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Apoštol Ondrej, nadšený Kristom
Boli ste niekedy takí nadšení z nejakého človeka, že ste o ňom chceli hneď každému rozprávať? Takto 

nejako sa cítil Ondrej, keď spoznal Ježiša. Ján vo svojom evanjeliu hovorí, že Ondrej hneď po stretnutí s 
Ježišom vyhľadá svojho brata Petra: „Našli sme Mesiáša,“ vzrušene mu to oznamuje. 

Vždy, keď príde v evanjeliu reč na Ondreja, dokazuje svoju vieru skutkami. Buď rozpráva s Ježišom on 
sám alebo k nemu privádza niekoho iného. Raz je to chlapec s piatimi chlebmi a dvoma rybami alebo je 
to skupina Grékov, ktorá chce vidieť Ježiša. Ondrej vždy dychtivo sleduje, ako pôsobí Boh v srdci člove-
ka. Pozorne si všíma, ako čas strávený s Ježišom mení človeka.

O dva týždne začneme adventné obdobie, čas očakávania a prípravy. Čas strávený s Kristom aj nás 
bude meniť. Nebolo by to nádherné, keby sme sa so vzrušením tešili na Pánov príchod? Nielen na ten na 
konci času, ale i na ten, keď príde do srdca každého z nás. 

Pápež Benedikt XVI. o sv. Ondrejovi povedal:
„Sv. Ondrej je silnou výzvou k obnoveniu našej vernosti učeniu apoštolov a k tomu, aby sme sa sta-

li neúnavnými ohlasovateľmi viery v Krista, ako slovom, tak aj svedectvom vlastných životov. V týchto 
dnešných časoch je táto výzva urgentnejšia než kedykoľvek predtým a zahŕňa všetkých kresťanov. Vo 
svete poznačenom silnejúcou vzájomnou závislosťou a solidaritou, aj my sme pozvaní ohlasovať s obnove-
ným odhodlaním pravdu Evanjelia, ponúknuť Vzkrieseného Pána ako odpoveď na tie najdôležitejšie otáz-
ky a duchovné túžby mužov a žien dneška.“ 

Svätý Ondrej, oroduj za nás!       d. o. Marek
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Na cintoríne
Milosrdný Bože, tu na tomto cintoríne odpočívajú

mnohí zosnulí, ktorých som poznal, ale aj obrovský
počet tých, o ktorých som nikdy nepočul.

Sú tu uložené ich telesné pozostatky, ktoré sa už
rozpadli na prach. No ich jedinečná osobnosť –

ako verím a dúfam – už našla tvoj pokoj. 
V smrti dostali pôvodnú a nezakalenú podobu, 

ktorú si pre nich utvoril.
Daj, aby sa tento cintorín stal miestom nádeje

a útechy pre všetkých ľudí, ktorí tu chodia 
navštevovať hroby svojich blízkych.

Uteš tých, ktorí ešte smútia, lebo ich ešte stále 
bolí rozlúčka s blízkymi a spomeň si na tých,

ktorí sa starajú o hroby dávno zomrelých príbuzných
a pripomeň im všetko, čo pozostalým svojím 

životom zanechali. Daj, nech živí dokážu čerpať
z koreňov, z ktorých dostali život a rozumieť 

posolstvu, ktoré im zosnulí odovzdávajú.
Daj, aby tu ľudia mysleli na to, že aj ich život sa 
raz skončí. Daruj im svojho Ducha, nech žijú tak,

aby boli pre druhých požehnaním. 

snímka: M. Magda
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Náš otec arcibiskup Bernard Bober je novým predsedom KBS
V pondelok 10. októbra 2022 na plenárnom zasadnutí  KBS v Badíne bol košický arcibiskup metropolita 

Mons. Bernard Bober v tajných voľbách zvolený za nového predsedu Konferencie biskupov Slovenska na ob-
dobie štyroch rokov. Medzi prvými gratulantmi nechýbal ani pomocný biskup Marek Forgáč.

Otcovi arcibiskupovi Bernardovi Boberovi srdečne blahoželám k zvoleniu za predsedu Konferencie bisku-
pov Slovenska a keďže už nejaký čas mám možnosť vnímať náročnosť služby biskupa na diecéznej či národ-
nej úrovni, o to viac mu prajem síl, zdravia a hlavne požehnania. Zároveň ho uisťujem o mojej pomoci, v čom-
koľvek to bude potrebné. 

Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup, generálny vikár

Vaša Excelencia, otec arcibiskup, úprimne sa radujeme z Vášho zvolenia za predsedu KBS. Nech Vaše pô-
sobenie na tomto poste je obohatením a užitočným pre našu cirkev, pro celý národ, ale aj pre Vás. Želáme 
Vám, aby ste svoje talenty dokázali naplno využiť k ohlasovaniu radostnej zvesti a obhajobe našej viery. V 
mene svojom i v mene všetkých Vám z celého srdca gratulujem a v modlitbe vyprosujem bohaté dary Ducha 
svätého. Nech radosť z Pána je Vašou silou (por. Neh 8,10).                           

Mons. Zoltán Pásztor, biskupský vikár pre zmiešané slovensko-maďarské farnosti, pastoráciu Rómov a mi-
sijné diela

Drahý otec arcibiskup, v týchto časoch, v ktorých sa zamýšľame nad synodalitou Cirkvi, sme s veľkou ra-
dosťou prijali správu o Vašom menovaní za predsedu KBS. A keďže každý úrad v Cirkvi je službou a zodpo-
vednosťou pred Bohom i ľuďmi, k úprimnej gratulácii chceme pripojiť naše modlitby i pomocnú ruku, aby aj 
cez toto poslanie sa zjavne odzrkadlilo Kristovo víťazstvo vo Vašej biskupskej službe. V mene všetkých veria-
cich a presbyterov košickej arcidiecézy

ThDr. Vladimír Šosták, PhD. , biskupský vikár pre katechézu a apoštolát laikov

Drahý otec arcibiskup Mons. Bernard Bober,
páčilo sa Duchu Svätému a biskupom Slovenska, ktorí si Vašu Excelenciu na jesennom Plenárnom zasa-

daní KBS zvolili za svojho predsedu. Úprimne Vám gratulujeme a tešíme sa, že ste verný svojmu heslu: „S 
láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom“ ich voľbu aj prijali. Vzali ste na seba neľahké bremeno a tým ste 
dali nám kňazom i veriacim príklad, ako sa treba s pokorou i odvahou postaviť k novým výzvam a úlohám na 
pastoračnom poli. Nakoľko to bude možné, chceme Vám byť nápomocní. A od Všemohúceho Vám vyprosuje-
me všetky potrebné milosti, múdrosť, pevné zdravie a potrebnú dávku humoru, bez ktorého je obťažná spo-
lupráca s Duchom Svätým.

Mons. JCDr. Peter Holec , súdny vikár

Vaša Excelencia, otec arcibiskup, k Vášmu zvoleniu za predsedu KBS v prvom rade z úprimného srdca gratu-
lujem. Zároveň prajem aj vyprosujem hlavne múdrosť, predvídavosť a prezieravosť, dar počúvať i komunikovať. 
Nech vždy viete v správny čas pozdvihnúť hlas, ale aj mlčať. Nech Vás Duch Svätý v nasledujúcich štyroch ro-
koch sprevádza, aby ste ako dobrý pastier viedli našu Cirkev v týchto neľahkých časoch vždy správnym smerom.

ThLic. Ján Urban, MBA,  moderátor – riaditeľ ABÚ

V mesiaci svätého ruženca sme sa dozvedeli o novej službe predsedu Konferencie biskupov Slovenska, 
ktorá bola zverená nášmu arcibiskupovi Mons. Bernardovi Boberovi. Nech Pán žehná o. arcibiskupa Bernar-
da v jeho novej službe. My ho budeme sprevádzať našimi modlitbami. Predstavení a bohoslovci Kňazského 
seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

ThDr. Štefan Novotný, PhD., rektor Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach
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Drahí bratia a sestry,
   v dnešnej dobe osobného a spoločenského zmätku a obrovskej neistoty potrebuje dnešný človek nalie-

havo pevný, oporný bod, o ktorý by sa mohol oprieť v ťažkých dimenziách života. Potrebuje svetlo, ktoré by 
mu ožiarilo istú životnú cestu, ktorá by mu pomohla zorientovať sa v ťažkých križovatkách dnešného života.

   Takýmto pevným oporným bodom, takýmto svetlom, ktoré nám vlieva životnú istotu, je program života, 
ktorý nám ponúka Pán Ježiš v dnešnom fascinujúcom evanjeliu. Práve v dnešnom živote, naplnenom obrov-
skými protikladmi, v živote nelásky, protirečení, pádov, situácií, keď hľadáme svoje miesto, miesto dnešné-
ho kresťana, pri vypočutí dnešného evanjelia sme si mnohí povedali: Tak taký by som mal byť, takým by mal 
byť každý jeden z nás. Taká by mala byť naša farnosť, náš národ. 

Toto je základné posolstvo, ktoré Ježiš priniesol nám, ako máme žiť. To je novozákonné Desatoro, to je 
spôsob Ježišovho myslenia. A nás v tejto chvíli zaráža to, čo si dnes uvedomujeme, že Ježišov život nie je od-
razom nášho života, že jeho myslenie nie je naším myslením, že jeho jednanie nie je naším jednaním. Áno, 
náš Boh je celkom iný. Snáď práve preto, že nejdeme Božou cestou v živote do dôsledkov, že nejdeme cestou 
evanjelia je príčinou, že ľudia v dnešnej dobe stratili orientáciu v láske,  v pokoji, v jednote a v životnej istote. 

Blahoslavenstvá, ktoré nám dnes Ježiš ponúka, by mali byť programom života všetkých nás. Keď sa pozrie-
me do radov dnešných kresťanov, žalostne konštatujeme, že je málo tých, ktorých Ježišov program je progra-
mom každého jedného z nás. Že sa usilujeme o to, aby som sa stal takým, akého chce mať Ježiš. A pritom 
cítime jedinečnosť tejto cesty, pretože títo šťastní, blahoslavení prídu do Božieho kráľovstva.

Od začiatku Ježišovho verejného účinkovania čakáme na nejakú programovú reč, kde by bola predložená 
koncepcia Jeho nového života. Jeho koncepcia je jasná, ako hovorí Emerson, je zjavné, že Boh nemá v úmys-
le urobiť nás všetkých bohatými, mocnými, veľkými, ale chce nás mať ako svojich priateľov, ktorí sú šťastní. 
Lebo Ježišovo použité slovo blahoslavený znamená šťastný. A, naopak, šťastný znamená blahoslavený. Je-
žiš nazval blahoslavených chudobných, plačúcich, tichých, lačných a smädných, milosrdných, čistého srdca, 
prenasledovaných a potupovaných. Pretože majú väčšie predpoklady dosiahnuť účasť na najväčšom a trvác-
nom šťastí, ktorým je Božie kráľovstvo ako tých, ktorí všetko vsadili na pozemské hodnoty. Ťažká situácia, v 
ktorej sa nachádzajú, môže poslúžiť, aby si vypestovali správny vzťah k sebe, k veciam okolo seba, ale pre-
dovšetkým k Bohu. Aby negatívne postoje zmenili na pozitívne a tak už tu na tomto sveta sa plne zapojili do 
Božieho kráľovstva. Nezáleží na tom, či má človek úspech alebo neúspech, či vyhral alebo prehral, či je nad-
šený alebo sklamaný, šťastný alebo trpí. Ak objaví osem pozitívnych postojov, ktoré nám dal Ježiš v blaho-
slavenstvách, určite bude šťastný. 

Práve pred vyvolenými dvanástimi apoštolmi, pred učeníkmi a veľkým množstvom ľudu proklamuje Ježiš 
svoje nové poňatie šťastia. Šťastní sú tichí, v tichu Boh hovorí, v hluku mlčí. Ak bude mať postoj ticha pred 
Pánom, inak bude vnímať všetko okolo seba, inak bude vnímať našu zem. Vo všetkej nádhere a kráse uvi-
dím tvorčieho Božieho ducha a to ma urobí šťastným. Ježiš ďalej pokračuje: šťastní sú chudobní, tí, čo pla-
čú, čo trpia hladom a smädom, šťastní sú milosrdní, čo majú čisté srdce. Šťastní sú tí, ktorí sú pokojamilov-
ní, šťastní sú tí, ktorých prenasledujú. 

Každé blahoslavenstvo obsahuje duchovnú motiváciu pre zmenu ľudského postoja - zmeniť negatívny po-
stoj na pozitívny - v tom tkvie tajomstvo šťastia, ktoré sme spolu s Ježišom odhalili. Sú to klasické Ježišove 
výroky, ktoré prešli skúškou času. Počas dvoch tisícročí premieňali mysle, spôsoby, zvyky, osudy životy ľudí. 

Vieme si teraz predstaviť, keby kresťania zobrali vážne týchto osem viet, ktoré nám dnes ponúka Pán Ježiš, 
aký by to bolo obrovský prevrat v našom živote, v rodinách, farnostiach, v národoch celého sveta. V momen-

28. novembra tohto roku oslávime okrúhle 30. výročie konsekrácie farského kostola sv. Jozefa, robot-
níka vo Víťaze. A 30 rokov je aj od prvého živého prenosu sv. omše z nášho, teraz už farského kostola sv. 
Jozefa, robotníka. V našom archíve sa zachovala nahrávka celej sv. omše. Sv. omšu celebroval náš vte-
dajší pán farár a duchovný otec Jozef Dugas. Jeho homília je nadčasová, preto si dovoľujeme ju uverejniť 
v plnom znení.

Dnešný človek naliehavo potrebuje pevný, oporný bod
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te by sa vyriešili všetky problémy dnešného života, problémy človeka za predpokladu, aby sme žili tak, ako žiť 
kresťansky máme, ako nám to nádherne dnes a už dvetisíc rokov ukazuje Pán. Osem blahoslavenstiev nám 
má pomôcť nadobudnúť osem pozitívnych postojov k životu. Svätci v dejinách Cirkvi na svojich životných roz-
hodnutiach dokazujú, že je to jedinečná cesta k šťastiu. 

Dovoľte teraz otázku: Sme naozaj šťastní? Necítime v súčasnosti obrovskú stagnáciu šťastia? Šťastie je 
vnútorná sila vytvorená z odvahy, viery, nádeje, lásky a pokoja. Tieto hodnoty tvoria skutočné šťastie človeka. 
Pretože šťastie je viera, že Boh bude mať posledné slovo a ono bude pre mňa priaznivé. Šťastie je odvaha 
byť verným, vydržať pri Ježišovi v dnešnom svete. Šťastie je úžasný pocit, že vidíš a stretávaš Krista vo svo-
jom blížnom. Šťastie je nádej, že nad mojím životom sa rozostúpia mraky neistoty a predsa zasvieti nádher-
né slnko životnej istoty. Šťastie je viera, že tento život nezáleží na tom, aký je ťažký, zložitý, nie je mojím ko-
nečným cieľom, môj život na zemi je iba púťou.

Nebo, večný život s Ježišom - to je náš cieľ. A táto viera, ktorá nás robí šťastnými, je ako zdvihnutie plachiet 
na lodi. My sa plavíme v našej malej loďke života krížom cez rozbúrený oceán. Nezabudnime na jednu pod-
statnú životnú vec: žiadna plachta ešte nepohla loďou, vietor hýbe loďou, plachta iba zachytáva vietor. Pre-
to všetci zdvihnime plachtu viery a chytíme obrovskú silu Ducha. Túto plachtu viery držme i vtedy, keď sme v 
životnej neistote, v bolesti, v životnej skúške. Boh v pravý čas pošle vánok, nové pozitívne zmýšľanie nahra-
dí staré, jednotvárne, nudné, deprimujúce, negatívne postoje. Nové nadšenie príde ako svieži vánok a urobí 
náš šťastnými, blahoslavenými a svätými.

Ak prežijeme tento fenomén pravého šťastia, potom dnešné kresťanstvo bude tou silou, akou bolo na po-
čiatku. Silou, ktorá oslovuje, silou, ktorá strháva všetkých, ktorá dáva životu novú, pravú, životodarnú dimen-
ziu, nie, akú nám ponúka dnešný svet. 

Pri hodnotení dnešného evanjelia sa mnohí pýtame: dá sa ísť v dnešnom živote cestou blahoslavenstiev? 
Dajú sa nádherné myšlienky blahoslavenstiev vtesnať do rámca dnešného moderného človeka? Dokáže dnes 
ísť niekto touto cestou? Odpoveďou sú milióny svätcov, ktorí vo svojom živote prežívali vrcholnú krásu a hĺb-
ku Ježišových blahoslavenstiev. 

V súčasnosti tisíce a tisíce idú touto nádhernou cestou, ktorú nám dnes ukazuje Ježiš. Ideálnou postavou 
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v súčasnosti je zakladateľka rehoľnej spoločnosti Misionárok lásky Matka Tereza. Krásne sama hovorí: „My, 
Misionárky lásky, skladáme štvrtý sľub. Týmto sľubom sa zaväzujeme, že budeme slúžiť chudobným, bied-
nym a chorým. Za túto službu nesmieme prijať žiadnu odmenu. Nestačí dať chudobným iba ošatenie, lieče-
nie a jedlo. Oni potrebujú podstatne viac. Potrebujú naše ruky, náš úsmev, ale predovšetkým naše srdce. 
Mnoho ráz chudobní a biedni netúžia ani tak po materiálnych, hmotných veciach, ich najväčšou bolesťou je 
neláska, nevšímavosť okolia. Z tejto hroznej choroby ich môže vyliečiť iba naša láska, ktorá sa vie usmievať, 
ktorá vie vypočuť s pozornosťou toho, kto pred svetom nič neznamená.“ Matka Tereza vo svojej logike lásky 
krásne rozmýšľa: „Nemám zázračnú moc, aby som sa mohla venovať masám. Beriem si toho, kto moju po-
moc najviac potrebuje. Toho chcem urobiť šťastným. Mojím cieľom je urobiť niečo vznešené pre Boha, to zna-
mená pre svojich chudobných.“ 

Mladú novicku poslali prvýkrát do ústavu zomierajúcich. Je to vždy veľmi tvrdá skúška. Večer, keď sa novic-
ka vrátila do kláštora, matka predstavená spozorovala na jej tvári mimoriadny, spokojný úsmev. „Ako to, že 
vyzeráš taká šťastná?“ spýtala sa jej. „Ó, matka, prečo by som nemala byť šťastná? Veď som tri hodiny dr-
žala vo svojich rukách umierajúceho Krista.“ V týchto slovách je povedané všetko. Veru, neostanú bez šťas-
tia tí, ktorí vnesú toľko žiary radosti a lásky do života iných. 

A to by mal byť program života každého jedného z nás. Ponúknuť cez Ježišove blahoslavenstvá dnešnému 
svetu to, čo mu najviac chýba - pravú, obetavú lásku, pokoj, jednotu, milosrdenstvo, náš záujem o potreby 
druhého, ale predovšetkým naše srdce. S týmto nádherným programom, s touto obrovskou motiváciou byť 
šťastní, ale predovšetkým urobiť šťastnými druhých, chceme odísť z dnešnej svätej omše. 

Je to na nás veľa, Pane, prijať toto tvoje posolstvo, tvoje blahoslavenstvá ako program svojho života. Je to 
pre nás príliš ťažké. Daj nám odvahu to dnes prijať, aby sme vykročili správnym smerom. Prijať to zatiaľ ako 
cieľ svojho života, keď to nedokážeme prijať ako svoju každodennú náplň života. 

S tebou, Pane, a s Tvojou pomocou to iste dokážem. Amen.  
ilustračné snímky: archív Spektrum
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KATECHÉZA Homília na 33. nedeľu, rok C
z prípravy kňaza + Jána Biroša 

Čo je nádej?
Milí veriaci,
v dnešnom evanje-
liu Pán Ježiš hovorí o 
zbúraní chrámu, že z 
neho neostane kameň 
na kameni (Lk 21, 6). 
Túto predpoveď o zni-
čení chrámu spája s 
predpoveďou o kon-
ci sveta. Predpoveď o 
zničení chrámu pôso-
bila na jeho posluchá-
čov určite deprimujú-
co. Vieme, že sa už 
splnila a tak sa teda 
potvrdila a dosvedčila 
pravdivosť jeho slov. 
Tá druhá sa naplní na 
konci časov, keď na-
stane koniec sveta. Či 
sa niekto z nás toho 
času dožije, to je ved-
ľajšie. Podstatné je, 
aby sme na tieto veci 
mysleli, lebo pri svätej 
omši voláme: „Smrť 
Tvoju, Pane, zvestuje-
me..., kým neprídeš v 
sláve!“ V neustálom 
očakávaní večnosti, 
posledného účtovania, 
nám pomáha NÁDEJ, 
ku ktorej sa dnes bu-
deme povzbudzovať. 

Čo je nádej? Nádej je božská 
čnosť, ktorou s dôverou očaká-

vame blaženú večnosť a používa-
me prostriedky na jej dosiahnu-
tie, spoliehajúc sa na Božiu vše-
mohúcnosť. Nádej je očakávanie 
nášho večného dobra a všetko, čo 
k tomu vedie. Táto nádej je priro-
dzená každému kresťanovi, ba čím 
viac ju skusuje, tým viac ju vkladá 
do Božej milosti. Nádej je úplná od-
danosť do vôle Toho, ktorý všetko 
predvída a najmúdrejšie spravuje. 
Nádej je túžbou po Bohu, dosiah-
nutie, ktorá je jedine schopná vy-
plniť najhlbšie túžby... .

Aj v každodennom živote sa na 
každom kroku stretávame s náde-
jou, že dokončíme svoju cestu, keď 
si sadneme do vlaku. Vždy si sa-
dáme s nádejou, že dôjdeme tam, 
kam sa chceme dostať. Podobne 
je to aj v spoločenskom živote, ko-
lónie podriadených národov majú 
nádej na oslobodenie. O prirodze-
nosti nádeje sa dočítame aj vo 
Svätom písme: či verejná hriešni-
ca nemala nádej, keď svojimi vlas-
mi umývala Kristove nohy? Keby 
nemala nádej, nebola by sa vysta-
vila posmechu farizejov. A Pán ju 
neodmietol (Lk 7, 37). Aj márno-
tratný syn, hoci sa vracal plný po-
chybností, či ho otec prijme, pred-
sa len mal iskierku nádeje, či ho 
otec prijme, aj keď len za sluhu 
(Lk 15, 11). 

Aj dnešný človek vkladá nádej - 
jeden do hmotných statkov, iný do 
svojej kariéry, ďalší do svojej ro-
diny. Lenže predmety tejto náde-
je ho neuspokoja, a ak ho uspo-
koja, tak len na krátku dobu. Sku-

točná hlboká nádej je len v Bohu. 
Hovorí sa, že dnešný svet prežíva 
krízu nádeje. Vidíme, ako sa veci 
vo svete skomplikovali a ďalej sa 
komplikujú. Človek vidí svoju bez-
mocnosť. Veda a objavy idú tak 
rýchlo dopredu, že sa niekedy so 
zatajeným dychom pozeráme, ako 
nás vývoj predbieha. Pritom mno-
hí ľudia ostávajú na primitívnom 
stupni. V takejto situácii sa nás 
zmocňuje pokušenie a zbabelosť, 
čoho sa musíme vyvarovať. Ak tej-
to skutočnosti nevenujú ľudia po-
zornosť, ľudstvo sa môže samo zni-
čiť. V tom je súvislosť medzi priro-
dzenou a nadprirodzenou nádejou. 

Preto si Cirkev uvedomuje svoju 
povinnosť vydávať svedectvo o ná-
deji. Nad tým sa zamýšľal aj kon-
cil, keď vydal konštitúciu „Radosť 
a nádej“. Mysliteľ, katolícky kňaz 
a prírodovedec De Chardin pove-
dal: „Svet bude patriť tomu, kto 
mu bude môcť na tejto zemi po-
skytnúť najväčšiu nádej.“ Často 
sa nám zdá, že vydávať svedectvo 
nádeji je v dnešnom svete nemož-
né, ale s Ježišom Kristom a osob-
ným pričinením to možné je. Veď 
už apoštol sv. Pavol hovorí: „...
lebo vieme, že súženie pôsobí tr-
pezlivosť, trpezlivosť zasa vyskú-
šanú čnosť a vyskúšaná čnosť ná-
dej“ (Rim 5, 4).

Príklad zo Starého zákona: dej 
sa odohráva za vlády Xerxesa I., 
rok 485 - 465 pred Kristom. Es-
ter pochádzala z Benjamínovho 
pokolenia a dostala sa do zaja-
tia. Ako sirota bola pod ochranou 
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ilustračná snímka: M. Magda

svojho strýka Mardocheja. Oni dvaja zachránia národ od veľkej pohromy: kráľ Xerxes koná poradu a hosti-
nu s veľmožmi. Na hostinu pozval aj kráľovnú Vesti, ale tá sa na hostinu nedostavila. Jej miesto zaujme Es-
ter. Svoj rod a pôvod z opatrnosti neprezradí. Aman, kráľov minister, má zlosť na Mardocheja. Vie o jeho ži-
dovskom pôvode a preto losom stanoví deň, kedy majú byť židia v celej ríši vyhubení. Mardochej prosí krá-
ľovnú, aby sa ujala svojho ľudu a zakročila u kráľa v prospech židov. Mardochej a Ester sa modlitbou pripra-
vujú na svoj osud. Aman sa dostane na šibenicu, ktorú pripravoval Mardochejovi a ustanoví sa kráľovské na-
riadenie, ktoré dovoľuje židom, aby sa ozbrojení hájili proti útočníkom. Na pamiatku tejto záchrany slávia ži-
dia sviatok Purim. Esterina modlitba je vzorom neochvejnej nádeje: „Bože, ktorý si mocnejší nad všetko iné, 
vypočuj volanie tých, ktorí nemajú nijakej nádeje a vytrhni nás z rúk zlostníkov a vysloboď ma od toho, čo mi 
pôsobí strach“ (Est 14, 19)

Nech je táto Esterina modlitba posilou vo všetkých ťažkostiach aj nám. Amen.
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KATECHÉZA Homília na 34. nedeľu, rok C - Krista Kráľa
z prípravy kňaza + Jána Biroša 

„Ešte dnes budeš so mnou v raji!“
Milí veriaci,
doteraz sme slávili sviatok 

Krista Kráľa v blízkosti sviatku 
Všetkých svätých. Ku Kristovi pat-
rili zástupy svätých triumfujúcej 
Cirkvi. On sám bol prehlasovaný 
za kráľa štátnikov, vedcov, sudcov, 
umelcov, národov a rodín. Zasvä-
tenie farnosti Kristovi Kráľovi malo 
pripomenúť jeho neodškriepiteľné 
práva nad ľudstvom. 

Teraz, po 2. vatikánskom kon-
cile, slávime sviatok Krista Kráľa 
na poslednú nedeľu v liturgickom 
roku, aby sa zdôraznila eschatolo-
gická, posledná a definitívna pova-
ha jeho kráľovstva a jeho moci. Vý-
kon, jeho kráľovský majestát, ešte 
len príde. Tu na zemi nevládol a ne-
vládne ani dnes na spôsob svet-
ských mocností manipuláciou a ná-
silím. Pán Ježiš vždy odmietal tri-
umfálnu predstavu Mesiáša ako di-
abolské pokúšanie od svojich uče-
níkov. Nešlo mu o to, aby uplatnil 
seba, ale šlo mu výlučne o to, aby 
nás spasil. Namiesto, aby si dal 
slúžiť, on sám slúžil druhým - svo-
jim bratom. Nežiadal nič pre seba, 
ale dával. Neprišiel, aby získal vý-
nosné postavenie, ale aby zmaril 
seba obeťou za nás. 

Velikáni dejín nechali za seba 
umierať iných ľudí, Ježiš umrel za 
ľudí sám. Toto je jeho veľkosť. Jeho 
vláda nezačala tým, že svojou kr-
vou na kríži založil trvalý mier me-
dzi ľudstvom a Bohom, teda cel-
kom ináč ako začína vláda štátni-
kov vo svete.

Kráľom je Kristus, ale jeho koru-

na je z tŕnia. Na tabuľke nad jeho 
hlavou bolo napísané „Ježiš, kráľ 
židovský!“ Ale to nebolo vyznaním 
jeho dôstojnosti, ale bol to po-
smech. Predáci národa, vojaci aj 
spolu ukrižovaný lotor vzývali toho 
bezmocného, pribitého kráľa, aby 
ukázal svoju moc a zostúpil z krí-
ža a zachránil seba a lotra. Vieme, 
že to neurobil. Prečo? Nemal takú 
moc? Bol predsa len úbohý, chy-
tený, odsúdený a mučený človek 
a nič viac? A predsa ukázal svoju 
moc lepšie, než ako keby zostúpil z 
kríža. Prosil za odpustenie pre svo-
jich vrahov a pre tých, ktorí ho zo-
smiešňovali, vyslyšal prosbu dob-
rého lotra. Ukázal moc lásky, kto-
rá bola silnejšia ako nenávisť a pô-
sobivejšia než ľudský hriech. Ježiš 
je Kráľom svojou božskou, všeobjí-
majúcou láskou. A keď príde súdiť 
svet, bude to súd lásky, nie nási-
lia a pomsty. Nesmieme odlučovať 
jeho príchod v sláve od jeho slávy 
na kríži. Lebo jeho sláva je odpúš-
ťajúca a služobná láska.

Práve preto sa dnes, na svia-
tok Krista Kráľa, číta evanjelium 
o jeho ukrižovaní, aby sa ukázala 
sláva jeho lásky, ako sa zjavila ka-
júcemu lotrovi, ktorému Ježiš po-
vedal: „Ešte dnes budeš so mnou 
v raji!“ To znamená: Dnes je pre 
teba súd, dnes si sa dožil prícho-
du svojho Pána.

Prirodzene, že na konci časov 
príde Ježiš s mocou a velebnosťou, 
ale to bude moc lásky, ktorá sa už 
ukázala na kríži a velebnosť spra-
vodlivosti, ktorá bude vo veľkom 

súlade s jeho láskou. Na tomto 
súde sa ukáže pravda aj právo, ale 
bude to právo a pravda lásky. Kris-
tove slová a jeho velebnosť je slá-
va ukrižovaného Spasiteľa hrieš-
nikov. Svetoznámy černoch Mar-
tin Luther King krátko pred svojím 
zastrelením povedal: „Aj keď proti 
nám použijete všetku moc sveta, 
neprestaneme vás milovať!“ Táto 
Ježišova láska neprestane ani pri 
jeho poslednom príchode k súdu. 
Naopak! Ježiš je víťaz na kríži a 
skrze kríž. Kristus je Kráľ, pretože 
jeho láska bola silnejšia ako hriech 
a nenávisť. Kristus je Pán sveta, 
pretože táto láska svet stvorila a 
vykúpením ho obnovila. 

Konštantín Veľký vraj videl vo 
sne kríž a počul hlas: „V tomto 
znamení zvíťazíš!“ Dnes už nekla-
dieme dôraz na slovo zvíťazíš. Svet 
vo vojnách už víťazil, prehrával a tr-
pel dosť. Toľko, že z tých víťazstiev 
mal takmer skoro zánik - smrť. 
Dnes víťazi vo vojne nie sú hľada-
ní. Víťazi sú podozriví. Dôraz leží 
na prvých slovách: „V tom zname-
ní!“ Len v kríži je skutočné víťaz-
stvo lásky nad zlobou, slabosťou 
a posmechom. 

Môžu dnes kresťania víťaziť ináč 
ako krížom a utrpením? Pokoncilo-
vá Cirkev už nie je dobre upevne-
nou mocnosťou, ktorá sa uzavrela 
svetu a ktorá otvára brány len tým, 
ktorí sa priznajú, že sú porazení. 
Dnešná Cirkev si viac uvedomuje, 
že jej poslanie nie je iné, ako bolo 
Ježišovo. Byť tam, kde ľudia trpia 
a stonajú pod bremenom svojich 
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hriechov a zloby druhých. Kristova Cirkev je tam, kde sú ľudia bez práv a kde nemajú nikoho, kto by sa ich 
ujal. Takto pracoval aj arcibiskup Helder Camara. Kristova Cirkev sa rozšíri tam, kde obeť, kríž a služba je oča-
kávaná viac než presadzovanie práv a privilégií. Jej veľkou šancou je a zostane láska, ktorej každý rozumie a 
ktorú každý potrebuje. Lebo LÁSKA je Kristovým kráľovstvom, ríšou toho, ktorého láska spája a obnovuje svet. 

Dnes oslavujeme u Krista Kráľa tú vznešenosť, moc a slávu, pre ktorú Ho nazývame Kráľom. Keď na to 
myslíme, radi by sme možno povedali: „Pane Ježišu, daj, nech v Tvojom Kráľovstve sedíme čo najbližšie po 
Tvojom boku. A ešte viac by sme si priali, aby zoslal hoci aj hromy a blesky na tých, ktorí sa mu tu protivia a 
prenasledujú jeho Cirkev, ale aby najviac na tých padali hromy a blesky, ktorí sa nepáčia nám! Dnešná sláv-
nosť nás však učí vidieť Kristovu moc a slávu predovšetkým v odpustení, ktoré ponúka každému človeku. 

Je posledná nedeľa cirkevného roka. Raz bude ktorási nedeľa tou našou poslednou. A bude posledný deň. 
Modlime sa pri tejto svätej omši na počesť Krista Kráľa, aby aj našou poslednou prosbou na tomto svete bola 
prosba kajúceho lotra na kríži: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva!“ Ježišova odpo-
veď bude iste kráľovská a spravodlivá. Amen.  

ilustračné snímky: M. Magda
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KATECHÉZA Homília na 1. adventnú nedeľu, rok A
z prípravy kňaza + Jána Biroša 

Či na Božom oltári a či na rakve temného hriechu?
Milí veriaci,
dnešnou nedeľou za-
číname nový cirkevný 
rok a adventom vstu-
pujeme do vianočného 
obdobia - čakáme Je-
žiša. Mnohé naše kos-
toly zdobia zelené ad-
ventné vence a na 
nich štyri sviece zna-
čia dlhú dobu čakania 
na svetlo sveta - Kris-
ta. Sviece tým, že zhá-
rajú a rozptyľujú svet-
lo, znázorňujú ľudský 
osud. Upozorňujú nás, 
že aj my horíme, že 
raz dohoríme. Otázkou 
je iba to, kde a prečo 
horí naša životná svie-
ca.

Pri svätom krste nám dala Cir-
kev do rúk horiacu sviecu, ktorá je 
symbolom svetla viery. Táto svie-
ca už dávno dohorela, ale či ešte 
svieti v našom živote svetlo, ve-
dúce dušu k Bohu? Či sa náš po-
stoj podobá adventnej svieci, kto-
rá vstupuje do boja s temnotami? 
Kde a prečo horí svieca nášho živo-
ta - či na Božom oltári a či na rak-
ve temného hriechu? Odpovedať 
si na túto otázku je našou prvora-
dou adventnou úlohou. Len ten má 
opravdivé a skutočné Vianoce, kto 
hľadá Krista, kto k nemu kráča v 
pozemskom živote. 

V tomto adventnom období mod-
litby liturgie uvádzajú do našej po-
zornosti obdobie pred narodením 
Pána. Ľudstvo a najmä izraelský 
ľud aj vtedy očakávali Vykupiteľa 
- Krista. Hodiny svetovej histórie 
sú napravené aj na budúci príchod 
Krista Pána. Advent pred Kristom 
bol dlhý a temný. Avšak Pán Boh 
nikdy neponechal ľudstvo samo na 
seba. Na oblohu nášho života po-
ložil jasnú hviezdu svojich prisľúbe-
ní: „Plesaj a jasaj, dcéra Sionská, 
lebo prichádza tvoja Spása...“- toto 
sľúbil Boh skrze svojich prorokov. 
Prorokuje miesto aj čas narodenia 
Mesiáša, v prorockých videniach 
zasvietia svetlá a obrazy sľubnej 
budúcnosti. Tieto predpovede pri-
viedli ku Kristovi chýrečného vie-
denského kazateľa Emanuela Ve-
ita. Jeho rodičia boli proti Kristovi 
naladení židia. On sám sa chystal 
stať lekárom a občas si ako štu-
dent medicíny vypočul niekoľko 
prednášok na náboženskú tému 
na lekárskej fakulte. Na jednej z 
týchto prednášok profesor bibli-
ky prednášal to, čo hlásali kedysi 
proroci o Mesiášovi. Toto ho du-
ševne pobúrilo. Takto pobúrený v 
duši sa ponáhľal domov a vyhľadal 
hebrejskú bibliu. Bol veľmi zaraze-
ný, keď zbadal, že stránky a texty 
týchto proroctiev boli starostlivo 
zalepené. Pokúsil sa ich rozlepiť 
a prečítať si ich a vtedy ho päsťou 
udrel do hlavy jeho vlastný otec, 
žid. Emanuel sa s tým neuspoko-

jil. Kúpil si novú bibliu a čítal v nej 
o predpovediach prorokov. Dal sa 
pokrstiť a prijal aj kňazské sväte-
nie. Svoj život zasvätil práci na pri-
vádzaní vo tme sa potácajúcich sa 
ľudí na svetlo Kristovo. 

Avšak advent nie je len spomien-
kou na časy dávno minulé. Veď aj 
dnes mnohí žijú bez Krista. A čo 
je naviac zarážajúce, nielen sami 
sa uzatvárajú, ale uzatvárajú pred 
Kristom aj iných. No nič nie je ne-
bezpečnejšie ako odmietnuť Kris-
ta. Ako jednoducho sa dá zhasiť 
plamienok sviece, práve tak ľah-
ko sa dá zhasiť v ľudských dušiach 
plamienok viery. Nakoľko nemôžu 
žiť bez svetla, hľadajú nové svet-
lo. Ako keby sme mohli nájsť niečo 
svetlejšie ako Kristus. Čítal som v 
novinách vyjadrenie jedného básni-
ka: „Mnohí sa hlásia k vede a v nej 
vidia svoje náboženstvo.“ Takto sa 
vyjadril aj slávny spisovateľ Ber-
nard Shaw a povedal toto: „Veda, 
ktorej som veril, zlyhala. Jej tvrde-
nia sú oveľa bláznivejšie ako všet-
ky zázraky kňazov. Jej rady, ktorými 
chcela založiť novú tisícročnú ríšu, 
priviedli Európu k priepasti samo-
vraždy. Ja som tak veril vede, ako 
náboženský fanatik verí svojej po-
verčivosti, preto som sa usiloval 
zničiť vieru modliacich sa miliónov. 
A teraz sa na mňa pozrite, môžete 
vidieť tragédiu ateistu.“ 

Hľa, takto môže byť sklamaný 
človek, ktorý sa môže stať advent-
nou jasnosťou, ktorá obracia náš 
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zrak na Pána Ježiša, na toho Krista, ktorý aj dnes prichádza na vlnách nevery, na križovatkách utrpenia a vo 
víre sklamaní. Prichádza k nám so svojou milosťou, so svojím učením, s obnovujúcou sa láskou našej Cirkvi. 
Stojí pred našimi dvermi a klope... 

Okrem minulého a prítomného adventu je aj tretí advent, ktorý nás chce pripraviť na druhý Pánov príchod. 
On prisľúbil, že sa k nám slávnostne vráti na konci terajšieho svetového poriadku. V okamihu našej smrti pri-
vinie k sebe iba našu duchovnú bytosť, ale vtedy aj naše telo a celý svet.

Istý kazateľ mal otrasnú kázeň o poslednom súde. Mnohí poslucháči ronili slzy nad jeho slovami. Keď to 
kazateľ zbadal, takto pokračoval: „Vidím, že mnohí plačete nad posledným súdom, ktorý nás čaká. Ale teraz 
si slzy osušte, lebo vám poviem niečo, čo vami ešte viac otrasie ako posledný súd.“ Každý zvedavo a s na-
pätím čakal, čo bude ďalej. A on slávnostne povedal: „Štvrťhodinu po vašom odchode z tohto kostola všetko 
zabudnete, všetko, čo som vám povedal. Ďalej sa budete odvracať a oddávať sa hriešnym radovánkam, a to, 
čo som vám povedal, budete považovať za bájky - a toto je to najstrašnejšie!“

Takto hovoril slávny kazateľ a jeho slová nech nájdu ozvenu vo vašich srdciach. Pán Ježiš k nám prichá-
dza, chce sa nad nami zmilovať a nie nás odsúdiť. Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. 
Kristus prichádza k nám a my k Nemu: "Hľa, stojím predo dvermi a klopem." Otvor závoru svojej zhrdzavejú-
cej duše. Vzbuď v sebe svetlo viery. Nech je ona adventným kahancom vedúcim ku Kristovi.

Veľkého kráľa sa nesvedčí privítať v tesnej izbe. Počas tichých adventných večerov vypni televízor, vezmi 
Sväté písmo a čítaj jeho posvätné slová. Vtedy pocítiš, ako Ježiš stojí pred tebou a klope na tvoje srdce a 
možno už aj na čelo... Vieš čo??? ZOBUĎ SA ZO SPÁNKU A OTVOR MU DVERE! Amen.

ilustračná snímka: M. Magda
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KATECHÉZA Homília na 2. adventnú nedeľu, rok A
z prípravy kňaza + Jána Biroša 

„Robte pokánie!“
Milí veriaci,
duša človeka je naozaj tvor 

vznešený. Je najveľkolepejším 
dielom Boha - Otca - Stvoriteľa, 
je spanilou nevestou Boha - Syna 
a je aj chrámom Ducha Svätého. 
Kvôli nej je stvorený celý tento 
vesmír aj Zem s jej bohatstvami. 
Áno, vznešená a krásna je ľudská 
duša, hoci by bola dušou čo naj-
biednejšieho žobráka. Je najvzác-
nejšou perlou na zemi, vzácnym 
drahokamom, ktorý je vsadený do 
utešeného prsteňa prírody.

Pominuteľnosť sveta, spomínaná 
minule, bude podľa Kristových slov 
hrozná a naplňuje nás úzkosťou. Ale 
ešte väčšou úzkosťou a bolesťou nás 
musí naplniť skaza čo i len jednej, je-
dinej ľudskej duše, ktorá je podľa Kris-
tových slov cennejšia ako celý svet aj 
so svojím tvorstvom. Pýtam sa, bra-
tia a sestry, koľko máme tých duší? 
Máme ich 1000, máme ich 100, ale-
bo máme ich aspoň dve? NIE! Máme 
iba jednu, jedinú! Ona je našou jedi-
nou kvetinkou, je našim jediným jedi-
náčikom. Keď stratíme túto našu je-
dinú dušu, stratili sme všetko dobro 
a krásno naveky!

Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „Boh nám 
dal dve oči, aby sme videli, dve uši, 
aby sme počuli, dve ruky, aby sme 
mohli využiť zmysel hmatu, dve nohy, 
aby sme chodili. Ak sa nám z týchto 
drahocenných vecí polovica poškodí, 
zostáva nám ešte druhá polovica. 
Dušu nám dal však iba jednu, preto 
ak ju svojou vinou stratíme, čím bu-
deme ďalej žiť?“

Preto podľa Jána Krstiteľa a jeho 
výzvy z dnešného evanjelia niet ne-

bezpečnejšej veci ako odkladať a od-
ďaľovať pokánie. Určite ste už vide-
li niekoho umierať, kto žil poriadne 
a plnil si svoje kresťanské povinnos-
ti a iste ste počuli aj to, ako si sťa-
žoval: „Som taký slabý, nemôžem sa 
už ani na všetko rozpamätať, ba ani 
Otčenáš sa nevládzem dobre a zbož-
ne pomodliť.“ Nuž a čo potom hrieš-
nik, ktorý si za dlhé roky nedal dušu 
do poriadku, čo bude hovoriť on, čo 
bude robiť? Takýto človek nech neza-
búda na slová sv. Augustína, ktorý ho-
vorí, že polepšenie, ktoré hriešnik od-
kladá na čas choroby, býva tiež cho-
ré a nedostatočné.

Pred niekoľkými rokmi boli ľudia 
svedkami hrozného divadla v Amerike 
pri obrovskom Niagarskom vodopáde, 
ktorý je najväčší na svete. Akýsi muž 
si ľahol do loďky, priviazanej na brehu 
rieky sv. Vavrinca, ktorá sa pri Niaga-
re rúti z príkrych skál do hlbokej prie-
pasti, tvoriac takto svetoznáme vodo-
pády. Muž na loďke podľa všetkého 
zaspal. Naraz sa loďka odtrhla a silný 
prúd ju začal unášať smerom k hroz-
nému vodopádu. Ľudia na spiaceho 
muža kričali z celých síl, no on však 
pre hukot pri vodopáde nič nepočul, 
až potom pri vodopáde ho ešte väčší 
hukot vody zobudil. Keď s hrôzou spo-
zoroval nebezpečenstvo, celou silou 
začal veslovať a volal o pomoc, koľ-
ko vládal. Prúd vody bol však taký sil-
ný, že ho ten človek veslami nedoká-
zal a nevládal premôcť. O krátky čas 
sa zrútil a zahynul v hroznej priepasti. 

Hľa, milí veriaci, toto je obraz a si-
tuácia spiaceho hriešnika. Žije v hrie-
choch, na ktoré si navykol už v mla-
dosti. Nedbá o Boha, na svoju dušu 

nepamätá, na večnosť nemyslí. Čas 
ako dravá rieka unáša loďku jeho ži-
vota. Zrazu sa zjaví smrť, otvorí sa 
pred ním večnosť, na začiatku ktorej 
bude spravodlivý a neúprosný súd. 
Tu sa bleskurýchle prebudí zo svo-
jej ľahkomyseľnosti a ešte aj výkrik 
hrôzy umĺkne na jeho perách: s ta-
kou rýchlosťou uzrie Najsvätejšieho 
zo všetkých svätých, predstúpi pred 
Neho vytrhnutý zo svojich prác a zá-
bav, možno tých najhriešnejších, v 
každodenných šatách, zašpinený, za-
prášený, s nevyrovnanými účtami, so 
špinavou dušou...

Pán Ježiš pomenoval sv. Jána Krs-
titeľa anjelom za to, že chodil popri 
rieke Jordán a všetkým hlásal: „Rob-
te pokánie!“ Aj svätá Bernadeta po-
čula od Panny Márie v lurdskej jasky-
ni trikrát volanie: „Pokánie, pokánie, 
pokánie!“ Ako na to odpovedáme svo-
jím životom?

Bratia a sestry, dobre si zapamä-
tajme, čo hovorí sv. Ambróz: „Ak ma 
niekto požiada o pokánie už iba na 
smrteľnej posteli, neodopriem mu roz-
hrešenie, neopovážim sa však tvrdiť, 
že odchádza zo sveta šťastne. Neho-
vorím, že je zatratený, ale nehovorím 
ani to, že dosiahol spásu. Ak robíš po-
kánie iba v poslednej chvíli, hriechy 
opustili teba, a nie ty ich!“ A sv. Au-
gustín upozorňuje na lotrov, ukrižova-
ných s Kristom Pánom a hovorí: „Je-
den z nich bol v poslednej chvíli ospra-
vedlnený, aby nikto nezúfal, ale iba 
jeden, aby nikto opovážlivo nedúfal.“ 

Milí veriaci, už je teda naozaj naj-
vyšší čas, aby sme sa zo svojich ne-
restí a hriechov spamätali a prebudi-
li sa! Amen.
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Rozhovor 

Odkiaľ pochádzate duchovný 
otec?

Pochádzam zo Sniny, odtiaľ je 
moja mama, otec má korene v 
Sečovskej Polianke. V Snine som 
vyrastal aj so sestrou a bratom, 
tam bolo naše detstvo, základná i 
stredná škola. Tam som navštevo-
val elektrotechnickú priemyslovku.
Nie v Košiciach?

V Snine je pôvodne strojnícka 
priemyslovka, v deväťdesiatych 
rokoch sa rozšírila o iné odbory. 
Na konci priemyslovky som uvažo-
val, čo ďalej. V maturitnom ročníku 
som vnímal, že ma to ťahá k du-
chovnému povolaniu a vybral som 
sa cestou ku kňazstvu.
Všetko teda bolo v Snine. Radi 
ste chodili do školy?

(smiech) Samozrejme, že boli 
nejaké veci, ktoré som mal v ško-
le rád. Základnú aj strednú sme 
mali blízko domu, bola to výhoda, 
bol som tam pešo za päť minút a 
keď som niečo zabudol, dalo sa 
rýchlo vrátiť. So spolužiakmi bolo 

ThLic. Jozef 
Kohut, PhD.
Slávnostným kaza-
teľom ďakovnej sv. 
omše poľovníkov v ka-
plnke Narodenia Pan-
ny Márie v Doline, bol 
duchovný otec Jozef 
Kohut, prefekt košic-
kého seminára sv. Ka-
rola Boromejského v 
Košiciach.

super. Mal som rád telesnú výcho-
vu, bol som športovec. Záujem o 
šport som zdedil po otcovi. S ka-
marátmi sme hrávali futbal, von-
ku sa behalo. Pre našich rodičov 
to boli asi výzvy - zelené kolená na 
nohaviciach, tu sa spadlo, tam sa 
oprelo. Myslím si, že som mal po-
zitívny vzťah ku škole. Zvláštnos-
ťou bolo, že základná škola trvala 
vtedy len do osmičky, deviaty roč-
ník nebol, hneď sa išlo na stred-
nú - v mojom prípade na spomí-
nanú priemyslovku. Bolo zaujíma-
vé chodiť na technickú školu, tam 
som mohol rozvíjať svoje technic-
ké sklony a nadanie. 
Aký odbor tam bol?

Mali sme zameranie na slabo-
prúdovú elektrotechniku. Na ma-
turite z odborných predmetov som 
si vytiahol riadenie svetelnej križo-
vatky, ale štúdium bolo aj o progra-
movaní, matematike, technickom 
kreslení, atď. Okrem školy bola u 
nás doma aj veľmi živá farnosť.
Aj je...

Aj je stále, myslím si. Vďaka 
Pánu Bohu boli u nás kňazi a la-
ici, ktorí sa v deväťdesiatych ro-
koch aktivizovali a my mladí sme 
mohli zažiť krásu a dynamiku far-
ského spoločenstva. Pomerne sko-
ro som začal chodiť každý deň na 
sv. omše. Kostol sme mali blíz-
ko, dokonca ešte bližšie ako ško-

snímka: M. Magda
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lu. Mohol som si dovoliť ísť ráno 
na sv. omšu, nasledovalo vyučo-
vanie, poobede boli tréningy. Hoci 
nie som vysoký, na základnej som 
sa venoval volejbalu. Snom môjho 
otca však bolo, aby som sa tak 
ako on venoval futbalu, alternatí-
vou bolo zápasenie. A tak prišlo 
zápasenie, ktoré ma sprevádzalo, 
vlastne celú strednú školu. Súťa-
žili sme po celom Slovensku, cho-
dili sme na majstrovstvá republiky 
vo voľnom aj grécko-rímskom štý-
le, počas roka bola dorastenecká 
aj mužská liga, v lete sústredenia. 
Súčasťou môjho života bola škola, 
šport aj kostol.
Vráťme sa k poslednému ročníku, 
keď ste spomínali, že sa začalo 
niečo črtať. Bolo to také hmata-
teľné, alebo ako prišla túžba do 
seminára?

Keď sa na to obdobie pozerám 
spätne, myslím si, že Božie povo-
lanie postupne klíčilo v rodine a 
vo farskom spoločenstve. V rámci 
farnosti sme boli taká dobrá sku-
pina chlapcov aj dievčat. Po ve-
čeroch bývali stretká, nacvičoval 
zbor, spievalo sa, hralo sa na gita-
re. S kaplánmi sme mávali aj bib-
lické stretnutia. V lete sa organizo-
vali duchovné obnovy a tábory, tu-
ristika. Žiť vieru sme považovali za 
čosi úplne normálne. Kdesi z toho 
vyrástla otázka, či by som aj ja mo-
hol byť kňazom. V maturitnom roč-
níku sa dávala prihláška na vyso-
kú školu. Rozhodoval som sa, pý-
tal som sa, hľadal. Svoju úlohu v 
tom zohrali rehoľné sestry Vykupi-
teľky a Satmárky, ktoré účinkovali 
v Snine. Svoj dom tu mali aj pátri 
verbisti, misionári. Zapájali sa do 
života vo farnosti, slúžili niektoré 
omše. U nich sme mávali s kama-
rátmi chlapčenské stretká. Spolu 
sme sa modlili, mali posilku, tak-

že sme tam zároveň aj cvičili. Mys-
lím si, že z toho to vyrástlo, že som 
okolo seba videl život.
A rodičia? Vedeli?

Rodičia praktizovali svoju vieru. 
Keď som prišiel s tým, že chcem 
ísť do seminára, neboli veľmi pre-
kvapení. Videli, ako žijem. Mož-
no najprv otec nebol nadšený, ale 
spracoval to. Mama sa tešila. Ne-
bránili mi a podporovali ma. Prihlá-
sil som sa do seminára a hneď na 
prvýkrát ma prijali. Bolo to zaují-
mavé, lebo som nemal absolvova-
nú ani základnú vojenskú službu. 
V ktorom roku ste nastúpili do 
seminára?

Bolo to v roku 1997, hneď po 
maturite. Bol som najmladší - a 
taká „pikoška“ - aj najnižší. Po než-
nej revolúcii sa obnovil seminár v 
Spišskej Kapitule, kde sa formo-
vali aj košickí bohoslovci. Počty 
seminaristov boli v tom období na 
Slovensku obrovské. V roku 1994 
sa po štyroch desaťročiach otvo-
ril aj košický seminár a ja som už 
nastúpil sem. Všetko sa postupne 
budovalo – kaplnka, kuchyňa, jedá-
leň, priestory na bývanie, učebne. 
Veľa pomoci materiálnej aj duchov-
nej prichádzalo z farností. Špeciali-
tou nášho seminára bol pastorač-
ný rok po 3. ročníku. Ja som ho 
strávil v jednej farnosti vo Viedni. 
Vďaka dobrej nemčine som sa do-
stal do Rakúska. Najmä na stred-
nej sme mali vynikajúcu nemčinár-
ku, ktorej za veľa ďakujem.
Takže skrze jazyk ste boli vo 
Viedni?

Áno. Myšlienku roka mimo se-
minára podporoval otec arcibis-
kup Alojz Tkáč a náš vtedajší rek-
tor Mons. Anton Konečný mal dob-
ré kontakty po svete. Bohoslov-
ci dostali možnosť zažiť iný svet, 
trochu spoznať inú kultúru, rozší-

riť si obzory aj zlepšiť sa v jazyku. 
Dodnes to neľutujem a som vďač-
ný za túto skúsenosť, ktorá mi pri-
niesla aj veľa nových možností a 
kontaktov. Po návrate zo zahrani-
čia pokračovala formácia pomer-
ne „hladko“. V roku 2004 som sa 
stal kňazom.
A čo primície?

Primície boli v roku 2004 v Sni-
ne. Nasledovali tri roky v Strop-
kove, kde je veľmi pekné miesto 
na kňazský začiatok. Mnohé kon-
takty odtiaľ mi zostali dodnes. 
Rok som bol kaplánom v Sabino-
ve. Potom som z bežnej pastorá-
cie prešiel do špeciálnej. Pôso-
bil som v košickom Univerzitnom 
pastoračnom centre (www.upcke.
sk). V Košiciach bolo vtedy okolo 
20 000 vysokoškolákov, väčšina 
z nich boli naši katolíci. Fungova-
lo sa tak živo. Každý týždeň sme 
mali sv. omše a stretká v desiatich 
internátnych spoločenstvách. Cho-
dili sme na internáty, teda nielen 
oni k nám do UPC do centra, ale 
najmä my k nim. Bol to blízky kon-
takt. Vzácne bolo pre mňa aj spo-
ločenstvo univerzitných kňazov na 
čele s terajším otcom biskupom 
Marekom Forgáčom. Po šiestich 
rokoch v UPC som sa opäť sťaho-
val do seminára.
Ako sa to stalo?

Biskupským dekrétom (smiech). 
Generácia kňazov, ktorí pôsobili v 
košickom seminári, sa menila a 
nový rektor potreboval doplniť for-
mačný tím. Prišla výzva, či by som 
išiel za prefekta. Od roku 2014 
som teda v Kňazskom seminári sv. 
Karola Boromejského v Košiciach. 
Prefekt. Aká je to funkcia?

Zaujímavá. Niektorým prefekt 
evokuje iné slová, napr. „perfekt“, 
„pre efekt“ (smiech).
Čo má prefekt na starosti?
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V prvom rade si uvedomujem, že 
stojím pred tajomstvom Božieho 
povolania, na ktoré konkrétny člo-
vek odpovedá a zveruje ho do rúk 
Cirkvi. Anglicky hovoriace prostre-
die používa spojenie formation di-
rector – riaditeľ formácie. Úlohou 
prefekta v rámci formačného pro-
cesu je pomáhať rektorovi pri hod-
notení seminaristu. Zameriavame 
sa na súcosť kandidáta kňazstva. 
Biskup sa pri vysviacke pýta, či je 
dotyčný muž súci stať sa kňazom. 
Súcosť sa prejavuje v štyroch zá-
kladných oblastiach: ľudskej, du-
chovnej, intelektuálnej a pastorač-
nej. Kňaz má byť zrelý v každom z 
týchto rozmerov. Bývame so se-
minaristami v jednej budove, stre-
távame sa pri modlitbe, v jedál-
ni, pri športe, či vo voľnom čase. 
Ale máme aj pravidelné formačné 
rozhovory s každým bohoslovcom 
zvlášť, aj stretnutia v rámci roční-
kov. Tak ich postupne spoznávame 
a sprevádzame, aby boli zrelými 
mužmi, kresťanmi a raz aj kňazmi. 

Práca je ako všade práca s ľuď-
mi. Stále je o tom, že všetci do-
zrievame. Usilujeme sa, aby se-
minaristi ako budúci kňazi a kňazi 
v pastorácii boli schopní žiť zrelo 
svoj život vo vzťahoch, takých nor-
málnych, zdravých. 

Je to veľká zodpovednosť. Vy 
by ste mali vyformovať kňaza do 
svetského prostredia, do farnosti, 
do vzťahov. Lebo je to pre kňazov, 
aj pre nášho duch. otca Mareka, 
náročné, v dnešnom prostredí, v 
dnešnej situácii.

Keď uvažujem nad životom kňa-
zov teraz a v minulosti, myslím si, 
že kňaz nikdy nebol sám, v zmys-
le, že bol samotár. Vždy platilo, 
že farnosť je spoločenstvo. Cir-
kev je spoločenstvo, Kristus po-
volal učeníkov ako spoločenstvo. 

My si dnes uvedomujeme viac, že 
každý má v spoločenstve svoju 
úlohu. Úloha kňaza je, samozrej-
me, iná ako úloha človeka v pas-
toračnej rade alebo úloha orga-
nistu, ktorí robia vo farnosti nie-
čo iné. Dnes sa v cirkevných do-
kumentoch omnoho viac zdôraz-
ňuje, že potrebujeme vedieť vytvá-
rať spoločenstvo, lebo toto robil 
Ježiš. On z jednotlivcov, ktorí boli 
odlišní a jedineční, vytváral spolo-
čenstvo. O tom je farnosť, o tom 
sú spoločenstvá, o tom je aj semi-
nár. V seminári sme spolu a navzá-
jom sa obrusujeme. To bola origi-
nálna myšlienka sv. Karola Boro-
mejského, ktorý zaviedol, že formá-
cia na kňazstvo sa odohráva spo-
ločne v domoch, kde sú mnohí, 
viacerí. Lebo my navzájom jeden 
druhého ovplyvňujeme, posúvame 
sa cez rôzne povahy, schopnosti, 
okolnosti, každý čímsi prispieva do 
spoločného. Učíme sa zo situácií, 
ktoré prináša deň a berieme ohľad 
na iných. V tomto duchu nielen pre-
fekt, špirituál, rektor sú formátor-
mi, ktorí majú meniť iných, ale kaž-
dý seminarista je zodpovedný za 
to, ako sa postaví k svojej prípra-
ve na kňazský život. Čo nás veľmi 
posilňuje je fakt, že hlavným for-
mátorom je Duch Svätý. 
Teraz rezonuje myšlienka Sv. 
Otca Františka - pozýva laikov do 
týchto vzťahov. Som z generácie 
veriacich, ktorá s úctou pozerá 
na kňazov a „vstupovanie“ do du-
chovných vzťahov ako laikom je 
nám akési cudzie, z úcty! Ako by 
to malo byť, aby vedeli pochopiť 
budúci kňazi aj laikov? 

Kňaz sa bral ako strážca viery, 
mal štúdiá, formáciu, bol garan-
tom toho, že spoločenstvo „neu-
tečie“. Myslím si však, že každý z 
nás, ktorí sme alebo budeme kňaz-

mi, máme vzťahy s laikmi hlboko v 
sebe, lebo sme z rodín, ktoré tvori-
li laici - mama a otec neboli kňaz-
mi. Boli normálnymi ľuďmi, ktorí žili 
svoj život v zamestnaní, v domác-
nosti, chodili do kostola a modli-
li sa. Myslím si, že keď si toto za-
chovám, tak je to dobrý odrazový 
mostík, aby som ako kňaz vedel 
spolupracovať s laikmi. 
Tak si to asi zle vysvetľujem. 

Nie, dobre to hovoríte. Ale ani 
my kňazi sa nesmieme stavať 
na nejaký pomyselný piedestál, 
že som tu ja a potom dlho, dlho 
nikto...
My, laici, máme zasahovať do 
kompetencií Vám, kňazom?

Úloha kňaza je nenahraditeľná. 
Kristus si vybral svojich apošto-
lov, ich úloha je tiež nenahraditeľ-
ná. Pápež František hovorí, aj sv. 
Ján Pavol II. a cirkevné dokumenty 
predtým, že aj úloha laika je nena-
hraditeľná. Teraz sa viac vyzdvihu-
je práve to. Ale keď poznám svoje 
kompetencie, naučím sa spolupra-
covať. Keď rešpektujem kompeten-
cie iného, dokážem spolupracovať. 
Nejaké „trecie“ plochy sú vždy, ale 
práve takto rastieme. Jasné, že je 
chaos, keď začneme jeden druhé-
mu prekračovať hranice. 
Niekedy sa stane... (smiech). 
Chceme podirigovať, ponasta-
vovať...

Všetci máme nejaké svoje skú-
senosti. Zo sveta aj z domova 
(smiech). Ale povedzme to tak, že 
sa posúvame v živote. Cirkev ne-
stagnuje, ale napreduje, vedená 
Duchom Svätým. Každý kresťan, 
kňaz aj laik, robí dobre, keď sa na-
pĺňa Duchom Svätým.
Ešte duchovný odkaz pre našich 
veriacich. Dnes ste s nimi mali 
kontakt, aj keď nie nadlho... 

Áno, bolo to milé stretnutie. Te-
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ším sa, že na sv. omšu prišli v hojnom počte mladší aj starší, ženy aj chlapi, poľovníci, rodiny s deťmi, mlá-
dež... Pre mňa ako kňaza je radosťou vidieť ľudí, ktorí žijú svoj život, svoju vieru pekne. Všetci ste ma veľ-
mi povzbudili. Spoločne sme oslavovali Pána Boha, ďakovali a prosili. Nikto nebol sám. To je vzácne. A du-
chovný odkaz? Povzbudzujem ctených čitateľov Spektra, nech sa tešia z toho, čo je pekné v živote. Keď je 
niečo náročné, ťažké, nech sa neboja obrátiť na Toho, ktorý je prameňom požehnania a zdrojom života. Za-
hŕňam všetkých farníkov tejto farnosti do svojich modlitieb. Prosím, modlite sa za mňa a za našich semina-
ristov. Je tu pekná farnosť.
Ďakujeme za rozhovor.

Ja Vám ďakujem, pán Magda. Robíte vzácnu službu, peknú prácu, keď zostavujete farský časopis. A osob-

ne sa teším, že ste mi porozprávali trochu o hudbe, o gitare...                     pripravili: A. Blizmanová a M. Magda

Kecharitomene
Skrytý  nepriateľ  útočí

Pre nás ľudí je veľkým nebezpečenstvom nevnímať nepriateľa a neuvedomovať si zničenie, ktoré nám 
od neho hrozí. Predovšetkým musíme pamätať, že nepriatelia, s ktorými bojujeme, nie sú osoby z mäsa a 
kostí, ale sú to neviditeľné duchovné bytosti s veľkou mocou, ktorú používajú na to, aby zničili ľudí a oso-
bitne každého z nás. Bojujeme s diablom o ľudí, ktorých máme milovať až po kríž. 

Keď vidíš človeka, ktorý ti narobil veľa problémov, spôsobuje ti bolesť, zraňuje ťa, ničí ti život, uvedom si, 
že v skutočnosti to nerobí on. Ten človek je len bábkou v rukách diabla, ktorý ťa chce týmto človekom zničiť. 
A hoci by to bolo neviem ako ťažké, celú tú zlobu a agresiu, ktorú z tohto dôvodu máš, hovoria o tom otco-
via púšte, nasmeruj nie na človeka, ktorý ťa ničí, ale na diabla, ktorý stojí za ním. Na človeka sa pozeraj so 
súcitom, milosrdenstvom a odpúšťajúcou láskou takou veľkou, akej si len schopný, pretože len tá ho dokáže 
zmeniť. Je možné, že ten človek je už taký vzdialený od Boha, že jediným evanjeliom, ktoré dokáže „prečítať“, 
budeš ty vo svojej láske voči nemu. Evanjeliom odpustenia, milosrdenstva a víťazstva nad nenávisťou. Len to 
ho vytrhne z diablových rúk a pritiahne k Bohu. Nevedieme boj s krvou a telom, čiže s ľuďmi, ale s neviditeľ-
nými duchovnými bytosťami, ktoré disponujú obrovskou mocou namierenou proti ľuďom.

V tomto duchovnom boji sme v stave otvorenej vojny dvoch protichodných neviditeľných kráľovstiev. Narodili 
sme sa uprostred vojny medzi kráľovstvom Lucifera - Satana a Božím kráľovstvom. Často je to vidno pri exor-
cizmoch, keď diabol na slová kňaza, aby opustil danú osobu, dôrazne hovorí: „Ona mi patrí, spadá do môjho 

snímka: M. Magda
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kráľovstva. On, ten hore, má svoje kráľovstvo a ja mám svoje. Ona je moja.“
Kým je Panna Mária v tomto pláne, v tejto odvekej vojne, v tejto prekvapujúcej histórii neviditeľného sveta? 

Je povolaná k tomu, aby v Nepoškvrnenom počatí zvíťazila a rozšliapala Lucifera s jeho padlým kráľovstvom. 
Čím je Nepoškvrnené počatie? Je to ohromné tajomstvo, ktorého sa Lucifer bojí tak, ako sa my bojíme výbu-
chu atómovej bomby. Mária vo Fatime predpovedala, že záchranou pre svet je jej Nepoškvrnené Srdce, ktoré 
nakoniec zvíťazí - je to tajomstvo, ktoré by sme mali pochopiť. Čo je Nepoškvrnené počatie? Je to úžasné ta-
jomstvo, ktoré bude Bohom v plnosti odhalené na konci čias. Vari to, o čom hovoríme, potvrdzujú len mysti-
ci? Či to nie je opísané aj vo Svätom písme?

Vráťme sa do Božieho slova, do situácie po vzbure. Keď bol na zem zvrhnutý Lucifer a jeho nepriateľská ar-
máda padlých anjelov, zem sa stala pustou a prázdnou. Jahve mocou Ducha Svätého, ktorý sa vznášal nad 
týmto chaosom, začína zem pripravovať ešte raz na príchod ľudí. Lucifer nevie, kedy sa to stane. Vie len, že 
sa zjaví bytosť, ktorá bude v Božom pláne Kráľovnou nebies a anjelov. Tiež vie, že vďaka nej sa Kristus vtelí 
do ľudskej rasy. Nevie však, kedy. Po svojom páde už totiž nebol nositeľom svetla, ale nositeľom tmy. V tej-
to súvislosti sa i jeho poznanie Božieho plánu stalo obmedzeným. Už len tápe a pohybuje sa podľa „hmatu“. 
Hoci je stále duchovne mocný a disponuje úžasnou inteligenciou, pre svoj hriech a vzburu sa stal bytosťou, 
ktorá nedokáže pochopiť logiku Ducha Svätého. Preto, keď prichádza Duch Svätý a začína pôsobiť, Lucifer je 
dezorientovaný. A tak, keď sa ukázal plán spásy - plán stvorenia ľudí - jeho inteligencia to nedokázala pocho-
piť. Keď uvidel Adama a Evu v pozemskom Edene, bol presvedčený, že Adam sa narodil z Evy, čiže plán sa 
začína plniť. Keď Lucifer uvidel Evu, myslel si, že pred ním stojí oná bytosť, ktorá bude kraľovať nad anjelmi 
a porodí Krista, ktorého stotožnil s Adamom.

Mária z Agredy tu uvádza zaujímavé informácie o Adamovi a Eve, a to, že boli stvorení na podobu Ježiša a 
Márie, čo sa týka ich psychofyzických vlastností. To ešte viac pomýlilo Lucifera a jeho anjelov. Vlastne preto 
Lucifer najprv zaútočil na Evu. Myslel si, že keď nad ňou zvíťazí, zničí jej budúcu vládu nad anjelmi. Vieme, že 
ten príbeh sa rozvíja ďalej. Vieme, že sa mu prvotným hriechom podarilo zničiť Evu a Adama.

Pozoruhodné sú i skutočnosti, ktoré uvádza blahoslavená Anna Katarína Emmerichová. Hovorí o tom, že 
Adam a Eva stvorení na obraz a podobu Boha Jahve, sa fyzickými vlastnosťami veľmi podobali Márii a Kris-
tovi. Boli neobyčajnými, krásnymi, žiarivými a inteligentnými bytosťami. Po prvotnom hriechu boli zničení nie-
len vo svojej duši, ale aj v tele. Čiže žiarivosť zanikla, pôsobenie lásky prestalo byť viditeľné a stali sa - ak to 
tak môžeme povedať - temnou hmotou.

Keď Lucifer vyhral boj o človeka a prvotným hriechom ho zničil, pochopil, že Adam a Eva nie sú Mária a 
Kristus - druhá osoba Najsvätejšej Trojice. Vypočul si Jahveho rozsudok na svoju adresu. Aký? Pamätáte sa 
na vetu v knihe Genezis, že príde žena, ktorá mu rozšliape hlavu? To ona bude kráľovnou posledného víťaz-
stva nad ním. V tej chvíli začal žiť vo veľkom strachu a bázni pred ňou. Od tej chvíle bol plán Lucifera takýto: 
zničiť lono ženy, ktorá bude nosiť Mesiáša. Vedel, že vtelenie sa musí uskutočniť v lone, ktoré bude nepo-
škvrnené, bez hriechu a plné milosti. Je nemožné, aby sa trojsvätý Boh mohol narodiť z hriešneho lona. Keby 
sa mu po Eve podarilo zviesť na hriech všetky ženy v dejinách ľudstva, bol by si istý, že sa vtelenie nikdy ne-
uskutoční. A Žena, Kristova Matka, nad ním nezvíťazí. Preto môžeme predpokladať – a toto tajomstvo pozná 
len Boh -, ako strašne Lucifer pokúšal Máriu, akými hroznými pokušeniami útočil na jej čistotu, aby ju zvie-
dol na hriech. Vieme, že Mária ako jediná žena na svete a vôbec v dejinách ľudstva odmietla každý útok Sa-
tana a nikdy nezhrešila!

Postupne sa pred nami vynára nezvyčajný obraz boja medzi Luciferom a Ženou odetou do slnka. Nedoká-
že ju zniesť. Neznáša jej pohľad, moc, chválu a slávu. Bude robiť všetko preto, aby ju odstránil z tvojho živo-
ta, aby si s ňou nemal žiaden vzťah. Pamätaj si, v tomto smere urobí všetko...

Panna Mária je konkrétne pre nás a my sme konkrétne pre ňu. Ako jej deti sme ukrytí v jej lone. Je tehot-
ná s každým z nás, všetci sme v nej skrytí v jej presvätom lone. No my sa tak často poddávame hriechu, zrá-
dzame, sme neverní, odvraciame sa od Boha a od evanjelia a blúdime vlastnými cestami... A ona kričí pre 
pôrodné bolesti, aby nás porodila pre Boha, aby nás zrodila pre nebo na celú večnosť.

MUDr. B Vaščák
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Pekný deň prajem všetkým,
srdečne vítam hostí z hasičského zboru, dobrovoľných hasičov mesta a obcí, starostov, Vás,milí spoluobčania! 
Písal sa rok 1991 a rozhodlo sa o vybudovaní nového Obecného úradu. Keďže vtedy hasičská zbrojnica, to 

jest jeden garáž, sklad a veža bola spojená s Obecným úradom, musela sa zbúrať a odvtedy DHZ Ovčie nemal 
svoj domov. Dočasné útočisko si našiel v priestoroch miestneho JRD, a to v dosť katastrofálnych podmienkach. 

Po mojom nástupe do funkcie starostu vycítil Štefan Magda, že by sa mohli vytvoriť dôstojné priestory pre 
DHZ Ovčie, preto apeloval na mňa a navštevoval pravidelne obecné zastupiteľstvá. Spolu sme navštívili ma-
jiteľa JRD v Bertotovciach, lebo sme mali záujem o rekonštrukciu priestorov na JRD, obecné zastupiteľstvo 
nám dalo zelenú. Lenže potom sa to skomplikovalo najmä tým, že tam neboli vysporiadané pozemky pod bu-
dovou a bola tam strecha z azbestu, len jeho likvidácia by nás stála nemalé peniaze. Potom sa rozhodlo, že 
hasičskú zbrojnicu postavíme na zelenej lúke v strede našej obce. Plánované tu bolo detské ihrisko, ale vo 
mne skrsla myšlienka vybudovať detské ihrisko kaskádovito pod základnú školu. 

Obecné zastupiteľstvo to schválilo a dňa 4. mája 2020 na Floriána sa začala výstavba tejto nádhernej ha-
sičskej zbrojnice. Raz mi duchovný otec Hnat hovorili, že to musí dosť stáť. Ja som im odpovedal, že keby len 
jeden ľudský život zachránili naši hasiči, stojí to za to. Ináč sú naši hasiči aktívni, len napr. v tomto roku boli 
pri zásahoch v Malej Lodine, v Richnave a pri povodniach v Bertotovciach... 

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, čo sa podieľali na výstavbe, či už firmám, alebo jednotlivcom. 
Nebudem ich menovať, lebo ich bolo naozaj veľa, aby som na nikoho nezabudol. Chcem sa hlavne poďako-
vať členom našej DHZ Ovčie pre zápal, ktorý majú a pre ktorých sme toto dielo vytvorili. Dúfam, že budú takto 
stále súdržní a ten zápal im vydrží čo najdlhšie. Aby si vychovali ďalšiu generáciu, lebo verím, že táto moder-
ná zbrojnica tu bude ešte dlho stáť. Zvlášť chcem poďakovať tam hore Štefanovi Magdovi, lebo asi bez neho 
by toto dielo tu nestálo.              Eduard Jenča, starosta obce Ovčie

Požehnanie hasičskej zbrojnice v Ovčí
Príhovor pána starostu pri príležitosti symbolického otvorenia novej hasičskej zbrojnice

 snímka: autor článku
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Taliansky výraz „pieta“ znamená 
súcit, zľutovanie či ľútosť. Výstav-
bou kaplnky s vytesaným súsoším 
Michelangelovej Piety sa naši pred-
kovia rozhodli uctiť si pamiatku pad-
lých rodákov 1. svetovej vojny. Pie-
ta zobrazuje vnútorné utrpenie Božej 
Matky, ktorá držiac v náručí umu-
čeného Ježiša, prežíva plnosť boles-
ti zo straty svojho jediného syna. 

S myšlienkou renovácie kaplnky 
prišla jej správkyňa, pani Mária Bed-
nárová spolu so Žofiou Jenčovou, 
Ľudmilou Stašikovou a Máriou Bed-
nárovou, ktoré sa o kaplnku s láskou 
starajú. Oslovili slečnu Patríciu Če-
chovú (č. d. 462), ktoré je študent-
kou Fakulty umení v Košiciach v od-
bore sochárstvo, aby vymaľovala so-
chu opäť na bielo spolu s vnútrom ka-
plnky. Po očistení a jemnom obrúsení 
sa ukázala vážnosť stavu náteru na 
soche. Po ústnej dohode a súhlase 
starostu obce Jána Balogu sa povoli-
lo kompletné očistenie kamennej so-
chy z pieskovca do pôvodného stavu, 
v akom bola osadená pravdepodob-
ne v roku 1935. Po prvotnej prehliad-
ke sa zistili opotrebovania najmä v 
prednej časti sochy. V okolí rúk, zá-
hybov šiat a podstavca boli viditeľné 
praskliny, vydutá časť náteru a usa-
deniny prachu pod náterom. Nátery 
na soche pozostávali zo zmesi váp-
na a latexu. Hrúbka náterov bola už 
v devastačnom stave, hoci maľba so-
chu zafixovala, kameň však postup-
ne degradovala.

Renovácia prebiehala od 8. do 19. 
augusta 2022. Pred začatím reno-
vácie bola pred kaplnkou vymenená 
zámková dlažba Jánom Galdunom (č. 
d. 388) a o necelé dva týždne sa za-
čalo s renováciou sochy a kaplnky, 

ktoré boli očistené od prachu a nečis-
tôt. Dlažba, podstavec s mramorovou 
doskou bola zakrytá dvojitou vrstvou 
kartónu, papierom a bublinkovou fó-
liou. Následne sa vrstvy náterov, kto-
ré mali na niektorých miestach hrúb-
ku až 3 mm, veľmi opatrne odstráni-
li pomocou malej tupej špachtličky. 
Na odstraňovanie vrstiev bol použitý 
odstraňovač starých náterov. Po od-
stránení náterov zo sochy nasledo-
valo brúsenie pomocou brusného pa-
piera, brúsnymi hubkami. Mechanic-
ké čistenie sa vykonávalo tri dni. Tak 
sa kaplnka vytmelila a vymaľovala. 

Odsoľovanie sochy sa robilo po-
mocou jemných kuchynských utie-
rok nasýtenou destilovanou vodou 
a najviac postihnuté časti sochy boli 
zabalené a zafóliované. Odmoknu-
té časti náteru sa ešte mechanicky 
odstránili, vymyli a dohladili vodným 
brúsnym papierom. Nie všetky pozo-
statky farbeného náteru sa dali od-
strániť. Tým, že prvý náter sochy zvo-
lili vápno, veľmi sa vpilo do materiá-

lu. Ani po viacnásobnom odmočení, 
jemnom brúsení, sa tieto časti ne-
dali odstrániť. Vo výslednom vzhľa-
de aj vďaka týmto kúskom naberá 
Pieta vzhľad tzv. antickej sochy. Po 
odprášení a očistení povrchu sa ka-
meň nasycoval prípravkom Limesea-
ler. Nasycovanie prebiehalo na mokrý 
povrch vo viacerých vrstvách, kým po-
vrch nedosiahol dostatočnú pevnosť. 
Po zrekonštruovaní sochy sa upravi-
li niektoré časti fasády, tie boli vyt-
melené fasádnym tmelom a násled-
ne sa kaplnka vymaľovala. Mramo-
rová doska bola očistená destilova-
nou vodou a prebrúsená najjemnej-
ším vodným brúsnym papierom, pís-
mená boli opätovne pozlátené zlatou 
farbou. Postup renovácie sochy kon-
zultovala Patrícia Čechová s akade-
mickým sochárom a reštaurátorom 
M. Strakom. Ďakujeme aj pani He-
lena Čechovej, ktorá prispela na ná-
kup náterov. Kaplnka bola vysvätená 
23. októbra 2022 naším duchovným 
otcom Marekom Hnatom. 

Súcit vytesaný do kameňa

Renovácia kaplnky a sú-
sošia Piety pri cintoríne 
obce Víťaz
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snímka: J. Fabian

Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane! 
Aj touto cestou s pokorou ďakujeme všetkým dobrodincom za finančnú podporu na obnovu kaplnky sv. 

Jána Nepomuckého. Úprimné Pán Boh zaplať patrí duchovnému otcovi, ružencovému bratstvu, ale aj su-
sedom „z riadku“ a mnohým iným.

Vďaku vyjadrujeme dodávateľom dreva Ing. J. Blizmanovi, P. Adamkovičovi a ostatným živnostníkom, 
ktorí vo voľnom čase bez nároku na odmenu vykonali mnoho práce. Uznanie a vďaku vzdávam aj chlapom 
Kovaľovcom za ich náročnú a obetavú prácu.   

Obnovenú kaplnku požehnal 23. októbra 2022 náš duchovný otec Marek. 
Nech bude pamiatkou do ďalších rokov pre budúce generácie.       rodina Kovaľova

Poďakovanie

V Košickej arcidiecéze prijali mužov 
medzi kandidátov trvalého diakonátu

Košice 7. novembra (TK KBS) V Kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach slávili v nedeľu 6. novembra 
svätú omšu, pri ktorej boli šiesti muži prijatí medzi kandidátov trvalého diakonátu. Predsedal jej košický pomoc-
ný biskup Mons. Marek Forgáč. Peter Benčo, Pavol Bicák, Pavol Viliam Falis, Martin Kahanec, Erik Kostelník a 
František Tkáč po homílii vystúpili jeden po druhom z radu a odpovedali „tu som“ a na otázky, či chcú utvárať 
svojho ducha, dovŕšiť svoju prípravu a či chcú verne slúžiť Kristovi - odpovedali biskupovi spoločne „chcem“.

Jozef Kohut, ktorý sa počas úvodného roka stretával s kandidátmi v seminári, im zaželal, aby mali chuť po-
kračovať ďalej tak ako začali, aby si zachovali radosť a odhodlanie. „Obdivujem to, že sú to chlapi, ktorí majú 
svoje stabilné zamestnanie a rodinu a že sú otvorení aj pre niečo nové.“ Biskup Forgáč sa teší, že v arcidie-
céze teraz prichádza nová vlna kandidátov, ktorí sú prijatí do trojročnej formácie. „Sú i takí, ktorí si ešte po-
trebujú dokončiť teologické štúdiá, aby mohli potom nastúpiť do samotnej formácie. Nech im nadšenie osta-
ne a vydrží a nech to obohacuje ich osobný život a požehnáva celú rodinu.“      TK KBS informoval Jaroslav Fabian

Krása ukrytá v kameni Piety nám 
ukazuje hĺbku ľudskej lásky a bolesti, 
ktorú autor vryl do tváre Božej Matky, 
ktorej tečúce slzy boli počas rekon-
štrukcie odhalené a ktoré boli ukry-

té pod nánosmi času, aby o to silnej-
šie prehovárali do našich sŕdc. Nech 
nám táto socha pripomína nielen od-
kaz našich dedov a pradedov, ale 
aj silu ľudskosti a odhodlania, kto-

ré dokážu prekonať akékoľvek pre-
kážky v spolupráci s Božou vôľou a 
pod ochranou našej nebeskej Matky 
Panny Márie.

Patrícia Čechová a Lucia Galdunová
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Nedávno sa nám skončili prázdninové a „dušičkové“ chvíle, počas ktorých sme si pospomínali na 
všetkých svätých a zosnulých. Mrazivý november je už ale tu. Zubaté slniečko sa pred nami skoro 
stále skrýva a to značí, že pomaličky a potichučky sa k nám blíži zima. Tento mesiac nás dokonca 
čaká už prvá adventná nedeľa. A aké ďalšie zaujímavé dátumy svietia v kalendári?  

Výročie posvätenia bazilík sv. Petra a sv. Pavla - 18. 11.
Ľubovoľná spomienka, ktorou si pripomíname posvätenie rímskych bazilík sv. Petra vo Vatikáne 

a sv. Pavla za hradbami. Baziliky patria medzi najstaršie a najväčšie kresťanské chrámy v kresťan-
skom svete a tešia sa osobitnej úcte.

Svätica mesiaca - sv. Cecília (22. 11.) 
Svätá Cecília je jednou z najslávnejších mučeníc Cirkvi. Podľa starej tradície zložila sľub čistoty, ale 

prinútili ju vydať sa za pohana Valeriána. Svojmu ženíchovi sa cez svadobnú noc priznala, že sa za-
svätila Kristovi. Pre kresťanstvo získala svojho muža, aj jeho brata. Spolu s nimi podstúpila mučeníc-
ku smrť - bola sťatá mečom. Jej telo pochovali do katakomb a keď ho objavili, uložili ho v bazilike. 
To, že je patrónkou hudobníkov a spevákov sa viaže na legendy, podľa ktorých, zatiaľ čo hrali orga-
ny, Cecília spievala vo svojom srdci iba pre Pána. Medzi jej znaky patrí ľalia, organ, lutna a palma.

Prvá adventná nedeľa - 27. 11.
Touto nedeľou sa pre nás, kresťanov, začína obdobie adventu a prípravy na slávenie narodenie 

Ježiša. Slovíčko advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod. Advent je najmä ča-
som duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána.

Sv. Ondrej, apoštol - 30. 11.
30. novembra si spomíname na jedného z Ježišových učeníkov - sv. Ondreja, ktorý bol rybárom. 

Často býva nazývaný ako „privádzač ku Kristovi“, pretože priviedol k Ježišovi svojho brata alebo 
aj chlapca s 5 chlebami a 2 rybami pri zázračnom rozmnožení. Určite viete, že aj v našej farnosti 
máme kostolík zasvätený sv. Ondrejovi, apoštolovi, ale vedeli ste, že tento chrám má dokonca stre-
doveký pôvod? Bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

ÚLOHA: Labyrint - nájdi cestu ježkovi k hruškám a k Oltárnej sviatosti.

Ahoj, deti! stránku pripravila: Melánia Tkáčová

snímka: D. Dolinský
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snímka: Martin Magda

Skôr než sa vydáš za moslima
On ti navrhuje manželstvo a ty 

si očarená jeho orientálnym vý-
zorom. Tvrdí, že je bohatý, zdá 
sa aj inteligentný, slušný a kaž-
dú chvíľu ťa zahŕňa darmi. Čo 
viac si môžeš priať? Vyjde však 
najavo, že tento „dokonalý“ ná-
padník je moslim. Keď sa rozprá-
vate o spoločnej budúcnosti, ho-
vorí, že s náboženstvom nebu-
de problém - on si zachová svo-
je a ty svoje. Bude to však nao-
zaj tak? Ak chceš nájsť pravdi-
vú odpoveď na tieto otázky, mu-
síš najskôr pochopiť postavenie 
ženy v islame, ako aj to, že ži-
vot moslima je úplne podriade-
ný jeho náboženstvu.

Aké bude tvoje postavenie? 
Musíš si uvedomiť, ako is-
lam vníma vzťah medzi mužom 
moslimom a ženou nemoslim-
kou. Po prvé - iba takéto vzťa-
hy sú prípustné. Niet ani reči o 
vzťahu ženy moslimky s mužom 
nemoslimom! Moslim má prá-
vo oženiť sa s nemoslimkou, ba 
môže jej dovoliť, aby neprešla 
na islam. Napriek tomu sa však 
k nej bude správať „po moslim-
sky“ a budú sa na ňu vzťahovať 
islamské zákony. V praxi to zna-
mená, že muž má právo podvá-
dzať ju, oženiť sa s ďalšími žena-
mi, vyhnať ju a prijať späť, ako 
aj rozhodovať o osude ich spo-
ločných detí.

Ba čo viac, Korán hlása nad-
radenosť mužov nad ženami: 
„Muži však majú o stupeň viac 
ako ony (ich manželky).“ Že-
nám teda na súde aj pri dedič-
stve prislúcha iba polovica práv 
muža. Žena je majetkom muža, 
jednou z jeho túžob (šahalat), o 
ktoré sa má muž usilovať. V is-

?
rubriku pripravuje

MUDr. Blažej Vaščák
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lame sa ženám prikazuje zaha-
ľovať si tvár: „Povedz veriacim 
ženám, aby klopili svoje zraky 
a... nech neukazujú svoje ozdo-
by (nikomu inému), iba ak svo-
jim manželom.“ Mohamed záro-
veň učil, že ženy sú intelektuál-
ne aj duchovne slabé.

Moslimovi sa oplatí vziať si za 
manželku nemoslimku, za kto-
rú nemusí zaplatiť, ba čo viac, 
svadbu zvyčajne platia nevestini 
rodičia. Moslim takto ušetrí nie-
koľko tisíc dolárov! Treba mať 
na pamäti aj to, že v moslim-
ských krajinách a už aj v západ-
nej Európe sa rozmohla pliaga 
vraždenia žien, ktoré príbuzní po-
dozrievajú z nemorálneho sprá-
vania. Tieto zločiny sa nazýva-
jú vraždami „zo cti“ a ich počet 
dosahuje 5 000 - 20 000 roč-
ne. Na dôvažok, v moslimských 
krajinách sa v prípadoch zná-
silnenia nikdy nehľadá vinník, 
čiže muž, ale vždy je potresta-
ná znásilnená žena, a to usmr-
tením. Všetci sú totiž presved-
čení, že si zasluhuje trest, pre-
tože muža zviedla...

Takisto musíš vedieť, že Ko-
rán dovoľuje polygamiu: Muž 
môže mať súčasne aj štyri man-
želky (okrem tých, s ktorými sa 
oženil „podľa prijatého zvyku“): 
„Žeňte sa s toľkými ženami, s 
koľkými sa vám zaľúbi, s dvo-
ma, tromi, štyrmi...“ Islamské 
zákony sú v tejto otázke veľmi 
pružné: dovoľujú manželstvá na 
krátky čas pre rozkoš. Muž sa 
môže kedykoľvek rozviesť s jed-
nou zo svojich štyroch manže-
liek. Stačí na to jeho ústne vy-
jadrenie. Vieš, že Korán učí, že 
muž má trestať svoju ženu bit-

kou alebo odmietaním sexuál-
neho spolužitia? Islam považuje 
ženy za predmet slúžiaci na se-
xuálne uspokojenie muža. Musíš 
vedieť, že moslim nemá povin-
nosť zachovávať sexuálnu čis-
totu. Prostredníctvom sexuál-
neho styku s nemoslimskou že-
nou z nej moslim robí „nositeľku 
islamu“! Takto každé spolužitie 
s nemoslimkou nadobúda misij-
ný charakter. Moslimovia majú 
svojim ženám platiť za rozkoš. 
Si si istá, že snívaš o takomto 
manželstve?

Tvoje deti musia byť vychová-
vané v náboženstve svojho otca 
moslima. V prípade rozvodu detí 
zostávajú navždy s otcom. Prax 
ukazuje, že moslimovia často 
bránia bývalým manželkám stý-
kať sa s deťmi. Ak tvoj moslim-
ský manžel zomrie skôr ako ty 
a jeho majetok sa nachádza v 
moslimskej krajine, vzťahuje sa 
naň islamský zákon. Manželka 
moslima, ktorá neprijala islam, 
nedostane z dedičstva po svo-
jom zosnulom manželovi nič! 
Tá, ktorá islam prijala, dostane 
malú čiastku. Podľa Koránu ne-
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dedí majetok po manželovi ani 
moslimská žena. Ak muž zomrie 
a nezanechá deti, manželka do-
stane štvrtinu jeho majetku, za-
tiaľ čo zvyšnú časť si rozdelia 
medzi sebou jeho príbuzní. Ak 
mal zosnulý deti, manželka do-
stane osminu majetku a zvyšok 
dostanú deti, pričom deti muž-
ského pohlavia dostanú dvakrát 
viac ako deti ženského pohlavia.

Skôr než povieš „áno“, nie je 
nič zlé na tom, že si sa zamilova-
la do moslima. Problém je však 
v tom, že takmer vždy sa takéto 
zamilovanie končí trpkým skla-
maním. Príčinou je neznalosť 
moslimskej mentality. Samozrej-
me, že každý človek je iný. Zrej-
mé je aj to, že v zamilovanosti 

sa ti tvoj vyvolený zdá výnimoč-
ný a iný ako všetci ostatní. Skú-
senosť však učí, že pohľad člo-
veka na svet, na iných ľudí, na 
medziľudské vzťahy a na spo-
ločenské správanie sa formuje 
pod vplyvom prostredia, v kto-
rom vyrástol.

Motívom na uzavretie manžel-
stva s nemoslimkou býva neraz 
túžba získať občianstvo danej 
krajiny. Možno namietneš, že 
tvoj snúbenec je nepraktizujú-
ci moslim. Nezabúdaj však, že 
islam je viac ako náboženstvo. 
Islam je celý nábožensko-právny 
systém, ktorý musia dodržiavať 
moslimovia aj nemoslimovia, ži-
júci v moslimskej krajine alebo v 
moslimskom spoločenstve, kto-

ré neraz funguje ako geto. V prí-
pade nezhôd medzi tebou a tvo-
jim moslimským manželom sta-
čí, že sa ocitnete na moslim-
skom území - a muž nad tebou 
získa úplnú prevahu.

Ak ešte stále váhaš, pozri si 
film „Bez dcéry neodídem“, kto-
rý zachytáva skutočný príbeh 
Američanky, manželky moslima, 
prípadne film „Ukameňovanie 
Soraye M.“, v ktorom je Iránka 
obvinená z cudzoložstva a bez 
dôkazov o svojej vine aj ukame-
ňovaná. Tieto filmy ti môžu po-
môcť urobiť rozhodnutie, ktorým 
zachrániš svoj život aj život svo-
jich budúcich detí (Dr. Bartolo-
miej Grysa). 

MUDr. Blažej Vaščák

snímka: M. Magda
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Trampoty v manželstve
166. Poznáme obsah posolstiev?

Pred druhou svetovou vojnou, v 
čase, keď sa Ježiš Kristus zjavil 
sestre Faustíne, adresoval posol-
stvá aj talianskej kapucínke, ses-
tre Konsoláte Betrone. Čo bolo 
obsahom týchto posolstiev? Po-
dobne ako svätej sestre Faustí-
ne, Ježiš sa žialil aj sestre Kon-
soláte, na to že ľudia nepoznajú 
Jeho dobrotu a lásku: „Všetci ve-
dia, že som svätý, ale nie všetci 
vedia, že som dobrý,“ povedal s 
bolesťou. „Keby som len mohol 
zostúpiť do každého srdca a vlial 
doň prúdy nežnosti svojej lásky,“ 
zvolal. Na otázky sestry Konsolá-
ty, ktoré meno najlepšie vystihu-
je Jeho prirodzenosť, odpovedal: 
„Nekonečná láska“, „Nekoneč-
ná dobrota“.

Božie milosrdenstvo je neko-
nečné, lenže človek je slobodný 
a môže pochybovať o láske Boha. 
„Dal som vám všetkým slobodu, 
k ničomu vás nenútim, ale zraňu-
je ma vaša nedôvera ku mne. Ja 
nepoužívam zázraky, aby som vás 
prinútil veriť v prejavy môjho milo-
srdenstva. Aj vtedy, keď som žil na 
zemi, bola podmienkou na prijatie 
mojich milostí iba viera, ako sa 
píše vo svätom evanjeliu: „Veríš? 
Všetko je možné tomu, kto verí.“ 

Prvou odpoveďou na Božie mi-
losrdenstvo je teda viera a dôve-
ra v Božiu lásku a moc. Ježiš ses-
tre Konsoláte povedal, ako veľmi 
si cení tento postoj: „Duše, ktoré 
dôverujú, sú zlodejky mojich mi-
lostí. Mám nekonečné zaľúbenie v 
dôverujúcej duši. Ak sa mi chceš 
páčiť, dôveruj mi. Ak sa mi chceš 
páčiť ešte viac, ešte viac mi dôve-
ruj. Ak sa mi chceš nekonečne pá-

čiť, nekonečne mi dôveruj. Ďalej jej 
radí, aby nestrácala vieru ani vo 
chvíľach skúšky a vytrvalo dôvero-
vala Bohu: „Vidíš, Konsoláta, ne-
priateľ urobí všetko, aby otriasol 
bezhraničnou dôverou, ktorú ku 
mne máš. Ty však nikdy nezabud-
ni, že ja som a že najradšej bývam 
iba dobrý a milosrdný. Konsoláta, 
pochop moje srdce, pochop moju 
lásku a nikdy, ani na chvíľu, nedo-
voľ, aby nepriateľ vstúpil do tvojej 
duše s myšlienkou nedôvery! Vždy 
ma považuj za dobrého.“

Pán Ježiš zdôrazňuje, že defini-
tívnym povolaním človeka je večný 
život v spoločenstve  Najsvätejšej 
Trojice, čiže svätosť. „Keby si ve-
dela, ako veľmi sa teším, keď ro-
bím dušu svätou! Všetci sa majú 
stať svätými, aby mi spôsobili 
túto radosť. Chceš mať o tom as-
poň čiastočnú predstavu? Pomys-
li si na radosť, akú zakúša matka, 
keď vidí svojho radosťou rozžia-
reného syna prichádzať domov s 
diplomom. Jej šťastie je neopísa-
teľné. Avšak moja radosť z duše, 
ktorá dosahuje svätosť, nekoneč-
ne prevyšuje tento slabý obraz.“ 

Žiaľ, nie každý prijíma Božie po-
zvanie na večné spoločenstvo s 
Bohom. Niektorí odmietajú Božie 
odpustenie a odsudzujú sa na več-
né zatratenie. „Nikto nemôže vytrh-
núť z mojich rúk ani jedinú dušu, 
iba samotná duša, ktorá dostala 
slobodu, môže utiecť, zradiť ma, 
zaprieť a z vlastnej vôle sa podria-
diť démonovi. Kiežby ste namiesto 
zraňovania môjho srdca častejšie 
mysleli na nebo, ktoré vás čaká! 
Nestvoril som vás pre peklo, ale 
pre nebo; nie preto, aby ste sa sta-

li spoločníkmi Zlého, ale aby ste sa 
navždy radovali z mojej večnej prí-
tomnosti. Vidíš, Konsoláta, do pek-
la ide ten, kto tam chce ísť... Duša, 
ktorá chce ísť zámerne do pekla, 
neprejavuje pokánie, čiže tvrdohla-
vo odmieta moje milosrdenstvo, 
pretože ja nikdy nikomu neodmiet-
nem odpustiť. Všetkým ponúkam 
a dávam svoje nekonečné milosr-
denstvo, pretože som za všetkých 
vylial svoju krv - za všetkých. Dušu 
neodsudzuje na zatratenie množ-
stvo jej hriechov, lebo ja jej ich od-
púšťam, ak prejaví ľútosť, ale od-
sudzuje ju tvrdošijná ľahostajnosť 
k môjmu milosrdenstvu, zanovitá 
vôľa zatratiť sa.“ 

Bohu tak veľmi záleží na zá-
chrane každého človeka, že ne-
raz dopustí na zemi aj ťažké situ-
ácie, pretože vie, že prinesú ovo-
cie večnej radosti. V roku 1942, a 
teda v čase druhej svetovej vojny, 
povedal Ježiš sestre Konsoláte: 
„Ak dovoľujem na svete toľko utr-
penia, má to jediný cieľ: aby som 
naveky spasil dušu.“ Niekoľko ro-
kov predtým jej povedal: „Súčas-
ná chudoba, ktorá na svete vládne, 
nie je dielom mojej spravodlivosti, 
ale môjho milosrdenstva. O koľko 
menej hriechov je pre nedostatok 
peňazí! O koľko viac modlitieb vy-
stupuje do neba v hmotnej núdzi! 
Nemysli si, že bolesť zeme ma ne-
dojíma. Ja však milujem duše, ch-
cem ich spasiť a na uskutočnenie 
tohto zámeru som nútený použiť 
prísnosť. Ver však, že je to prejav 
milosrdenstva. V blahobyte duše 
na mňa zabúdajú a strácajú sa, 
za to v chudobe sa ku mne vraca-
jú a dosahujú spásu.“
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Rast vo svätosti a duchovný ži-
vot si od nás vyžadujú, aby sme sa 
každý deň postavili na stranu Boha 
a odmietli diablove pokušenia. Pán 
nás zároveň učí, kde máme hľa-
dať oporu a silu v duchovnom boji. 
Sestre Konsoláte povedal: „Majá-
kom, ktorého svetlo ťa dovedie do 
prístavu, bude Ježiš v Eucharistii 
- sväté prijímanie... Nech tvoje pri-
jímanie Eucharistie, a teda naše 
sväté spoločenstvo, je pre teba 
každý deň východiskovým bodom 
pri uskutočňovaní nášho programu 
lásky. Musí to tak byť každý deň. 
Nestrať ani jeden úkon lásky, ani 
jeden úkon lásky k blížnemu medzi 
dnešným a zajtrajším svätým prijí-
maním. Každá príprava na prijatie 
Eucharistie bude pre teba zároveň 
prípravou na posledné prijatie Eu-
charistie. Zachovaj pokoj.“

Ježiš dáva taktiež silu znášať 
utrpenie: „Neboj sa: svetlo, novú 
odvahu, silu zniesť a uniesť všet-

ko, vytrvať do konca a byť hrdin-
skou - budeš čerpať z pohľadu na 
ukrižovaného Ježiša. Keď sa bu-
deš pozerať na mňa, pribitého na 
kríži, budeš pobádaná robiť porov-
nanie: ak On takto trpel pre moju 
spásu, vari aj ja neznesiem niečo 
pre spásu svojich úbohých bratov 
a sestier?“ A ďalej: „Neboj sa, k 
utrpeniu, ktoré ti Ježiš dáva, pripá-
ja aj milosť potrebnú na jeho zná-
šanie. Ak ťa prosí o obetu, pridá-
va milosť, ktorá ťa urobí schopnou 
priniesť ju.“

Ježiš nás prosí, aby všetko, čo 
robíme, bolo preniknuté duchom 
lásky: „Snaž sa robiť všetko s veľ-
kou láskou. Či pracuješ, či ješ, či 
piješ, či spíš - všetko rob s veľ-
kou, veľkou láskou, pretože ja tú-
žim po láske. Vo vašej činnosti hľa-
dám lásku.“ „Láska je posvätná. 
Čím viac ma miluješ, tým svätej-
šou sa stávaš.“

Posolstvo, ktoré Ježiš odovzdal 

Konsoláte, je pozvaním prijať Božie 
milosrdenstvo a odpovedať naň s 
detskou dôverou a láskou. „Túžim 
po láske, túžim, aby ma moje stvo-
renia milovali. Úbohé duše! Myslia 
si, že priblížiť sa ku mne možno iba 
prostredníctvom prísneho odrieka-
nia a pokánia. Vidíš, ako ma de-
formujú! Považujú ma za hrozného, 
zatiaľ čo ja som len dobrý! Ako len 
zabúdajú na prikázanie, ktoré som 
vám dal a ktoré je zhrnutím celé-
ho zákona! „Milovať budeš Pána, 
svojho Boha, celým svojím srdcom 
a celou svojou dušou.“

„Dnes rovnako ako včera a ako 
zajtra budem svoje úbohé stvore-
nia prosiť len a stále iba o lásku. 
Konsoláta, pros odteraz o príchod 
môjho kráľovstva lásky na svete! 
Samozrejme, vo svojich blížnych 
a následne v každom stvorení. Ja 
spasím svet milosrdnou láskou! 
Napíš to!“       

MUDr. Blažej Vaščák

Hora blahoslavenstiev; snímka: M. Magda
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Stalo sa
• 11. a 12.10. bolo v utorok vo Víťaze a v stredu v Ovčí po večerných sv. omšiach stretnutie rodičov 

prvoprijímajúcich detí 2023

• 15. 10. v sobotu bolo stretnutie členov sv. pátra Pia

• 15. 10. v sobotu bolo požehnanie novopostavenej hasičskej zbrojnice v Ovčí; slávnosť sa začala sv. 

omšou o 13.00 a po nej bolo samotné požehnanie

• 18. 10. v utorok sme sa s deťmi spolu pomodlili ruženec za jednotu a pokoj vo svete v škole vo Víťa-

ze, ako aj večer pred sv. omšou; zapojili sme sa tak do celosvetovej modlitebnej akcie s názvom „Milión 

detí sa modlí ruženec“ 

• 21. 10. v piatok bola nočná adorácia vo farskom kostole od 21.00 - 22.00, pri adorácii zazneli aj 

piesne chvály

• 23. 10. v nedeľu po svätých omšiach bola celosvetová zbierka na misie, v tomto roku bola zbierka na 

Slovensku venovaná veľmi chudobnej ázijskej krajine Kambodži; misijná zbierka je najväčšou akciou soli-

darity na celom svete

• 23. 10. v nedeľu po korunke k Božiemu milosrdenstvu bolo požehnanie obnovenej kaplnky sv. Jána 

Nepomuckého u Kovaľa a tiež požehnanie obnovenej kaplnky a súsošia Piety pri cintoríne obce Víťaz 

• 1. 11. v utorok na sviatok Všetkých svätých bola popoludní pobožnosť na cintoríne: v Ovčí o 13.30 a 

vo Víťaze o 14.30

• 12. 11. v sobotu bolo stretnutie členov sv. pátra Pia, po sv. omši bola polhodinová adorácia s myš-

lienkami od sv. pátra Pia

• 12. 11. v sobotu bola o 10.00 na fare spoločná krstná náuka v katechetickej miestnosti 

Stane sa 

• 28. 11. v pondelok oslávime 21. výročie konsekrácie starého kostola sv. Ondreja na Vyšnom konci 

slávnostnou sv. omšou ráno o 7.00 vo Víťaze, kostol bol konsekrovaný 28. 11. 2001

• 28. 11. v pondelok oslávime okrúhle 30. výročie konsekrácie farského kostola sv. Jozefa, robotníka vo 

Víťaze, slávnostnú sv. omšu o 18.00 bude celebrovať pomocný biskup košickej arcidiecézy Mons. Marek 

Forgáč, kostol bol konsekrovaný 28. 11. 1992

• 29. 11. v utorok oslávime 30. výročie konsekrácie filiálneho kostola sv. Barbory v Ovčí slávnostnou 

svätou omšou o 18.00, kostol bol konsekrovaný 29. 11. 1992

• 30. 11. v stredu bude odpustová slávnosť sv. Ondreja v kostolíku na Vyšnom konci, zasvätenom tomu-

to svätcovi, slávnostnú svätú omšu bude sláviť vdp. Radoslav Gejguš, farár v Jarovniciach

• 4. 12. v 2. adventnú nedeľu bude odpustová slávnosť sv. Barbory v Ovčí so slávnostnou sv. omšou 

o 10.30, ktorú bude celebrovať Mons. Pavol Marton, t. č. na dôchodku v Diecéznom kňazskom domo-

ve vo Veľkom Šariši

• 10. 12. v sobotu po rannej sv. omši bude stretnutie členov sv. pátra Pia, po sv. omši bude polhodino-

vá adorácia s myšlienkami od sv. pátra Pia

• 10. 12. v sobotu bude o 10.00 na fare spoločná krstná náuka v katechetickej miestnosti
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

14. 11. Pondelok 18:00 za ZBP rodín prístrešia „Ku Širokému“

15. 11. Utorok 18:00 † Jozef Uličný

16. 11. Streda 17:00 za živých a mŕtvych členov RB

17. 11. Štvrtok 7:00 † Štefan, Anna, Viktor a Štefan Gregovci

18. 11. Piatok 18:00 † Margita 17:00 za ZBP peších pútnikov do Levoče

19. 11. Sobota 7:00 za ZBP peších pútnikov do Levoče

20. 11.
Krista
Kráľa - C

7:30 za ZBP a pokoj v rodine Jána a Františky 9:00 za farnosť

10:30 60: Helena Čechová

21. 11. Pondelok 18:00 za ZBP Alžbety a jej rodiny

22. 11. Utorok 18:00 † Anna a Michal Forgáčovci

23. 11. Streda 17:00 † Štefan, Mária a Anna

24. 11. Štvrtok 7:00 † Eva Balogová a Ján Adamkovič

25. 11. Piatok 18:00 80: Katarína Stahovcová 17:00 † Viktória a Jozef Šimčíkovci

26. 11. Sobota 7:00 † František, Helena a František

27. 11.
1. adventná
nedeľa - A

7:30 za farnosť 9:00 † Dávid Baran

10:30 † Eduard Kočík (výročná)

28. 11.
21. a 30. výr. 
konsekrácie

7:00 kostol sv. Ondreja † Juraj Riško 

18:00 kostol sv.  Jozefa - za farnosť

29. 11.
30. výročie 
konsekrácie

18:00 kostol sv.  Barbory

30. 11. Sv. Ondreja 18:00 odpust sv. Ondreja † Vilma Jenčová (výročná)

1. 12. Štvrtok 7:00 † Albert a Mária Birošovci

2. 12. Piatok 18:00 † Ján, Margita, Apolónia a Margita 17:00 † Žofia, Ján a Štefan Jenčovci

3. 12. Sobota 7:00 za živých a mŕtvych členov RB

4. 12.
2. adventná
nedeľa - A

! 7:00 70: Štefan Krokus 10:30 odpust sv. Barbory - za ZBP Jána a jeho rodiny

! 9:00 za farnosť

5. 12. Pondelok 18:00 † Mária a Valent Birošovci

6. 12. Utorok 18:00 50: Marcela Stríšová a za jej rodinu

7. 12. Streda 17:00 † Viliam Bartko (výročná)

8. 12.
Nepoškvrnené
počatie P. M.

7:00 za farnosť 17:00 † Ladislav, Magdaléna a Jozef Berthótyovci

18:00 50: Marián Bednár

9. 12. Piatok 18:00 † Florián, Mária a Ján 17:00 za živých a mŕtvych členov RB

10. 12. Sobota 7:00 † Flavián a Helena Jenčovci

11. 12.
3. adventná
nedeľa - A

7:30 70: Emília Majerníková 9:00 za farnosť

10:30 90: Helena Baluchová



15. 10. 2022 požehnanie novej hasičskej zbrojnice v Ovčí

9. 10. 2022 ďakovná sv. omša poľovníkov v kaplnke Narodenia Panny Márie v Doline



1. 11. 2022 pobožnosť v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých na cintoríne

23. 10. 2022 požehnanie obnovenej kaplnky
sv. Jána Nepomuckého u Kovaľa

23. 10. 2022 požehnanie obnovenej kaplnky a súsošia Piety pri cintoríne obce Víťaz


