy
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stránku pripravila: Melánia Tkáčová

Verili by ste tomu, že nám už začína posledný mesiac v tomto školskom roku? Je to azda aj najnáročnejší mesiac, kedy si pani učiteľky a učitelia chcú preveriť všetky naše vedomosti rôznymi testami a písomkami. Myslím, že všetci sa na prázdniny veľmi tešíme, je to predsa zaslúžený oddych.
Silne hrejivé lúče, jemný vánok pomedzi vlasy, motýle, to všetko je úžasne a krásne. A viete, čo je
ešte krásne? Keď svojím životom oslavujeme nášho Nebeského Ocka.
svätec mesiaca – sv. Norbert
Svätý Norbert sa narodil v zámožnej rodine. V mladosti žil svetsky, dostal sa na nemecký kráľovský
dvor, kde bolo dosť príležitostí zabaviť sa. Nemal výčitky svedomia z porušovania pravidiel. Jedného dňa, keď bol jazdiť na koni, ho prekvapila búrka. Jeho kôň sa splašil a zhodil ho na zem, z ktorej
sa nedokázal postavil. Keď sa pozviechal, jeho prvé slová boli: „Pane, čo chceš, aby som urobil?“ Odpoveď počul vo svojom srdci: „Zanechaj zlo a rob dobro. Hľadaj a šír pokoj.“ Keď sa vrátil, hneď sa
venoval modlitbe a pokániu. Bol vysvätený za kňaza. Niektorí ho dokonca začali ohovárať. Norbert
však všetko, čo mal, dal chudobným a šiel k pápežovi, aby dostal povolenie kázať. Chodil po Európe aj
so spoločníkmi. Biskup mu ponúkol územie, na ktorom by mohol založiť vlastnú komunitu. Postupne
vzniklo osem opátstiev a dva ženské kláštory. Raz, keď Norbert sprevádzal grófa Theobalda, dostal
menovanie za biskupa do Magdeburgu. Hovorí sa, že na biskupstve ho nechceli pustiť dnu, pretože si
mysleli, že je žobrák. Na konci života bol Norbert menovaný za arcibiskupa, ale krátko na to zomrel.
Zoslanie Ducha Svätého – 5. 6.
Sviatok známy aj ako Turíce slávime 50 dní po Veľkej noci. Pripomíname si udalosť, keď boli Ježišovi učeníci v Jeruzaleme naplnení Duchom Svätým. Duch Svätý bol zjavený ako tretia Božská osoba Najsvätejšej Trojice a zároveň v tento deň bola Cirkev zjavená svetu.
Najsvätejšia Trojica – 12. 6.
V túto nedeľu, ktorá nasleduje po sviatku zoslania Ducha Svätého, slávime tajomstvo svätej Trojice.
Najsvätejšiu Trojicu tvoria 3 Božské osoby – Otec, Syn a Duch Svätý. Viera všetkých kresťanov má
základ v Najsvätejšej Trojici a aj my sme krstení „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“.
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – 16. 6.
„Božie telo“ - ako je ľudovo nazývaný tento sviatok, je oslavou daru Eucharistie a úcty k nášmu
Spasiteľovi, ktorý je skutočne prítomný pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. V tento deň je aj tradícia procesií, počas ktorých deti na znak svojej úcty a lásky k Bohu rozsypávajú na
cestu lupene kvetov.

ilustračná snímka: M. Magda
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žích prisľúbení.
Svätý Bernard vo svojom kláštornom programe vymenúva štyri stupne, čiže prostriedky, pomocou ktorých sa prichádza k Bohu
a k dokonalosti: čítanie a rozjímanie, modlitbu a kontempláciu.
Zdôvodňuje to slovami božského
Učiteľa: „Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“, ktoré aplikuje na štyri prostriedky, čiže stupne dokonalosti. Tvrdí, že prostredníctvom čítania Svätého písma
a náboženskej literatúry hľadáme Boha, skrze rozjímanie ho nachádzame, modlitbou klopeme na
Jeho srdce a skrze kontempláciu
vstupujeme do siene Božej nádhery ktorá sa otvorila pred očami
našej mysle vďaka čítaniu, rozjímaniu a modlitbe. Usiluj sa dobre využiť čas na čítanie náboženskej literatúry.
Keď sa modlime a rozjímame,
prihovárame sa Pánovi my, za to
vtedy, keď čítame duchovnú literatúru, Boh sa prihovára nám.
Zhromažďuj si teda poklad duchovným čítaním a rýchlo zažiješ
duchovnú obnovu. Keď sa venuješ duchovnému čítaniu, pozdvihni myseľ k Pánovi a pros ho, aby
sa láskavo prihovoril tvojmu srdcu a posilnil tvoju vôľu. To však
nie je všetko: prv než začneš čítať, postav sa pred Pána a v priebehu čítania si občas uvedom, že
nečítaš len preto, aby si sa niečo
dozvedel či uspokojil svoju zvedavosť, ale preto, aby si sa páčil Pánovi a robil to čo si On želá.
Rozjímavá modlitba, čiže meditácia, môže prebiehať podľa nasledujúcej metódy: najskôr si treba pripraviť tému, o ktorej chceme rozjímať. Predmet rozjímania

MÁ

Ako sa máme modliť?
Keď sa modlime, máme pristupovať k Bohu a zostávať v Jeho
prítomnosti. Má to dve hlavné
príčiny: po prvé, aby sme vzdali
Bohu úctu a uznali pred ním svoju podriadenosť... V tvojej modlitbe nesmie chýbať ani jeden z
týchto dvoch postojov - uctievanie Boha a uznanie svojej podriadenosti. Ak sa vieš s Pánom rozprávať, rozprávaj sa s ním, chváľ
ho, modli sa k nemu, počúvaj ho.
Ak sa s ním nevieš rozprávať, neupadaj do znechutenia... Pán si
všimne tvoju trpezlivosť a preukáže ti láskavosť, prijme tvoje
mlčanie a vo svojom čase ti zošle útechu.
Druhým dôvodom, prečo vstupujeme v modlitbe do Božej prítomnosti spočíva v tom, že chceme hovoriť a počúvať Pánov hlas,
ktorý k nám prichádza v podobe
vnuknutí a vnútorného osvietenia... Tento spôsob prebývania v
Božej prítomnosti vyjadruje našu
ochotu byť Božími služobníkmi
a je prejavom najsvätejšej, najvyššej, najčistejšej a najväčšej
dokonalosti.
Majme silnú nádej, že budeme
vypočutí v ťažkostiach a dôverujme prísľubom božského Učiteľa,
ktorý hovorí: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a
otvoria vám!“ (Mt 7,7); „Urobím
všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to
urobím“ (Jn 14, 13-14). Preto sa
modlime s pokojom a veselosťou
plynúcimi z viery. Ustavične sa
modlime, pretože vrúcna a úpenlivá modlitba preniká nebesia a
snímka: Martin Magda
prináša so sebou naplnenie Bo-
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rubriku pripravuje
MUDr. Blažej Vaščák

si nemusíme zvoliť iba na základe knihy. Každá pravda viery môže
byť pre kresťana predmetom rozjímania. Duša má rozjímať predovšetkým o živote, umučení a smrti nášho Pána, Ježiša Krista... Keď
sme si pripravili tému rozjímania,
postavme sa do Božej prítomnosti, pokorme sa pred Bohom, uvedomme si, kto sme a koho predstavujeme. Následne prosme
Boha o milosť dobrého rozjímania,
aby sme z neho mali taký úžitok,
aký chce Boh. Nakoniec prosme o
príhovor Božiu Matku a všetkých
obyvateľov neba, aby sme si rozjímanie vykonali dobre, sústredene a bez pokušení.
Potom začnime rozjímať a venujme sa tomuto bodu, ktorý sme
si vopred pripravili. Rozjímajme o
celej téme, venujme sa podrobnostiam a na záver si urobme
predsavzatie. Snažme sa o nápravu tých slabostí, ktoré nám bránia spojiť sa s Bohom, ako aj o
nápravu koreňov ďalších chýb a
hriechov. Rozhodnime sa, že sa
budeme cvičiť v niektorej čnosti
a upevňujme sa v nej. Potom poprosme Boha o milosti, ktoré po25
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trebujeme. Odovzdajme Pánovi všetkých ľudí, či už všeobecne, alebo konkrétne... Potom odovzdajme Bohu
svoje rozjímanie a modlitbu, seba a svojich blízkych. Všetko odovzdajme Bohu a spojme to so zásluhami
Ježiša Krista a Jeho a našej Matky. Prednesme to Bohu skrze ruky Panny Márie, anjela strážcu, svätého
Jozefa a ďalších svätých. Na záver si urobme krátke spytovanie svedomia týkajúce sa toho, ako sme rozjímali. Odprosme za zanedbania, pokorme sa pred Bohom, prosme o odpustenie a rozhodnime sa polepšiť.
Neboj sa, ak pri rozjímaní, modlitbe a iných náboženských praktikách nič necítiš... Aj napriek tomu si vykonaj rozjímanie a ďalšie náboženské praktiky a ustavične si obnovuj čistý úmysel. Netráp sa, že nerobíš
všetko tak dokonale, ako by si chcel.
Nebuď prekvapený, že zakúšaš nesústredenosť a duchovné sucho. To, čo sa v tebe deje, vychádza čiastočne z tvojich zmyslov a čiastočne z tvojho srdca, takže to celkom nezávisí od teba... Zachovaj si pokoj.
Keď pociťuješ tento druh zla, neroztrpčuj sa. Nesmie ťa to viesť k tomu, aby si prestal pristupovať k stolu Božieho baránka (Eucharistii), pretože nič neobohatí tvoju dušu väčšmi ako Pán, ktorý je kráľ. Nikto
nedokáže vyliečiť rany duše sladšie ako Pán. On je balzam. Neexistuje účinnejší liek. Keď sa zúčastňuješ
na svätej omši, snaž sa vzbudiť si vieru a uvažuj o tom, aký veľký obetný dar bol obetovaný za teba, aby
si ty dosiahol omilostenie.

Trampoty v manželstve

162. Sexuálne spolužitie v manželstve
Teraz žijeme vo svete, ktorý vníma sexualitu deformovane, ba až
zvrátene. Čo máme v takejto situácii robiť? Treba plávať proti prúdu. Je to jediná cesta ku krištáľovému prameňu Božej lásky. Čistota je naplnením Stvoriteľského
plánu so stvorením obdarovaným
pohlavnosťou. Vnímanie pohlavnosti a nerozlučne s ňou spojenej
plodnosti ako daru vedie k poznaniu Stvoriteľovho plánu: „Vzrastajte a množte sa. Naplňte zem a
podmaňte si ju“ (Gn 1, 28). Čistota manželského spolužitia je jediným dôstojným postojom človeka k pohlavnosti.
Čistota je jedinou cestou k svätosti a zároveň jediným postojom,
ktorý môže viesť k šťastiu už tu
na zemi. Sme stvorení tak zázračne, že neexistuje nijaký „stret záujmov“ medzi dočasným a večným
šťastím. Večné šťastie si od nás
vyžaduje, aby sme sa zriekli morálne nezriadenej (a teda škodlivej)
rozkoše. Týka sa to každého život26

ného povolania: najrozšírenejšieho povolania k manželstvu, ako aj
povolania k zasvätenému životu a
kňazstvu, či povolania k slobodnému životu, v ktorom sa človek necíti osamelý, pretože uskutočňujúc prikázanie lásky k Bohu a blížnemu je nenahraditeľným členom
ľudskej rodiny.
Iba do jediného z týchto povolaní
– do povolania k manželstvu – patrí
sexuálna rozkoš spojená s pohlavným spolužitím. Avšak aj v manželstve treba zachovať istý rámec sexuálnych zážitkov. Sexuálne spolužitie môže byť nečisté aj v manželstve a svojou nečistotou ničiť
oboch manželov a ich vzťah. Vonkajšie a vnútorné (psychické a morálne) podmienky sexuálneho stretnutia medzi manželmi majú byť v
plnej miere prijateľné pre obe strany. Akýkoľvek nátlak a donucovanie
k plneniu si manželskej povinnosti ničí lásku a manželskú jednotu.
Prvok, ktorý ničí jednotu manželov pri spolužití, je strach. Naj-

dramatickejší je strach pred prirodzeným dôsledkom spolužitia, ktorým môže byť počatie dieťaťa. Takýto strach ničí jednotu manželov.
Ich nejednota sa prehlbuje používaním antikoncepčných prostriedkov, ktoré páry často využívajú v
snahe prehlušiť svoj nepokoj. Bez
ohľadu na to, či ide o hormonálny,
alebo iný prostriedok, jeho použitie vždy narúša jednotu medzi manželmi. Dôsledkom takéhoto konania je okrem manželskej nejednoty aj frustrácia, spojená s nenaplnenými očakávaniami v sexuálnej
oblasti. Svet týchto nádherných zážitkov je otvorená iba pre tých, ktorí rešpektujú povahu ľudskej sexuality a Boží plán s ľudskou sexualitou a teda žijú v správne chápanej čistote.
Druhým prvkom obšťastňujúceho spolužitia je možné rodičovstvo,
bez ktorého nemôže byť ani reči o
čistom (a teda obšťastňujúcom)
spolužití. Samozrejme, že manželia nemusia plánovať počať dieťa v
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danej chvíli, ba vôbec nemusia mať
v pláne počať ďalšie deti. Majú na
to právo, ak ich rozhodnutie vyplýva z hľadania Božej vôle, z rozumných úvah a z vážnych dôvodov a
nie iba z egoistickej vypočítavosti
a z pohodlnosti. Niečo iné je neplánovať počatie a niečo iné vylúčiť ho a to až tak, že ak sa neplánovane počne dieťa, „odstránime“
ho (pričom „zabitie“ počatého dieťaťa nazveme miernejším slovom,
aby sme si zachovali falošný pokoj). Manželia, ktorí čestne neplánujú počať ďalšie dieťa, majú mať
postoj: ak sa navzdory všetkému
dieťa počne, prijmeme ho s láskou ako Stvoriteľov dar. Považovať plodnosť za dar a nie za chorobu, proti ktorej treba bojovať je nevyhnutnou podmienkou na to, aby
sme zakúsili šťastie, plynúce z čisto prežívanej sexuality a takto naplnili šieste Božie prikázanie: „Nescudzoložíš“.
Uvedomme si, že človek má skr-
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ze sexuálne spolužitie účasť na Božej stvoriteľskej moci a teda spolu s Bohom tvorí nového človeka, obdareného nesmrteľnou dušou. Z tejto perspektívy manželské spolužitie nadobúda jedinečnú dôstojnosť a možno ho nazvať
svätým. Sexuálne spolužitie v nedôstojných a hanebných podmienkach je urážkou posvätnosti tohto
úkonu. Nie je to náhoda, že proroci vnímali cudzoložstvo ako obraz
modloslužby. Obetovanie deti Molochovi pripomína dnešné zabíjanie počatých deti na oltári bôžika
„sexu“. Pán to prísne zakázal a nazval ohavnosťou, zatiaľ čo mi interrupciu a eutanáziu nazývame dobrodením, aby sme ich ospravedlnili... Ba čo viac, usilujeme sa tieto zločiny legalizovať. Nijaký parlament však nemôže „prehlasovať“
Boží zákon, vpísaný do ľudskej prirodzenosti.
Svet príliš rýchlo zabudol na vojnové zločiny odsúdené na Norim-

berskom procese, ktoré sa vo svojej dobe konali legálne a v súlade
v tom čase platnými nariadeniami.
Žijeme vo svete, ktorý vníma sexualitu deformovane, ba až zvrátene.
Čo máme v takej situácii robiť? Na
túto otázku odpovedá svätý Ján Pavol II. v Rímskom triptychu: „Treba plávať proti prúdu. Je to jediná cesta ku krištáľovému prameňu Božej lásky.“
Manželia si majú navzájom prejavovať lásku, ktorej jediným prameňom je Kristus. Iba vtedy budú
mať v srdci lásku, keď budú žiť
v stave milosti posväcujúcej,
nájdu si každý deň čas na modlitbu, budú pristupovať ku sviatostiam pokánia a Eucharistie.
Ježiš Kristus chce spolu so svojou Matkou Pannou Máriou a svätým Jozefom naučiť manželov milovať čisto a nezištne. Preto ich
chce najprv uzdraviť a oslobodiť
od egoizmu a ostatných hriechov.
MUDr. B. Vaščák

ilustračná snímka M. Magda

27

Spektrum

28

5/2022

5/2022

Spektrum

Ohlášky
• sobáš 4. júna 2022 v Spišskej Kapitule - Michal Čech, syn rodičov Pavla a Miroslavy rod. Martiňákovej,
narodený v Prešove, bývajúci vo Víťaze a Simona Baranová, dcéra rodičov Petra a Evy rod. Kožuškovej, narodená v Levoči, bývajúca v Spišskom Podhradí
• sobáš 4. júna 2022 vo Víťaze o 15.00 - Kristián Baloga, syn rodičov Marcela a Márie rod. Škotkovej,
narodený v Krompachoch, bývajúci v Ovčí a Mária Jenčová, dcéra rodičov Eduarda a Márie rod. Kurucovej,
narodená v Krompachoch, bývajúca vo Víťaze
• sobáš 18. júna 2022 vo Víťaze o 15.00 - Jakub Smolko, syn rodičov Milana a Márie rod. Zborovjanovej, narodený v Prešove, bývajúci v Jakubovanoch a Lenka Adamkovičová, dcéra rodičov Jána a Marty rod.
Ondriašovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze
• sobáš 25. júna 2022 v Ovčí o 15.30 - Patrik Tkáč, syn rodičov Mariána a Márie rod. Strakovej, narodený v Prešove, bývajúci v Chminianskych Jakubovanoch a Dajana Farkašová, dcéra rodičov Mikuláša a Evy
rod. Hudákovej, narodená v Prešove, bývajúca v Ovčí

Stalo sa
• 1. 5. v nedeľu sme slávili odpustovú slávnosť v našom farskom kostole, zasvätenom sv. Jozefovi, robotníkovi; slávnostnú sv. omšu o 10.30 celebroval Jozef Žvanda, pôsobiaci ako kaplán v Univerzitnom
pastoračnom centre Jána Vojtaššáka v Ružomberku
• 8. 5. v nedeľu bola zbierka na kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach
• 20. 5. v piatok bola v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti oltárnej
• 21. a 22. 5. bola v našej farnosti snúbenecká škola „Víkendovka II.“ so začiatkom o 9.00 na fare v katechetickej miestnosti
• 22. 5. v 6. veľkonočnú nedeľu bola o 10.30 sv. omša v Doline, ktorú celebroval rodák z Ovčia, Jozef
Humeňanský, pôsobiaci ako farár vo Francúzsku
• 29. 5. je vo filiálnej obci v Ovčí v kostole sv. Barbory 1. sväté prijímanie detí, pri slávnostnej svätej omši
o 10.30 po prvý raz prijme 14 detí Pána Ježiša v Eucharistii

Stane sa
• 29. 5. dnes v nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá
• 5. 6. v nedeľu prijme vo Víťaze pri sv. omši o 10.30 po prvýkrát Eucharistiu 12 detí
• 10. 6. v piatok po sv. omši bude stretnutie všetkých birmovancov aj z Ovčia vo farskom kostole vo Víťaze
• 11. 6. v sobotu bude spoločná krstná náuka o 10.00 na fare v katechetickej miestnosti
• 11. 6. v sobotu bude stretnutie modlitbovej skupiny sv. pátra Pia
• 26. 6. v nedeľu o 10.30 vo Víťaze bude pri sv. omši vysluhovať sviatosť birmovania našim mladým pomocný biskup Marek Forgáč; sviatosť birmovania prijme 70 našich mladých - 53 z Víťaza a 17 z Ovčia
• 30. 6. vo štvrtok bude celodenná poklona v našej farnosti; dátum je nám pridelený
• 2. 7. v sobotu ráno o 5:00 vo Víťaze bude požehnanie peších pútnikov na odpust do Levoče
• 3. 7. odpustová slávnosť Návštevy Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči
• 3. 7. v daný deň bude po sv. omšiach zbierka na dobročinné diela Svätého Otca
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz
30. 5.
31. 5.
1. 6.
2. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.
30. 6.
1. 7.
2. 7.
3. 7.

30

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Ovčie

18:00 † Žofia Galdunová (výročná)

7:00
18:00
7:00
Sobota
15:00
Zoslanie Ducha 7:30
Svätého
10:30
Pondelok
Utorok
18:00
Streda
Štvrtok
7:00
Piatok
18:00
Sobota
7:00
7:30
Najsvätejšia
Trojica
10:30
Pondelok
18:00
Utorok
18:00
Streda
7:00
Najsvätejšieho
Kristovho Tela a Krvi 18:30
Piatok
18:00
7:00
Sobota
15:00
7:30
12. nedeľa
cez rok - C
10:30
Pondelok
Utorok
18:00
Streda
Štvrtok
7:00
Najsv. Srdca Ježišovho 18:00
Sobota
7:00
7:30
13. nedeľa
cez rok - C
11:00
Pondelok
Utorok
18:00
7:00
Sv. Petra a Pavla
18:00
Štvrtok
8:00
Piatok
18:00
Sobota
7:00
7:30
14. nedeľa
cez rok - C
10:30

18:00 za ZBP rodiny Františka Bednárika
† Bohuznáma osoba
† Ján a Štefan
za živých a mŕtvych členov RB
sobáš: K. Baloga - M. Jenčová
† Ľubomír Balucha
za farnosť - 1. sv. prijímanie

17:00 † Františka Humeňanská

9:00 † Valentín Kollár (výročná)

za ZBP Albíny Čechovej a jej rodiny
18:00 20. manž. Bohuznámych manželov
† Jozef, Veronika, Imrich a Apolónia
50. manž. Bohuznámych manželov
† Jozef, Viera a Juraj
za farnosť
† Valent Baloga
20. manž. Erik a Anna Kostelníkovci
† Ján, Mária, Štefan a Mária

17:00 za ZBP rodiny Ireny Fabianovej
9:00 70: Margita Balogová

18:00 † Anton Srholec, kňaz
† Ladislav Franc, kňaz, František a Jozef
za farnosť
17:00 † František a Anna, Michal a Margita
† Cyril Čech
17:00 † Terézia Kollárová (výročná)
za ZBP rodín prístrešia „Jurčišinová“
sobáš: J. Smolko - L. Adamkovičová
za farnosť
9:00 † Ján Uličný ml.
80: Františka Pacovská a 60: manž. s Oskarom
za ZBP rodín prístrešia „Galdunová“
18:00 † Štefan, Anna, Andrej a Ján
† Katarína a Daniel
vlastný úmysel
† Alžbeta a Ondrej Blizmanovci
30. manž. Bohuznámych manželov
za farnosť - sv. birmovania

17:00 50. manž. Ján a Mária Kollárovci
15:30 sobáš: P. Tkáč - D. Farkašová
9:00 40. kňazstva Michala Jenču

25. manž. Bohuznámych manželov
za farnosť
60: Eva a za jej rodinu
17:00 † Veronika Humeňanská
Te Deum; † Alžbeta, Jozef a Mária Pacovskí 9:00 Te Deum; za školákov a učiteľov
80: Alfonz Adamkovič
17:00 za ZBP Márie Balogovej
za živých a mŕtvych členov RB
50: Stanislav Sabol
9:00 † Štefan Klešč (výročná)
za farnosť

Nedeľa Božieho milosrdenstva,
celebroval generálny vikár Michal Jenča

Odpust sv. Jozefa, robotníka
sv. omša obetovaná za našich hasičov

Odpust sv. Jozefa, robotníka
slávnostným kazateľom bol kaplán UPC Jána Vojtaššáka v Ružomberku Jozef Žvanda

