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„Poďte a uvidíte!“
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„Poďte a uvidíte!“
Len nedávno sme skončili vianočné obdobie, v ktorom sme viac prežívali a rozjímali nad tajomstvom 

vtelenia, nad blízkosťou Boha, ktorého ľudstvo mohlo vidieť dotýkať sa. Nemusíme byť smutný, že sme 

ho nevideli ako človeka, veď Ježiš je nám teraz bližšie ako vtedy. Je s nami neustále, zvlášť a osobitne 

v Eucharistii. 

Keď Ján krstiteľ videl ísť okolo Ježiša povedal „Hľa Boží Baránok.“ Dvaja z jeho učeníkov sa vydali za 

Ježišom. Na ich otázku, kde býva, im Ježiš odpovedá „Poďte a uvidíte.“ (Jn 1, 39).  Toto pozvanie patrí 

všetkým nám, učeníkom tejto doby. 

 „Poďte.“ Ak prijmeme toto pozvanie, vykročíme na novú a vzrušujúcu cestu. Je to pozvanie rozvíjať s 

Pánom vzťah a priblížiť sa k nemu. Ježiš nás pozýva, aby sme sa od neho učili a aby sme vykročili sme-

rom k nemu práve taký, aký sme. „Uvidíš, kto skutočne som a čo robím. Uvidíš, že ťa poznám osobne 

a do hĺbky. Poď sa pozrieť, čo som dnes pre teba pripravil.“ Aj takto sa nám osobne Ježiš prihovára. V 

modlitbe prosme Ježiša, nech nám otvorí oči, aby sme ho uvideli. Ak vykročíme, Ježiš nás bude viesť a 

učiť nás. Ukáže nám čo všetko má pre nás každý deň pripravené.          d. o. Marek



Spektrum

3

1/2023

OBSAH
Úvodník ..................................... 2

KATECHÉZA
+ Benedikt XVI. ............................... 4
Homília na 2. nedeľu rok A .............. 8
Homília na 3. nedeľu rok A ............... 10
Homília na 4. nedeľu rok A ............... 11
Úmysly Apoštolátu 2023 ................. 13
Úmysly Apoštolátu na rok 2022 .... 13

NÁZORY A SVEDECTVÁ
+ Vladimír Krčméry .........................15
Cyril Baloga ...................................17

SPEKTRUM MLADÝCH
Ahoj, deti! .................................. 18
Máš problém? (110. časť) ............. 19
Kecharitomene (6. časť) ............. 20
Trampoty v manž. (168. časť) ...... 21 
Stalo sa , stane sa ........................ 23

ŠTATISTIKA 2022
Stalo sa v roku 2022 ....................... 24
Sviatosť manželstva v roku 2022  ...... 27
Sviatosť krstu v roku 2022  ............... 28
Predišli nás do večnosti v r. 2022  ...... 29
Prehľad bohoslužieb .................... 30
SNÍMKY
Titulka:    M. Magda
Vnútorná predná:  M. Magda
Vnútorná zadná:   M. Magda ml.
Vonkajšia zadná: E. Jenča 

M. Magda

Vydáva:  
Rímskokatolícky farský úrad 
vo Ví�aze pre vnú tor nú potrebu 
Za vydanie zodpovedá: 
d. o. Marek Hnat so spoločenstvom redakcie 
Jazyková úprava: Anna Blizmanová 
Grafika: Mar tin Magda sr.

Redakčný tím: † d. o. Ján Biroš, Marti-
na Gondová, Žofia Jenčová, Mária Magdo-
vá, Monika Magdová, Peter Stašik, Melánia 
Tkáčová, Zuzka Forišová, Blažej Vaščák
Kontakty: Tel.: 051/79 16 235; 79 16 116 
e-maily: vitaz@rimkat.sk, spektrum@rimkat.sk
www.farnostvitaz.sk 
IBAN SK36 0900 0000 0050 3744 5647 
Redakcia si vyhradzuje právo úpravy textov.

SPEKTRUM

snímka: Martin Magda

Nový rok 
Dobrý Bože, začali sme nový rok.
Ešte je nepoškvrnený, nepoužitý. 

Otvára sa pred nami ako niečo úplne nové.
V novosti je vždy prísľub,

že všetko v nás sa obnoví a bude lepšie. 
Už prešli prvé hodiny nového roka. 

Tak sa i to nové každou sekundou opotrebúva. 
Daj mi opatrnosť, aby som to nové, 

čo mi ponúkaš, prijal s novým srdcom, 
aby to mohlo vo mne rásť.

Obnov moje srdce, 
naplň novým Duchom moje vzťahy, 

priateľstvá, partnerstvá, komunikáciu s kolegami. 
Daj nám novú šancu, 

aby sme mohli kráčať po nových cestách. 
Požehnávaj tento nový rok, aby bol rokom spásy, 

aby sa uzdravilo všetko, čo je zranené, 
zacelilo všetko, čo je rozbité

a prebudilo k životu všetko, čo je strnulé.
Anselm Grün
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Zomrel emeritný pápež Benedikt IVI.

Do rakvy z cyprusového dreva s telesnými pozostatkami emeritného pápeža vložili aj vrecúško s pamät-
nými mincami z jeho pontifikátu, ako aj olovenú trubičku s krátkym životopisom Benedikta XVI. v latin-
skom jazyku (Rogito). 

Text Rogita prečítal majster pápežských liturgických slávení Mons. Diego Ravelli. Prinášame jeho znenie.
Vo svetle Krista vzkrieseného z mŕtvych 31. decembra roku Pána 2022 o 9.34 hod., keď sa rok chýlil ku 

koncu a my sme boli pripravení spievať Te Deum za mnohé dobrodenia, ktoré nám Pán udelil, milovaný eme-
ritný pastier Cirkvi Benedikt XVI. odišiel z tohto sveta k Otcovi. Celá Cirkev spolu so Svätým Otcom Františkom 
v modlitbe sprevádzala jeho prechod.
Benedikt XVI. bol 265. pápežom. Jeho pamiatka zostáva v srdci Cirkvi a celého ľudstva.

Joseph Aloisius Ratzinger, zvolený za pápeža 19. apríla 2005, sa narodil 16. apríla 1927 v Marktl am Inn v 
Pasovskej diecéze (Nemecko). Jeho otec bol žandárskym komisárom a pochádzal z poľnohospodárskej rodi-
ny v Dolnom Bavorsku, ktorej ekonomické podmienky boli pomerne skromné. Jeho matka bola dcérou reme-
selníkov z Rimstingu pri jazere Chiem a pred svadbou pracovala ako kuchárka vo viacerých hoteloch.

Detstvo a dospievanie prežil v Traunsteine, malom mestečku pri rakúskych hraniciach, asi tridsať kilomet-
rov od Salzburgu, kde získal kresťanské, ľudské a kultúrne vzdelanie.

Čas jeho mladosti nebol ľahký. Viera a výchova v rodine ho pripravili na tvrdú skúsenosť s problémami spo-
jenými s nacistickým režimom, keďže poznal atmosféru silného nepriateľstva voči katolíckej cirkvi v Nemec-
ku. V tejto zložitej situácii objavil krásu a pravdu viery v Krista.

V rokoch 1946 až 1951 študoval na Vyššej škole filozofie a teológie vo Freisingu a na univerzite v Mnícho-
ve. Dňa 29. júna 1951 bol vysvätený za kňaza a nasledujúci rok začal pôsobiť ako učiteľ na tej istej škole vo 
Freisingu. Následne prednášal v Bonne, Münsteri, Tübingene a Regensburgu.

V roku 1962 sa stal oficiálnym expertom Druhého vatikánskeho koncilu ako asistent kardinála Josepha 
Fringsa. Pápež Pavol VI. ho 25. marca 1977 vymenoval za arcibiskupa Mníchova a Freisingu a 28. mája toho 
istého roku bol vysvätený za biskupa. Ako biskupské heslo si zvolil „Cooperatores Veritatis“.

Pápež Montini ho 27. júna 1977 na konzistóriu vymenoval za kardinála s titulom Santa Maria Consolatri-
ce na Tiburtíne.

Ján Pavol II. ho 25. novembra 1981 vymenoval za prefekta Kongregácie pre náuku viery a 15. februára na-
sledujúceho roku sa vzdal pastoračného riadenia arcidiecézy Mníchov a Freising.

Dňa 6. novembra 1998 bol vymenovaný za prodekana kardinálskeho kolégia a 30. novembra 2002 sa stal 
dekanom a prevzal titul suburbika Ostie.

V piatok 8. apríla 2005 predsedal pohrebnej omši Jána Pavla II. na Námestí svätého Petra.
Kardináli zhromaždení v konkláve ho 19. apríla 2005 zvolili za pápeža a prijali meno Benedikt XVI. Z Loggie 

požehnaní sa predstavil ako „pokorný robotník v Pánovej vinici“. V nedeľu 24. apríla 2005 slávnostne začal 
svoju petrovskú službu.

Benedikt XVI. postavil tému Boha a viery do centra svojho pontifikátu, pričom neustále hľadal tvár Pána 
Ježiša Krista a pomáhal všetkým, aby ho spoznali, najmä prostredníctvom vydania trojzväzkového diela Je-
žiš Nazaretský. Bol obdarený rozsiahlymi a hlbokými biblickými a teologickými vedomosťami a mal mimoriad-
nu schopnosť vypracovať poučné syntézy o hlavných doktrinálnych a duchovných témach, ako aj o zásadných 
otázkach života Cirkvi a súčasnej kultúry.

Úspešne podporoval dialóg s anglikánmi, židmi a predstaviteľmi iných náboženstiev; obnovil tiež kontakty 
s kňazmi komunity svätého Pia X.

Ráno 11. februára 2013 počas konzistória zvolaného na bežné rozhodovanie o troch kanonizáciách, po hla-
sovaní kardinálov, pápež prečítal v latinčine toto vyhlásenie: 

„Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo 

Krátky životopis Benedikta XVI.
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exerceri debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus 
subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad 
annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in 
me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum ag-
noscere debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Epis-
copi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare 
ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum 
novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse“.

„Po opakovanom spytovaní vlastného svedomia som pred Bohom dospel k istote, že moje sily vzhľadom 
na pokročilý vek už nestačia na riadne vykonávanie petrovho úradu" (Konzistórna sieň Apoštolského paláca, 
11. februára 2013).

Pri poslednej generálnej audiencii pontifikátu 27. februára 2013, keď sa všetkým poďakoval za úctu a po-
chopenie, s ktorými prijali jeho rozhodnutie, ubezpečil: „Budem naďalej sprevádzať cestu Cirkvi modlitbou a 
rozjímaním, s tou oddanosťou Pánovi a jeho Neveste, ktorú som sa doteraz snažil žiť každý deň a ktorú by 
som chcel žiť vždy.“

Po krátkom pobyte v rezidencii Castel Gandolfo prežil posledné roky svojho života vo Vatikáne, v kláštore 
Mater Ecclesiae, kde sa venoval modlitbe a meditácii.

Doktrinálne magistérium Benedikta XVI. je zhrnuté v troch encyklikách Deus caritas est (25. decembra 2005), 
Spe salvi (30. novembra 2007) a Caritas in veritate (29. júna 2009). Vydal štyri apoštolské exhortácie Cirkvi, 
početné apoštolské konštitúcie, apoštolské listy, ako aj katechézy prednesené na generálnych audienciách 
a príhovoroch, vrátane tých, ktoré predniesol počas svojich dvadsiatich štyroch apoštolských ciest po svete.

Tvárou v tvár čoraz viac sa rozmáhajúcemu relativizmu a praktickému ateizmu zriadil v roku 2010 motu pro-
prio Ubicumque et semper Pápežskú radu na podporu novej evanjelizácie, na ktorú v januári 2013 preniesol 
kompetencie v oblasti katechézy.

Rozhodne bojoval proti zločinom páchaným duchovnými na maloletých alebo zraniteľných osobách a ne-
ustále vyzýval Cirkev k obráteniu, modlitbe, pokániu a očisťovaniu.

Ako uznávaný teológ zanechal bohaté dedičstvo štúdií a výskumov o základných pravdách viery. 

repro: Spektrum



6

Spektrum 1/2023

„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“ (Lk 23,46). Sú to posledné slová, ktoré Pán vyslovil na kríži; jeho 
posledný povzdych – mohli by sme povedať – schopný potvrdiť to, čo charakterizovalo celý jeho život: nepretr-
žité odovzdávanie sa do rúk svojho Otca. Ruky odpustenia a súcitu, uzdravenia a milosrdenstva, ruky pomaza-
nia a požehnania, ktoré ho podnietili vydať sa aj do rúk svojich bratov. Pán, otvorený príbehom, s ktorými sa na 
svojej ceste stretával, sa nechal stvárňovať Božou vôľou, nesúc na svojich pleciach všetky dôsledky a ťažkos-
ti evanjelia až po pohľad na jeho ruky prebodnuté z lásky: „Pozri na moje ruky,“ povedal Tomášovi (Jn 20,27) a 
hovorí to každému z nás. Pozri na prebodnuté ruky, ktoré idú v ústrety a neprestávajú sa darovať, aby sme spo-
znali lásku, ktorú má Boh k nám a uverili v ňu (porov. 1 Jn 4,16).[1]

„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“ je pozvanie a životný program, ktorý inšpiruje a chce modelovať 
ako hrnčiar (porov. Iz 29,16) srdce pastiera, až kým v ňom nebude pulzovať rovnaké zmýšľanie ako mal Kristus 
Ježiš (porov. Flp 2,5). Vďačná oddanosť službe Pánovi a jeho ľudu, ktorá vyplýva z prijatia úplne bezodplatné-
ho daru: „Ty mi patríš..., ty im patríš“, hovorí Pán; „si pod ochranou mojich rúk, pod ochranou môjho srdca. Zo-
staň v priestore mojich rúk a daj mi svoje.“[2] Je to Božia blahosklonnosť a jeho blízkosť schopná vložiť sa do 
krehkých rúk svojich učeníkov, aby nasycovali jeho ľud a vraveli s Ním: Vezmite a jedzte, vezmite a pite, toto je 
moje telo, ktoré sa obetuje za vás (porov. Lk 22,19).

Modliaca sa oddanosť, ktorá sa formuje a ticho zušľachťuje medzi križovatkami a protirečeniami, ktorým musí 
pastier čeliť (porov. 1Pt 1,6-7) a dôverným pozvaním pásť stádo (porov. Jn 21,17). Rovnako ako Majster, aj on 
nesie na svojich pleciach únavu z orodovania a opotrebovanie pomazania pre svoj ľud, najmä tam, kde dob-
ro musí bojovať a kde bratia a sestry čelia ohrozeniu svojej dôstojnosti (porov. Hebr 5,7-9). Na toto stretnutie 
orodovania ide Pán tvoriac miernosť schopnú porozumieť, prijať, dúfať a nasadiť sa napriek nepochopeniu, kto-
ré to môže vyvolať. Neviditeľná a neuchopiteľná plodnosť, ktorá sa rodí z poznania, do akých rúk bola vložená 
dôvera (porov. 2 Tim 1,12). Modliaca sa a adorujúca dôvera, schopná interpretovať skutky pastiera a prispô-
sobiť jeho srdce a jeho rozhodnutia Božím časom (porov. Jn 21,18): „Pásť znamená milovať a milovať zname-
ná byť ochotný aj trpieť. Milovať znamená: dávať ovciam pravé dobro, pokrm Božej pravdy, Božieho slova, po-
krm jeho prítomnosti“.[3]

Oddanosť podporovaná útechou Ducha, ktorý ho vždy predchádza v jeho poslaní: vo vášnivom hľadaní sprostred-
kovať krásu a radosť evanjelia (porov. Apošt. exhort. Gaudete et exsultate, 57), v plodnom svedectve tých, kto-
rí ako Mária zostávajú mnohorakými spôsobmi pod krížom, v tom bolestnom, ale mocnom pokoji, ktorý neúto-
čí ani nezotročuje; a v neoblomnej, ale trpezlivej nádeji, že Pán splní svoje prisľúbenie, ako to naveky sľúbil na-
šim otcom a svojmu potomstvu (porov. Lk 1,54-55).

Aj my, pevne spojení s poslednými Pánovými slovami a svedectvom, ktoré poznačilo jeho život, chceme ako cir-
kevné spoločenstvo kráčať v jeho šľapajách a zveriť nášho brata do Otcových rúk: nech tieto ruky milosrdenstva 
nájdu jeho lampu zapálenú evanjeliovým olejom, ktorý šíril a ktorý dosvedčil počas svojho života (porov. Mt 25,6-7).

Sv. Gregor Veľký na konci Pastoračnej reguly pozýval a povzbudzoval priateľa, aby mu ponúkol túto duchovnú 
spoločnosť a takto mu povedal: „Uprostred búrok môjho života ma utešuje dôvera, že ma udržíš nad vodou na 
doske svojich modlitieb a že ak ma ťarcha mojich chýb strhne a poníži ma, poskytneš mi pomoc zo svojich zá-
sluh, aby si ma pozdvihol.“ Pastier si uvedomuje, že nemusí sám niesť to, čo by v skutočnosti sám nikdy neu-
niesol a preto sa vie odovzdať modlitbe a podpore ľudu, ktorý je mu zverený.[4] Je to verný Boží ľud, ktorý zhro-
maždený sprevádza a zveruje život tomu, kto bol jeho pastierom. Ako ženy z evanjelia pri hrobe, aj my sme tu 
s vôňou vďačnosti a masťou nádeje, aby sme mu ešte raz preukázali lásku, ktorá sa nestráca; chceme to uro-
biť s rovnakým pomazaním, múdrosťou, jemnosťou a oddanosťou, s akou sa on v priebehu rokov dokázal roz-
dávať. Chceme spoločne povedať: „Otče, do tvojich rúk odovzdávame jeho ducha“.

Benedikt, verný priateľ Ženícha, nech je tvoja radosť dokonalá, keď definitívne a navždy budeš počuť Jeho hlas!
[1] Porov. Benedikt XVI, Enc. Deus caritas est, 1.
[2] Porov. Id., Homília počas sv. Omše svätenia olejov, 13. apríla 2006.
[3] Id., Homília pri omši na začiatku pontifikátu, 24. apríla 2005.
[4] Porov. ibid.

(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News, Marek Vaňuš SVD)

Homília pápeža pri pohrebe Benedikta XVI.

Verný priateľ Ženícha
Prinášame plné znenie homílie pápeža Františka, ktorú predniesol počas pohrebnej svätej omše emerit-

ného pápeža Benedikta XVI. vo štvrtok 5. januára na Námestí sv. Petra.
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Vatikán 2. januára (RV) Zverejnený dokument, spísal Joseph Ratzinger, 
29. augusta 2006

Keď sa v tejto neskorej hodine svojho života obzriem späť na desaťročia, 
ktoré som prežil, v prvom rade vidím, koľko mám dôvodov ďakovať. V prvom 
rade ďakujem samotnému Bohu, darcovi každého dobrého daru, ktorý mi da-
roval život a viedol ma v rôznych chvíľach zmätku; vždy ma zdvihol, keď som 
sa začal šmýkať a stále mi znovu daroval svetlo svojej tváre. Spätne vidím a 
chápem, že aj temné a náročné úseky tejto cesty boli pre moju spásu a že 
práve v nich ma dobre viedol.

Ďakujem svojim rodičom, ktorí mi dali život v ťažkých časoch a ktorí mi 
za cenu veľkých obetí svojou láskou pripravili nádherný domov, ktorý až do-
dnes osvetľuje všetky moje dni ako jasné svetlo. Otcova jasná viera nauči-
la nás súrodencov veriť a ako smerovník vždy stála pevne uprostred všet-
kého môjho vedeckého poznávania. Hlboká zbožnosť a veľká dobrota mojej 
matky zostávajú dedičstvom, za ktoré jej nemôžem dostatočne poďakovať. 
Moja sestra mi celé desaťročia nezištne a s láskavou starostlivosťou slúži-
la; môj brat mi vždy dláždil cestu jasnosťou svojich úsudkov, ráznym odhod-
laním a pokojom srdca; bez tohto jeho nepretržitého predchádzania a spre-
vádzania by som nedokázal nájsť správnu cestu.

Zo srdca ďakujem Bohu za mnohých priateľov, mužov a ženy, ktorých mi 
On vždy postavil po boku; za spolupracovníkov vo všetkých etapách mojej 
cesty; za učiteľov a študentov, ktorých mi dal. Všetkých ich vďačne zverujem 
jeho dobrote. A chcem poďakovať Pánovi za moju krásnu domovinu na úpätí 
bavorských Álp, v ktorej som stále videl žiariť nádheru samotného Stvorite-
ľa. Ďakujem ľuďom vo svojej vlasti, pretože v nich som mohol stále znovu a 
znovu zažívať krásu viery. Modlím sa, aby naša krajina zostala krajinou viery a 
prosím vás, drahí krajania: Nenechajte sa odvrátiť od viery. A nakoniec ďaku-
jem Bohu za všetku krásu, ktorú som mohol zažiť vo všetkých etapách svojej 
cesty, ale najmä v Ríme a v Taliansku, ktoré sa stalo mojou druhou vlasťou.
Všetkých, ktorým som nejakým spôsobom ublížil, prosím z celého srdca 
o odpustenie.

To, čo som predtým povedal svojim krajanom, teraz hovorím všetkým, kto-
rí sú v Cirkvi zverení do mojej služby: Zostaňte pevní vo viere! Nenechajte 
sa zmiasť! Často sa zdá, akoby veda - prírodné vedy na jednej strane a na 
strane druhej historický výskum (osobitne exegéza Svätého písma) - doká-
zali ponúknuť nezvratné výsledky, ktoré protirečia katolíckej viere. Dávnejšie 
som zažil premeny prírodných vied a mohol som skonštatovať, ako sa, na-
opak, rozplývali zdanlivé istoty proti viere, ktoré sa ukázali, že nie sú vedou, 
ale filozofickými interpretáciami, ktoré sa len zdanlivo týkajú vedy. Rovnako 
aj viera v dialógu s prírodnými vedami sa naučila lepšie chápať hranice roz-
sahu svojich tvrdení, a teda svoju špecifickosť. Už je to šesťdesiat rokov, čo 
sprevádzam cestu teológie, osobitne biblických vied, a s postupným strie-
daním rôznych generácií som videl, ako sa zdanlivo neotrasiteľné tézy zrútili 
a ukázali sa len ako hypotézy: liberálna generácia (Harnack, Jülicher, atď.), 
existencialistická generácia (Bultmann, atď.), marxistická generácia. Videl 
som a vidím, ako sa zo spleti hypotéz vynorila a nanovo vynára rozumnosť 
viery. Ježiš Kristus je skutočne cesta, pravda a život - a Cirkev so všetkými 
svojimi nedostatkami je skutočne Jeho telom.

Nakoniec vás pokorne prosím: modlite sa za mňa, aby ma Pán napriek 
všetkým mojim hriechom a nedostatkom prijal do večných príbytkov. Deň 
čo deň sa úprimne modlím za všetkých, ktorí sú mi zverení.

Benedikt XVI., pápež

Benedikt XVI., Duchovný testament

foto: Vatican Media
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KATECHÉZA Homília na 2. nedeľu v roku "A"
z prípravy kňaza + Jána Biroša 

Prichádza k Jordánu
Milí veriaci,
Vianoce nie sú len idylickou roz-

právkovou pripomienkou Ježišov-
ho narodenia a detstva. Sú predo-
všetkým oslavou skutočnosti, že 
Boh sa z lásky k svojim tvorom 
stal človekom, že chcel napraviť 
v človeku, čo človek sám poka-
zil svojou vzburou proti Bohu: „A 
Slovo sa stalo telom a prebývalo 
medzi nami.“ Toto je to hlavné, čo 
nám pripomenuli Vianoce.

Záver Vianoc, ktorý nám pripo-
menula minulá nedeľa, nám pred-
stavil Krista v podobe dospelého 
muža, ktorý začína svoje verejné 
pôsobenie, prichádza k Jordánu a 
žiada od svojho predchodcu, aby 
ho pokrstil. Minulá nedeľa bola 
akýmsi spojítkom medzi začiat-
kom Kristovho ľudského života a 
jeho verejným pôsobením. Pred-
chodca Ján Krstiteľ aj Mesiáš Je-
žiš Kristus sa objavujú na scéne 
vedľa seba.

Zelená farba liturgie nám dnes 
dáva najavo, že už nie sú Viano-
ce. Ale sme v ich tesnej blízkos-
ti a preto nie je nič čudné, že sa 
opäť vedľa seba ukazujú Ježiš a 
Ján. Zatiaľ, čo minulú nedeľu bol 
Ján činiteľom skôr pasívnym, kto-
rý takmer nerád, aj keď práve s 
vedomím, koho má pred sebou, 
podrobuje sa Ježišovej žiadosti o 
svätý krst. Dnes ho naopak vidí-
me ako aktívneho hlásateľa Je-
žišovho mesiášskeho poslania. 

Svätý Ján Krstiteľ hovorí: „Ja 
som ho predtým nepoznal, ale 
ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, 
mi povedal: „Na koho zbadáš zo-

stupovať Ducha Svätého a spoči-
núť na ňom, to je ten, ktorý bude 
krstiť Duchom Svätým.“

Ani prorok Izaiáš pochopiteľne 
nepoznal Mesiáša osobne. A pred-
sa o ňom hovorí s takou istotou 
a presnosťou svojho svedectva, 
že by mohol Ježiša jeho slovami 
predstaviť aj Ján Krstiteľ. Slová: 
„Pán Boh si ma od lona matkin-
ho spravil“ nám ľahko pripomenu-
li udalosť zvestovania, kedy Boží 
posol oznamuje Panne Márii, že 
„zostúpi Duch Svätý, moc Naj-
vyššieho ju zatieni a dieťa, kto-
ré sa jej narodí, bude Božím Sy-
nom“. Je síce pravda, že úlohou 
Božieho služobníka bude, aby pri-
viedol k Bohu najprv Jakuba, Iz-
raela, Jakubove kmene - to bola 
úloha Izaiáša, aj Jána Krstiteľa. 
Veď nakoniec takto robil aj Pán 
Ježiš, že najprv chcel priviesť k 
Bohu Židov. Výslovne hovorí po-
hanskej vdove: „Bol som poslaný 
len k strateným ovciam domu Iz-
raelovho a nepatrí sa brať deťom 
chlieb a hádzať ho pod stôl šteňa-
tám...“ Sotva však dokončil dielo 
vykúpenia a vstal z mŕtvych, po-
siela apoštolov ku všetkým ná-
rodom. Takto ho vidí Izaiáš. Pán 
Boh urobí služobníka svojho, Ježi-
ša, svetlom národov, aby sa Božia 
spása rozšírila do končín zeme.

Dnešné čítanie, ktoré nechá-
va hovoriť samého Božieho slu-
žobníka o jeho poslaní, vynechá-
va verše, z ktorých by sme poču-
li Kristov žiaľ, že jeho dielo nebo-
lo predsa celkom úspešné a že 
jeho námahy boli márne. „Ja som 

však hovoril: Nadarmo som sa na-
máhal, naprázdno, zbytočne som 
stratil svoju silu.“ Ježiš Kristus si 
takto posťažuje pri rozličných prí-
ležitostiach, keď ho izraelský ľud 
odmieta: „Jeruzalem, Jeruzalem, 
keby si poznal a to aspoň v ten-
to tvoj deň, čo vedie k pokoju. Je-
ruzalem, Jeruzalem, zabíjaš pro-
rokov a kameňuješ tých, čo boli 
k tebe poslaní. Koľkokrát som 
chcel zhromaždiť tvoje deti, ako 
kvočka zhromažďuje svoje kuriat-
ka pod krídla, a ty si nechcel!“

Aj svätý Ján v úvode svojho 
evanjelia vytýka Židom túto sku-
točnosť: „Do svojho vlastného pri-
šiel, ale jeho vlastní ho neprija-
li“, hoci je pravým svetlom, kto-
ré osvecuje každého človeka. Ak 
počítal s touto skutočnosťou sám 
Ježiš Kristus, je potrebné, aby 
sme s ňou počítali aj my. 

Kristus neprišiel, aby vo svojom 
kráľovstve vytvoril svetskú moc, 
ktorá bude niekoho nútiť alebo 
vládnuť mečom, ale aby bol svet-
lom národov a spásou všetkých. 
Preto ho mnohí z jeho národa od-
mietali a preto ho odmietajú mno-
hí po celých dvadsať storočí od 
jeho príchodu.

Aj v samej Cirkvi sa našli mno-
hí, ktorí hľadali jej poslanie v 
tom, že by mala aj svetsky ria-
diť svet. Ale je to mylné poňatie. 
Veď Ježiš Kristus odmietal roz-
súdiť spor dvoch bratov o dedič-
stvo: „Kto ma ustanovil byť nad 
vami sudcom?“ Ježiš chce, Ježiš 
vládne láskou, spravodlivosťou, 
pokojom, „nalomenú trstinu ne-
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dolomí, hasnúci knôtik nedohasí“, ako sme o tom počuli pred týždňom v prvom čítaní z proroka Izaiáša.
Svätý Ján Krstiteľ, ako to dnes počujeme v evanjeliu, prehlasuje Krista za Božieho Baránka, ktorý sníma 

hriechy sveta. Ktoré sú to tie hriechy sveta? Hriech sveta je podľa svätého Jána dvojaký: hriech nevery a 
hriech nelásky. Kto nemiluje, kto neverí, ten hreší. Tento hriešny svet ľudí prišiel oslobodiť Ježiš Kristus, 
ktorý zjavil pravú vieru a skutočnú lásku. Preto ho nazýva Baránkom, ktorý bol obetovaný ako obeta lá-
sky za hriechy ľudu, za naše hriechy. 

Takýto bol Boží služobník. A takýmito Božími služobníkmi sa máme v jeho stopách stávať aj my. Amen.

Pri rieke Jordán; snímka: M. Magda
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Milí veriaci,
určite viete, že od 18. do 25. ja-

nuára je Svetový týždeň modlitieb 
za jednotu kresťanov. Keď si tak 
spomenieme, že najväčším pria-
ním Pána Ježiša bolo, aby jeho vy-
znávači zostali svorní a jednotní, 
ako ešte aj v poslednej modlitbe 
na kríži vrúcne prosil nebeského 
Otca: „Aby všetci jedno boli, ako 
ty, Otče, si vo mne a ja v tebe!“ A 
ako to vyzerá dnes?

Keď si tak pomyslíme, že práve 
na toto najväčšie prianie Pána Ježi-
ša kresťania vôbec nedbali, popad-
ne nás na nich zlosť. Tí, čo zavinili 
prvé rozdelenie - rozlomenie na vý-
chodných a nás západných, tí by si 
zaslúžili poriadny trest. A tí, čo roz-
delili západných kresťanov na kato-
líkov a protestantov, tí by si tiež za-
slúžili. A tiež tí, čo sa plní nesvornos-
ti odlučovali od jednoty ďalej a ďalej.

Všetci by si zaslúžili, tí čo sú vin-
ní touto nesvornosťou, ktorá spôso-
bila, že kresťania sú dnes rozdele-
ní na viac ako 250 cirkví a siekt!!! 
Ale všetci svorne prehlasujú, že prá-
ve oni sú tí praví, správni vyznáva-
či Pána Ježiša, že tí druhí sú všetci 
zlí a preto sa od nich museli odlú-
čiť, preto s nimi nechcú mať nič spo-
ločné. Právom nás pohoršuje taká-
to hrozná nesvornosť, ktorá zavini-
la, že učenie nášho Pána Ježiša bolo 
v očiach nekresťanov ponížené, že 
vznikali vojny, krviprelievania, ná-
silia, veľké zlá a to všetko v mene 
Pána Ježiša. Kto však sú tí ľudia, čo 
zavinili rozvrat kresťanov?

Priatelia, po tých, ktorí to zavini-
li kedysi, sa ani nepýtajme. Takíto 

KATECHÉZA Homília na 3. nedeľu v roku "A"
z prípravy kňaza + Jána Biroša 

Aby všetci jedno boli
boli už za sv. Pavla. Ako sme to po-
čuli v druhom čítaní, píše im sv. Pa-
vol do Korintu: „Počujem, že máte 
medzi sebou rozbroje, že sa medzi 
sebou hádate!“ Ale všetci tí hádači 
už majú osobný súd za sebou. Tých 
už nemusíme súdiť my. Našou vecou 
je starať sa o prítomnosť. Kde sú tí 
zlí ľudia, ktorí ešte teraz stále brá-
nia, aby sa kresťanstvo nezjednoti-
lo, aby neboli svorní, aby neboli jed-
no? Spoluvinníci tejto hanby Cirkvi 
sú aj v kostoloch po celom svete, 
sme to aj my tu.

Povedzme si, koľko je tu medzi 
nami takých, ktorí si môžu trúfnuť 
povedať, že na nich neplatí napome-
nutie sv. Pavla: „Nech nie sú medzi 
vami roztržky, zmýšľajte svorne, ne-
hádajte sa medzi sebou: Ja držím s 
tým, ja držím s iným...!“ Toto je zvesť 
dnešného evanjelia, že zjednotenie 
kresťanov, jednota Božieho ľudu, 
začína v našich domovoch v tom, 
ako sa správame medzi sebou na-
vzájom, ako sa hádame, alebo zná-
šame, akí sme zlí alebo zmierliví...

Či je to mysliteľné, aby sme sa 
dobre znášali s cudzími, keď sa ne-
vieme zniesť medzi sebou? Sv. Pa-
vol napomína kresťanov v Korinte: 
„Žite ako bratia a sestry medzi se-
bou, všetci veriaci!“ Ale u nás by 
musel zdesene povedať: „Nežite 
tak, ako žijú dnešní bratia a sestry!“ 
Pretože už aj súrodenci, už tí naj-
menší sa väčšinou doma medzi se-
bou hádajú, bijú sa. Keď má niekto 
niečo vykonať, urobiť, posiela toho 
druhého. Preto si dnes všetci uve-
domme: zjednotenie kresťanov začí-
na v našich domovoch, začína me-

dzi nami. Je to predsa v moci kaž-
dého z nás, aby na svete pribúdalo 
viac znášanlivosti.

V dnešnom evanjeliu Pán Ježiš 
volá apoštolov, aby išli za ním. Aby 
hneď všetko nechali a šli. Aj dnes 
volá Pán Ježiš, aby sme šli za ním, 
to znamená, aby sme si osvojili kres-
ťanského ducha, ducha jeho svor-
nosti a lásky. Drahí moji, aby som 
nehovoril Božie slovo len tak do vet-
ra, urobme si hneď teraz celkom 
konkrétne predsavzatia. 

Začnime možno s týmito cvikmi. 
Prvý cvik je: počkať s hnevom. Keď 
sa ti zdá, že druhý robí niečo zle, ne-
začni sa hneď rozčuľovať, skús to 
rozčúlenie na chvíľu odložiť. Povedz 
si: chvíľku počkám a budem ho po-
zorovať, aby som najprv pochopil, čo 
sa to s ním robí, aby som si rozmys-
lel, čo mu poviem. V televízii radil je-
den krotiteľ šeliem: Keď sa rozčúliš, 
počkaj 5 minút, kým ti schladne krv.

Druhý cvik k nadobudnutiu svor-
nej lásky znie: buď vždy pripravený 
poslúžiť druhému. To je staré hes-
lo kresťanskej mládeže - vždy pripra-
vený pomôcť.

Dnešné Božie slovo sa pýta, ako 
držíme pospolu, či stojíme svorne za 
Ježišom. Rozpamätajme sa, či ide-
me za Ježišom a rozpamätajme sa 
na každý prejav nelásky a netrpezli-
vosti a prosme Boha o odpustenie.

Tieto dva cviky chceme všetci 
spoločne každý deň trénovať. A 
zjednotenie kresťanov sa tým už 
začne napĺňať. Povedzme Pánu Je-
žišovi o tejto našej dobrej vôli, pri-
hlásme sa medzi tých, čo opúšťajú 
zlé veci a idú za Ním. Amen.
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Milí veriaci,
dnešné evanjelium - osem bla-

hoslavenstiev, časť tzv. Horskej 
kázne, patrí k najznámejším tex-
tom Nového zákona. Jazykoved-
ci sa stále pokúšajú o najvýstiž-
nejší preklad, zlí ľudia a násilníci 
ho zavrhujú, politici s ním pole-
mizujú a kresťania sa s ním chvá-
lia – hľa, svet, aké jemnocitné, 
pokojné a krásne je naše nábo-
ženstvo!

Na amerického prezidenta Tru-
mana zostala vo svete dvojaká 
spomienka. Tá prvá: vedel svo-
je štátnické prejavy poprepletať 
zbožnými vzdychmi, ako napríklad: 

KATECHÉZA Homília na 4. nedeľu v roku "A"
z prípravy kňaza + Jána Biroša 

Ježišov zákon je pre všetkých
„Keby sa celý svet riadil zásada-
mi Horskej reči, ôsmimi blahosla-
venstvami Pána Ježiša, svet by sa 
stal rajom.“ A tá druhá spomien-
ka na neho: po prvýkrát použil ató-
movú energiu k vojenským účelom 
- dal rozkaz k zhodeniu atómových 
bômb na Japonsko.

Niektorí kresťania to tiež takto 
robia. Honosia sa Kristovým uče-
ním, ale v praktickom živote ho ne-
používajú. V tom sa uspokojujú so 
starozákonným Desatorom. Blaho-
slavenstvá, Horská kázeň Pána Je-
žiša, to je len pre tých, ktorí pes-
tujú vyššiu dokonalosť, čiže pre 
rehoľníkov a pre veľkých svätých. 

Lenže takto to Pán Ježiš nemys-
lel. Ako Desatoro bolo dané Mojži-
šovi na hore Sinaj, tak Pán Ježiš 
znova vystupuje na horu a dáva 
tam nový, záväzný zákon pre tých, 
ktorí chcú byť jeho učeníkmi, kto-
rí chcú byť kresťanmi. Drahí moji, 
musím to opakovať: Ježišov zá-
kon je pre všetkých, nielen niekto-
ré rady pre jednotlivcov. Zachová-
vanie Desatora je predpokladom, 
aby bol ktokoľvek považovaný za 
slušného človeka. Zachovávanie 
Horskej reči je podmienkou, aby 
mal niekto právo považovať sa za 
kresťana.

Mali by sme sa vlastne všetci 

ilustračná snímka: M. Magda
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naučiť naspamäť 5. - 7. kapitolu 
sv. Matúša. Zatiaľ je to však tak, 
že mu ani poriadne nerozumieme. 
Všimnime si hneď to prvé blaho-
slavenstvo: Blahoslavení chudob-
ní duchom, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo. Koľko zmätkov narobil 
zlý výklad hneď tohto prvého bla-
hoslavenstva. Ako by sa tým meni-
la chudoba hmotná, hospodárska. 
V duchu tohto falošného výkladu 
sa útočilo na majetok Cirkvi, za-
zlievalo sa zlato na bohostánkoch 
a bohoslužobných nádobách. Veď 
keby tomu tak bolo, potom by ne-
malo zmysel starať sa o lepší záro-
bok otcovi rodiny. Nemalo by zmy-
sel starať sa a pomôcť blížnemu v 
núdzi a usilovať sa o povznesenie 
nevyvinutých národov. Potom by 
bolo veľmi kresťanským skutkom 
zobrať ľuďom, čo majú a urobiť z 
nich nádennícke národy, ktoré žijú 
z ruky do úst, od výplaty k výpla-
te. Lenže Ježiš povedal: „Milujte 
sa navzájom!“ Nepovedal: „Urob-
te zo seba navzájom žobrákov!“

Chudoba ducha, ako ju predpi-
suje a prikazuje Kristus, zname-
ná nerobiť svoje šťastie závislé 
na majetku a peniazoch, spolo-
čenskom postavení. Znamená to 
byť ochotný a bez náreku pokojne 
všetko opustiť, keď to Boh bude 
chcieť. A ten majetok, čo máme, 
máme spravovať tak, aby slúžil 
a nestal sa nám pánom, alebo 
zmyslom nášho života. Pozrime 
sa do dejín: Abrahám tohto ducha 
chudoby mal. Boh zavolal a Abra-
hám opúšťa rodné mesto, rodnú 
zem, pozemky, priateľov, majetok 
a ide v dôvere za Božím hlasom.

Adam s Evou ducha chudoby ne-
mali. Neboli ochotní vzdať sa jedi-
ného stromu. A k akému stromu si 
sa upútal vo svojom živote ty, brat 
a sestra? Tiež si povieš: Ak nedo-

siahnem tento cieľ, nemôžem byť 
šťastný. Pochop ducha chudoby 
- prvý zákon Ježišovho kráľovstva 
a zbavíš sa tohto zotročenia, zbo-
hatneš duchom pravej chudoby.

Blahoslavení „plačúci“- takto to 
bolo po stáročia často predklada-
né. Iní hovoria, blahoslavení, kto-
rí žalostia, ako to máme v evanje-
liu preložené. Aj tento preklad ne-
vystihuje pôvodnú Kristovu reč. Či 
je plač a zármutok nejakým šťas-
tím? Či Ježiš nehlásal evanjelium 
- radostnú zvesť a nevyzýval nás: 
„Radujte sa a veseľte, lebo vaša 
odmena je hojná v nebi?“ Správ-
ny preklad podľa zmyslu Ježišovej 
kázne znie: Blahoslavení trpiaci. 
Kristus tu blahoslaví ľudí, ktorí tr-
pia vlastnou nedokonalosťou a ne-
dokonalosťou druhých, ktorí trpia, 
pretože bezmocne stoja pred trá-
pením blížneho a nemôžu pomôcť. 
Tí, ktorí trpia preto, že by chce-
li iným dať svoje šťastie a istotu 
viery, ale oni si pomôcť nedajú. 

Tretie blahoslavenstvo predkla-
dá tichosť. Je to teda velebenie 
slabošstva, pasivity a nečinnosti? 
Nie! Zo súvislostí celistvého Ježi-
šovho učenia, zo správneho pre-
kladu jasne vyplýva, že Ježiš tu 
svojim vyznávačom ukladá mier-
nosť. Miernosť je trpezlivá a vytrva-
lá. Stále usiluje o dobro, nie však 
búrlivé. Nepovolí, ale nedá sa vy-
provokovať. Dokáže uprostred 
temnej noci veriť v to, čo pekné vi-
dela v poludňajšom svetle. 

Štvrté blahoslavenstvo, hlad 
a smäd po spravodlivosti, tomu-
to slovenský národ rozumie veľ-
mi dobre. Zažil dosť útlaku. Mu-
sel zniesť dosť nespravodlivosti, 
aby toto blahoslavenstvo pocho-
pil stelesnené v tých, ktorí bojo-
vali nie pre zisk a slávu, ale pre 
spravodlivosť a slobodu.

Piatemu: blahoslavení milosrd-
ní, tiež rozumieme dobre, ale už 
ho tak dobre neplníme. Milosrdný 
je ten, kto sa nepomstí, kto vie a 
dokáže odpustiť, kto sa prvý pre-
stane hnevať... Keď Adam v raji 
zhrešil, trucovito zaliezol do kro-
via, obrátil sa Pánu Bohu chrbtom. 
Ale Boh sa neodpláca rovnakým či-
nom, neodvracia sa od neho. Ide 
za ním, prvý začne hovoriť, volá ho: 
„Adam, kde si?“ Nebuď hlúpy, ne-
chaj toto tvoje trucovanie, nie je to 
na nič... Milosrdný je ten, kto sa 
usmieva na tých, ktorí sa na neho 
usmievajú, ale aj kto sa usmeje aj 
na toho, kto sa mračí. 

Milí veriaci, dnes túto Magnu 
Chartu nestačíme prebrať až do 
konca. Ale prosím Vás, nenechajte 
toto evanjelium prejsť okolo seba 
len tak. Vyhľadajte si doma ešte 
dnes tú 5. a 7. kapitolu v Matú-
šovom evanjeliu a neuspokojte sa 
len s jej prečítaním a pochválením, 
že je to krásne, dojemné. Radšej 
sa pýtajme s veľkou dôslednos-
ťou: robil som to takto v minulom 
týždni, v doterajšom živote?

Ak budete túto časť evanje-
lia čítať dobre, zostane záložka 
na tejto stránke Sv. písma trva-
lo. Naučíte sa častejšie rozmýš-
ľať nad Horskou kázňou Pána Je-
žiša. Tu je symbol Hory blahosla-
venstiev, symbol Krista medzi 
nami, náš Obetný Oltár. Vo Svä-
tej zemi, v Palestíne sprevádzal 
našich pútnikov páter Majerník. 
Medzi najkrajšie zážitky s týmto 
sprievodcom patrí výklad Horskej 
reči v jeho podaní. 

Obráťme sa k Oltáru a k náš-
mu Učiteľovi Kristovi a odpovedz-
me na jeho zákon, ktorý nám sám 
dnes ohlásil, odpovedzme svo-
jím pevným a odhodlaným: VE-
RÍM! Amen.
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Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2023
Vatikán 3. januára (RV) Apoštolát modlitby (Svetová sieť modlitby pápeža) je celosvetové modlitbové pod-

ujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom spojiť svoju modlitbu a život s modlitbou a 

s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré oznamuje pápež každý 

rok. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím 
Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý ve-
die a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, pro-
sím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Január:
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za učiteľov, aby boli dôveryhodnými svedkami Krista, aby kládli dôraz na 

bratstvo a pomáhali najmä najzraniteľnejšej mládeži.

Úmysel našich biskupov: Za krajiny poznačené vojnovými konfliktmi, aby odpustenie a pokoj premohli ne-

návisť a pomstu.

Február:
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za farnosti, aby stredobodom ich života bolo sväté prijímanie a aby sa 

stávali spoločenstvami viery, bratstva a prijatia najnúdznejších.

Úmysel našich biskupov: Aby chorí vo svojom utrpení dokázali pocítiť Kristovu prítomnosť.

Marec:

snímka: SpC Vatican
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Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej 

Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.

Úmysel našich biskupov: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.

Apríl:
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby prevládala kultúra pokoja a nenásilia, aby štáty a ich občania čo-

raz menej siahali po zbraniach.

Úmysel našich biskupov: Aby sme o nádeji a radosti vzkriesenia dokázali svedčiť v spoločnosti.

Máj:
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za cirkevné hnutia a spoločenstvá, aby čoraz viac objavovali svoje evan-

jelizačné poslanie a aby vlastné charizmy dávali do služieb celého sveta.

Úmysel našich biskupov: Aby sa v rodinách rozvíjali evanjeliové hodnoty lásky a spoločenstva.

Jún:
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sa medzinárodné spoločenstvo konkrétne pričinilo o to, aby nedo-

chádzalo k mučeniu a aby zaručilo podporu obetiam mučenia a ich príbuzným.

Úmysel našich biskupov: Aby duchovní pastieri s čistým srdcom vytrvali v službe posväcovania veriacich.

Júl:
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sa slávenie Eucharistie stalo stredobodom života katolíkov, aby ním 

premieňali svoje medziľudské vzťahy a tak sa otvárali pre stretnutie s Bohom aj so všetkými bratmi a sestrami.

Úmysel našich biskupov: Aby starí rodičia a seniori boli vzorom viery pre mladšie generácie.

August:
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby Svetové dni mládeže v Lisabone pomohli mladým ľudom vydať sa 

na cestu viery a svedčiť vlastným životom o evanjeliu.

Úmysel našich biskupov: Aby svetové stretnutie mládeže v Lisabone bolo pre mladých povzbudením vo vie-

re a posilou k nasledovaniu Krista.

September:
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa 

na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.

Úmysel našich biskupov: Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše 

prijatie a podpora.

Október:
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za Cirkev, aby si počúvanie a dialóg osvojila ako svoj životný štýl a aby 

sa dala viesť Duchom Svätým do všetkých končín sveta.

Úmysel našich biskupov: Aby jednota, spoločenstvo a bratstvo všetkých veriacich boli vyjadrením Božej lá-

sky v Cirkvi.

November:
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za pápeža, aby s pomocou Ducha Svätého plnil svoje poslanie sprevá-

dzať veriacich, ktorých mu Boh zveril.

Úmysel našich biskupov: Aby chudobným a núdznym nechýbala naša pomocná ruka.

December:
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby zdravotne postihnutí ľudia požívali patričnú pozornosť spoločnosti 

a podporu rozličných ustanovizní pri svojom zapájaní sa do aktívneho života.

Úmysel našich biskupov: Aby rodičia dokázali poskytovať deťom správnu výchovu a potrebné rodinné zázemie.

(zdroj: časopis Posol Božského Srdca Ježišovho, vydavateľstvo Dobrá kniha)
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Bratislava 29. decembra (TK KBS) V Bratislave dnes pochovali zosnulého profesora, lekára a vedca Vla-
dimíra Krčméryho, ktorý zomrel minulý týždeň vo veku 62 rokov. Jeho pozostatky uložili po pohrebnej svätej 
omši v kruhu najbližších na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Na odborníka na tropickú medicínu, ktorý založil súkromnú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety v Bratislave s viacerými detašovanými pracoviskami v Európe a Afrike, spomínala rodina, priate-
lia a známi a stovky veriacich v Kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave - Ružinove, kde vystavili rak-
vu s jeho ostatkami.

Hlavným celebrantom svätej omše bol bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, zú-
častnili sa na nej aj apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli, košický arcibiskup metropolita a pred-
seda KBS Mons. Bernard Bober, ďalší arcibiskupi (Cyril Vasiľ, Róbert Bezák) a biskupi (Jozef Haľko, Ján Ku-
boš, František Rábek, Viliam Judák, Tomáš Galis), kňazi, diakoni, zasvätení.

Nechýbali predseda Národnej rady SR Boris Kollár a dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger, 
predstavitelia diplomatického zboru, verejného, akademického a umeleckého života, zástupcovia humanitár-
nych, charitatívnych a iných organizácií, zasvätené osoby a stovky ľudí.
Stojíme pri rakve človeka, ktorý pred časom ešte žil medzi nami

„Zarmútení stojíme pri rakve človeka, ktorý ešte pred krátkym časom žil medzi nami. Dnes sa nám však 
pred očami ukazuje, že človek je vo svojom živote ako poľný kvet, ktorý ráno rastie a kvitne a večer vädne a 
usychá. To, že žijeme, nie je samozrejmé. V mene všetkých prítomných vyjadrujeme smútiacej rodine hlbo-
kú sústrasť a súcit.

Modlime sa spoločne za zomrelého brata Vladimíra, veď veríme, že život sa nám smrťou neodníma, iba 
mení,“ uviedol v úvode pohrebnej svätej omše arcibiskup Zvolenský. 

V homílii sa prítomným prihovoril bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.
Večnosť sa nám otvára po smrti, citoval prof. Krčméryho biskup Haľko

Pripomenul, že Vladimír Krčméry bol ešte ráno v deň skonania medzi sýrskymi utečencami v Kútoch, kde 
sa zatváral projekt stanového tábora. „Podľa svedkov bol v dobrej nálade a okrem iného tam povedal: Misia 
ukončená, pokračujeme v ďalšej,“ povedal o zosnulom prof. Krčmérym.

Poznal ho, ako človeka vnútorne pokojného, a zároveň veľmi komunikatívneho, empatického, rozhľadené-
ho a dobroprajného; človeka, ktorý sa na každom človeku snažil vidieť to dobré. „Ani tým najväčším hejterom 
sa nepodarilo strhnúť ho do neláskovo-zrkadlovej reakcie,“ uviedol biskup Haľko. 

Profesor Krčméry „nebol len mužom činu, nebol len mužom pružnej a zrozumiteľnej komunikácie, nebol len 
mužom empatickej lásky k jednotlivému človeku, ale bol mužom hlbokej viery, čerpal silu z Božej prítomnos-
ti, svoje každodenné poslanie vnímal z hľadiska večnosti, ako to sám na jednej verejnej diskusii povedal veľ-
mi otvorene: Tento svet je len epizóda a sme tu na návšteve. Večnosť sa nám otvára po smrti,“ citoval slo-
vá lekára Krčméryho biskup Haľko. 

„Epizódu svojej pozemskej návštevy, vrátane svojej lekárskej profesie, ponímal prof. Krčméry ako hlboko 
veriaci človek, ako službu Bohu i blížnym. Silu pre všetky svoje aktivity čerpal z každodennej svätej omše, z 
hlbokej úcty k Eucharististii, z úcty k Ježišovej matke,“ dodal biskup Haľko.

Ako priblížil biskup Haľko, Vladimír Krčméry ukončil svoje 62-ročné pozemské putovanie doma, „pod svo-
jím obľúbeným obrazom – obrazom Božieho milosrdenstva“.

Smútočné príhovory v závere predniesli zástupcovia rodiny a ďalší rečníci. Vystúpila manželka a deti profe-
sora Krčméryho. „Ak by v nebi bola univerzita, z božských cností by si tam spravil doktorát a možno aj habili-
táciu, keby sa dalo,“ povedal jeho syn Michal.

Apoštolský nuncius Nicola Girasoli sa vyjadril, že Vladimír Krčméry bol duchovne inšpirovaný učením pápe-
ža Františka. Vyzval, aby jeho príklad nasledovali mladé generácie, aby vnímali rešpekt medzi vierou a vedou 

V Bratislave pochovali zosnulého 
lekára a profesora Vladimíra Krčméryho
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a mali vzťah k ľuďom všetkých kultúr.
Heger: Všetci občania Slovenska môžu byť na neho hrdí

Dočasne poverený premiér Eduard Heger sa v príhovore poďakoval rodine zosnulého Krčméryho za to, že 
mu dovolili, aby bol požehnaním a darom pre celý svet.

„Dnes môžeme byť všetci občania Slovenskej republiky právom hrdí na nášho brata, profesora Krčméryho,“ 
vyhlásil Heger s tým, že nebohý profesor išiel aj na miesta, kde sa mnohí neodvážili ísť ani len v myšlienkach.

Heger tiež pripomenul, že Vladimír Krčméry pomáhal aj vo svojej vlasti. „Stál v prvej línii v pandémii a celé-
mu Slovensku vlieval nádej, že to zvládneme. Bol to on, kto sa nechal prvý zaočkovať,“ hovoril.
Vladimír Krčméry pochopil, že zmyslom vzdelávania a vedy je pomáhať, skonštatoval v príhovore dekan Te-
ologickej fakulty Trnavskej univerzity Marek Šmid.

Podľa neho profesor Krčméry hovoril pozorne s chorým, keď liečil a na každého pacienta sa pozeral ako 
na človeka s menom. Pripomenul jeho obetavosť, keď spomenul, že prvý infarkt dostal v Sudáne pri operá-
cii chlapca v stane vo veľkej horúčave.
Rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Juraj Benca poukázal na to, že zaklada-
teľ tejto školy zmenil život jemu a mnohým ľuďom po tom, čo sa vrátili domov so skúsenosťou z humani-
tárnych projektov.

Na Vladimírovi Krčmérym si cenil pokoru. „Ku každému sa správal ako k sebe, nerobil rozdiely medzi kres-
ťanom, moslimom, neveriacim, budhistom,“ uviedol Benca.

Predseda parlamentu Boris Kollár vystúpi s príhovorom na súkromnom smútočnom stretnutí, uviedla TASR.
Po svätej omši vyprevadili pozostatky pred kostol. Profesora Krčméryho pochovali na Martinskom cintoríne 

v Bratislave.          TK KBS

snímka: Martin Magda
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Poďakovanie za dlhoročnú službu od d. o. Mareka
Chcem sa zo srdca poďakovať Cyrilovi Balogovi ako členovi kostolnej 

rady za dlhoročnú prácu, ktorou  pomáhal pri spravovaní kostola sv. Bar-
bory v Ovčí. Len Pán pozná všetku tú vynaloženú námahu a čas, ktoré 
obetoval pre túto miestnu Cirkev a len Pán dokáže odmeniť jeho služ-
bu. Chcem mu popriať veľa Božieho požehnania a pevné zdravie do ďal-
ších rokov. 

Duchovný otec Marek Hnat 

Poďakovanie pána starostu
Cyril Baloga, narodený 27. marca 1946, začal pracovať v kostolnej 

rade pred 37 rokmi.  Krátky čas kostolná rada nepracovala, obnovila sa 
až po príchode dp. Dugasa. V roku 1991 sa začalo s výstavbou kosto-
la, kde p. Baloga pôsobil ako objednávateľ materiálu na stavbu. Objed-
nával od štrku cez dlažbu z Ostravy až po strešnú krytinu Tegolu z Ra-
kúska. Vtedajší predseda JRD p. Širocký a dp. Dugas mu dali možnosť, 
aby zobral všetky stroje z JRD k búraniu kostola a k výstavbe nového. 
Kostol sa postavil za úctyhodných 120 dní. 

Aj touto cestou chce p. Baloga poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri 
výstavbe kostola, prakticky všetkým obyvateľom našej farnosti, ktorí v 
tom čase žili a všetkým veriacim, ktorí mu pomáhali v jeho činnosti kurá-
tora, zvlášť jeho kolegom z kostolnej rady. Dodáva, že keď niekomu ne-
vedomky ublížil alebo keď sa voči niekomu previnil, nech mu odpustia. 

V mene všetkých sa mu chcem poďakovať za dlhoročnú prácu v kos-
tolnej rade. Nech si užíva zaslúžený dôchodok s prianím zdravia a Bo-
žieho požehnania.

Eduard Jenča, starosta obce Ovčie

Poďakovanie za službu kurátora od farskej rady
Posledný deň v roku 2022 bol pre pána Cyrila Balogu posledným dňom 

člena kostolnej rady pri kostole sv. Barbory, mučenice v Ovčí. Počas svoj-
ho pôsobenia za 37 rokov v kostolnej rade sa svojou obetavou prácou  
vo veľkej miere podieľal na výstavbe kostola sv. Barbory a na zveľadení 
jej materiálnych hodnôt, za čo mu patrí veľká vďaka.

Do ďalších rokov mu vyprosujeme Božie požehnanie, dary Ducha Svä-
tého a ochranu našej Nebeskej matky Panny Márie.

S vďakou Farská ekonomická rada a veriaci z Ovčia

Poďakovanie od redakcie Spektra
Vždy už tri dni pred vydaním urgoval, či bude Spektrum! Mal na sta-

rosti distribúciu nášho farského časopisu od predplatného po rozdeľo-
vanie kurátorom, ktorí roznášali Spektrum po domoch v Ovčí. Pán Boh 
zaplať za službu, Cyril!     

Redakcia Spektrum

Vedieť, kedy odísť a ako odísť je výsada nemnohých. Podať svedec-
tvo tobôž. Platí to aj v našej "malej Cirkvi" - v našej farnosti. Posled-
ný deň občianskeho roka sa tak rozhodol brat, člen farskej ekonomic-
kej rady a kurátor Cyril Baloga z filiálky Ovčie.

Cyril
Baloga

snímka: Edo Jenča
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Vianočné chvíle, pokoj a pohoda spojené s nimi sú, ani nevieme ako, za nami. A my sme opäť v 
plnej sile v školskom prostredí, verím, že s dostatočnou dávkou energie a motivácie ☺. Pán Sneh a 
jeho kamarátky snehové vločky nás akosi neráčili potešiť svojou prítomnosťou a vianočné prázdni-
ny boli teda viac na blate. To ale nevadí, na význame týchto sviatkov to neubralo, hádam sa len po-
zabudli a ešte prídu. Čo vy a novoročné predsavzatia, máte nejaké? Ak áno alebo aj nie, možno Vás 
jedným inšpirujem, ukrýva sa v tajničke na konci tohto článku ☺.
Svätec mesiaca - sv. František Saleský, biskup (24. 1.)

Narodil sa ako potomok šľachtického rodu. V 15 rokoch odišiel študovať do Paríža. Prešiel aj krí-
zou viery, počas ktorej mu pomohli modlitby, najčastejšia bola: „Bože, obetujem ti celé svoje srdce a 
keby sa stalo, že by som ťa nesmel milovať v nebi, chcem ťa milovať, aspoň kým žijem.“ Po štúdiu 
ho kariéra nelákala, viac túžil po kňazstve. Dlho tajil túto túžbu, až kým si nebol celkom istý, že je 
to naozaj Božia vôľa. Stalo sa to počas jazdy na koni. Keď trikrát spadol z koňa, vždy mu vypadla 
aj pošva s mečom na zem v tvare kríža. Keďže už skôr získal teologické znalosti, jeho príprava na 
kňazstvo prebehla rýchlo. Žil skromne a jednoducho i ako biskup. Svoje príjmy považoval za majetok 
chudobných. Všade kázal, udeľoval sviatosti, navštevoval chorých, podporoval chudobných. Kam pri-
šiel, šíril pokoj a lásku. Dával nielen cenné rady, napomínal, tešil, zmieroval rozbroje. K druhým bol 
dokonalo láskavý a ohľaduplný, sám ku sebe prísny, pretože láska k Bohu a k ľuďom mala u neho 
vždy prednosť. Zomrel vyčerpaním už v 55-tich rokoch. 
Obetovanie Pána 

Tento sviatok sa slávi 2. februára, ním si pripomíname obetovanie Pána Ježiša v chráme. V Je-
ruzaleme žil muž menom Simeon, ktorému Boh sľúbil, že nezomrie, kým neuvidí Mesiáša. Keď Jo-
zef s Máriou prišli do chrámu s obetou, prorok Simeon zobral do rúk Krista a označil ho za Spasite-
ľa všetkých národov a svetlo na osvietenie pohanov. 
Koledovanie 2022

Na Narodenie Pána Ježiša  (25. 12.) koledovali dobrovoľníci Dobrej noviny, ktorých nežné koledy 
sa niesli celou dedinou. Touto milou službou sme cez dary vianočnej zbierky pomohli africkým rodi-
nám. Deťom, ktoré sa zúčastnili koledovania a tak sa podelili o svoj čas, radosť či talent, ďakujeme. 
Obetovaním svojich darov pre dobro iných robí tento svet krajším pre všetkých.

Ahoj, deti! stránku pripravila: Melánia Tkáčová

Hľadané slová:

DIJON, JANA DE CHANTAL, 

JAZDECTVO, JEZUITI, JEŽIŠ, 

KATOLÍCI, KRÍŽ, KŇAZSTVO, 

LATINČINA, LETÁKY, LÁSKAVÝ, 

OHĽADUPLNÝ, PARÍŽ, PATRÓN, 

PREDURČENIE, PRÁVO, UČITEĽ 

CIRKVI, VDOVA, VIERA, VTIPY, 

ŠVAJČIARSKO, ŠĽACHTIC. ŽE-

NEVA, ŽURNALISTA

Úloha: 
Vylúšti tajničku a zistíš jeden 

z výrokov Františka Saleského.
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ÚVODNÉ MOTTO:
Múdri ľudia vedia, že pravá láska dokáže čakať.
Najlepšia a najkrajšia Božia cesta je nechať si sex až do manželstva.
Je potrebné pomáhať mladým, aby žili v čistote, pokiaľ prijmú naše 
rady. Ale verím, že modlitbou za nich nič nepokazíme.

Ako získať dar čistého srdca? 
Človek nie je schopný milovať 

bez čistého srdca a bez lásky zas 
nedosiahne večný život. Božou vô-
ľou je naše posvätenie, čiže zre-
losť v láske, ktorá sa prejavuje se-
baovládaním: „Aby ste sa zdržia-
vali smilstva a aby každý z vás ve-
del mať svoju nádobu vo svätosti 
a v úcte, nie v náruživej žiadosti-
vosti ako pohania, ktorí nepozna-
jú Boha“ (1 Sol 4,3-5). „Ale telo 
nie je na smilstvo, lež pre Pána a 
Pán pre telo“ (1 Kor 6,13).

Každý človek je poznačený de-
dičným hriechom a preto má ten-
denciu egoisticky sa zameriavať 
na seba a hľadať šťastie v uspo-
kojovaní žiadostivosti tela, očí a 
pýchy života (porov. 1 Jn 2,16). 
Nasledovanie hlasu neusporiada-
nej sebalásky vedie človeka k du-
chovnej smrti. Takto totiž zabíja v 
sebe opravdivú lásku, čo ho môže 
viesť až k úplnému egoizmu, čiže 
do večného zatratenia.

Diabolské pokušenie žiť podľa 
logiky egoizmu je zvlášť silné vo 
sfére ľudskej sexuality. Táto logi-
ka nám nahovára, že najdôležitej-
šie sú zmyslové zážitky. Diabol, 
ktorý je „otcom lži“ (Jn 8,44), vo 
svojej stratégii pokušenia stotož-
ňuje lásku so sexuálnou rozkošou, 
pričom úplne vynecháva duchov-
ný rozmer človeka. V tomto klam-
stve tkvie koreň všetkých hrie-
chov nečistoty: predmanželské-
ho a mimomanželského spoluži-
tia, homosexuálnych aktov, por-
nografie, masturbácie, pettingu... 

Nečisté myšlienky a skutky ničia 
lásku, prehlbujú egoizmus, zotro-
čujú a vytvárajú závislosť.

Podľa Božieho plánu má byť 
spolužitie manželov duchovným 
zjednotením skrze telesné spo-
jenie. Pán Boh chce, aby sexu-
álne spolužitie manželov vyjadro-
valo ich vzájomnú lásku, nezišt-
né a úplné darovanie seba a tak 
bolo znamením sviatosti manžel-
stva, prostredníctvom ktorej majú 
manželia účasť na živote a láske 
Najsvätejšej Trojice a sú jej obra-
zom. Najpodstatnejšia je vzájom-
ná láska manželov, ktorá má pô-
vod v Kristovi, prítomnom vo svia-
tosti manželstva.

Zmyslová rozkoš sprevádza du-
chovnú lásku manželov. Iba člo-
vek čistého srdca je slobodný a 
schopný milovať, pretože nado-
budol schopnosť milovať, pretože 
nadobudol schopnosť ovládať svo-
je vášne. „Alternatíva je zrejmá: 
alebo človek ovláda svoje vášne a 
nadobudne pokoj, alebo sa nechá 
nimi zotročiť a stane sa nešťast-
ným“ (KKC 2339). Človek zotro-
čený hriechmi nečistoty a závislý 
od sexuálnych zážitkov nie je slo-
bodný, pretože koná pod vplyvom 
síl zla a slepého vnútorného pudu.

Ježiš Kristus chce každého oslo-
bodiť z otroctva nečistoty. Iba 
On odpúšťa všetky hriechy, dáva 
opravdivú slobodu, vracia čisto-
tu srdca a učí nezištne milovať. 
Treba však k nemu prísť so svo-
jimi hriechmi a otroctvom. Čaká 

?
rubriku pripravuje

MUDr. Blažej Vaščák
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vo sviatostiach pokánia a Eucha-
ristie. Tam odpúšťa hriechy, uzdra-
vuje, láme putá zla a dáva lásku, 
slobodu a pokoj. Od nás očaká-
va ochotu plniť jeho prikázania a 
žiť podľa evanjelia. Pomôže nám 
v tom každodenná modlitba, pra-
videlná spoveď, zdravá askéza a 
sebavýchova.
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Vieme, že Ježiš Kristus, Syn živého Boha, sa nemohol narodiť zo ženy dotknutej čo i len najmenším 
hriechom. Preto Jahve vo svojej mysli pripravil Máriu už od počiatku nepoškvrnenú. Je to najčistejšia, 
najsvätejšia, najdokonalejšia a najkrajšia bytosť, lebo ona mala dať svoje telo, svoje DNA, Božiemu Sy-
novi – Mesiášovi. Mária bola v mysli Jahveho stvorená ako prvá. Nájdeme o tom zmienku vo Svätom pís-
me? Zaujímavý a plný tajomstiev je úryvok z knihy Prísloví, ktorý hovorí o múdrosti. Ale o akej múdros-
ti? O stvorenej múdrosti, ktorá nie je Bohom.

V Biblii máme tri druhy rozprávaní na tému múdrosti. Dva druhy hovoria o múdrosti – všeobecnej, osob-
nej a stvorenej. Ale tretí druh hovorí o Múdrosti ako o Bohu. Je to zlomové rozlíšenie. V knihe Prísloví sa ho-
vorí o múdrosti ako stvorenej, ktorá má vlastnosti konkrétnej osoby. Je to veľmi tajomný text. Už prvá veta: 
„Pán ma stvoril“ priamo hovorí, že tu nejde o Boha, lebo veď Boh Boha nestvoril. Syn Boží, ktorý je múd-
rosť, je zrodený a nie stvorený. Neustále ho rodí Otec a nie je stvorený. Tu máme do činenia s neobyčajnou 
osobou, ktorá je majstrovským dielom Boha, ktorá je od vekov stvorená, od počiatku, prv ako vznikla zem. 
Plná radosti sa hrá pred Božou tvárou. Aký pôvab má tá osoba. Je spoločníčkou Boha. Kým je tá neobyčajná 
osoba? Kto je to? Ak je to múdrosť stvorená a nie zrodená, nemôže byť Bohom. Ten text, ako tušíme, hovo-
rí o najkrajšej Panne Márii, o Matke Boha, o Matke Múdrosti. Ten text hovorí o Márii stvorenej od počiatku 
v Božej mysli, aby sa z nej mohol narodiť Spasiteľ – odveká Múdrosť, ktorá je Bohom. To je učenie Cirkvi.

Uvedené slová z knihy Prísloví sa nachádzajú v apoštolskej konštitúcii bl. Pia IX. (Ineffabilis Deus z 
8.12.1854), ktorou vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Táto konštitúcia opisuje Máriu 
slovami starozákonnej múdrosti. Už od počiatku a pred všetkými vekmi Otec vybral a určil pre svojho Syna 
matku, z ktorej sa mal v danom čase narodiť. Mal sa zrodiť vtelený Boh. Boh si ju zamiloval pred všetkým 
stvorením.

Začíname kontemplovať Nepoškvrnené počatie Panny Márie a prichádzame k neobyčajnému tajomstvu, 
ktoré hovorí aj o našom počiatku a cieli. A je to podstatné, lebo ak budeme spasení, po smrti nás čaká 
úžasná večnosť. Sme deťmi večnosti – prichádzame z večnosti a ideme do večnosti. V tom spočíva naše 
úžasné povolanie. Je to nádherná kontemplácia Boha, ktorý sa raduje pri pomyslení na stvorenie Márie. 
Vo svojej mysli ju už vidí ako stvorenú, čiže mimo priestoru a času a potom nepoškvrnene počatú v čase.

Mária je nepoškvrnene počatá v mysli Jahveho pred stvorením sveta. Anjeli ju uvidia v jej úžasnej, trojitej 
veľkosti – ako dcéru Boha, manželku Boha a matku Boha. Kráľovná anjelov bude predpovedaná starodáv-
nemu hadovi v protoevanjeliu ako tá, ktorá mu spolu so svojím potomstvom rozšliape hlavu. V tejto chví-
li prichádzame k zaujímavému a dôležitému problému. Niektoré biblické preklady prekladajú danú z hebrej-
ského jazyka takto: „Ona ti rozšliape hlavu“, no iné: „Ono ti rozšliape hlavu“. Ani ona, ani on, ale vlastne 
„ono“. Ukazuje sa, že obidve formy sú správne. Obidve sa sústreďujú na to isté tajomstvo. Je to prvá dob-
rá správa, ktorú Boh sľubuje už v knihe Genezis. Táto správa hovorí, že Satan bude porazený, že ho rozšlia-
pe žena a jej potomstvo.

Vieme, že prvorodeným potomkom Ženy je Ježiš Kristus, ktorý porazil Lucifera. Lukáš vo svojom evanjeliu 
hovorí, že keď anjel prišiel k Márii, odovzdal jej správu: „Počneš a porodíš“ (Lk 1,31). Koho? Ježiša Krista, 
prvého Potomka. On počatý a porodený zo ženy do vojny a úplného víťazstva nad diablom - rozšliape hlavu 
hada. Keď nadišla plnosť časov, začalo sa vykúpenie

Víťazstvo nad Luciferom sa však začalo už vo chvíli, keď na svet prišla Mária ako nepoškvrnená, čiže 
neskazená žiadnym hriechom. Takto sa dostávame k neobyčajnému tajomstvu Nepoškvrneného počatia. 
To nie je to isté, čo nepoškvrnene počatá. Znie to podobne, no toto je ďalšie, odlišné tajomstvo. Mária 
je nepoškvrnene počatá, ale Nepoškvrnené počatie nie je Mária. Čo alebo kto je Nepoškvrnené počatie?

MUDr. B. Vaščák

Kecharitomene
6. Moc Nepoškvrneného počatia
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V Chorvátsku sa počas obradu 
sviatosti manželstva zachováva 
pekný zvyk: po manželskom sú-
hlase a manželskej prísahe kňaz 
novomanželom nevraví, že na-
šli ideálneho životného partnera, 
ale podáva im kríž, pričom hovo-
rí: „Našiel si svoj kríž. Je to kríž, 
ktorý máš milovať a niesť, kríž, 
ktorý nesmieš odhodiť, ale oprav-
divo milovať.“

K šťastiu a zrelej manželskej 
láske nevedie iná cesta, ako krí-
žová. Pán Ježiš hovorí: „A kto ide 
za mnou a nenesie svoj kríž, ne-
môže byť mojím učeníkom“ (Lk 
14,27). Kríž, ktorí manželia nesú, 
sú ich manželské povinnosti, chy-
by a hriechy. Zdrojom utrpenia je 
vždy nedostatok lásky, egoizmus a 
hriech (porov. Gn 3,1-19). Ak ve-
dome a dobrovoľne pácham smr-
teľný hriech, spôsobujem Ježišovi 
nesmierne utrpenie, dobrovoľne 
sa odovzdávam do diablovej moci 

a bolestne zraňujem manželského 
partnera, deti a ďalších ľudí. Boh je 
bezbranný voči hriešnym rozhodnu-
tiam človeka, pretože z lásky reš-
pektuje rozhodnutia slobodnej vôle 
svojho stvorenia.

Je zrejmé, že hriechy alkoholiz-
mu, drogovej závislosti, pornogra-
fie, manželskej nevery, patologic-
kého hráčstva a iných závislos-
tí neubližujú len tomu, kto sa ich 
dopúšťa, ale aj jeho manželskému 
partnerovi, deťom a ďalším členom 
rodiny. Toto utrpenie je zákonitým 
dôsledkom hriechu.

Podobenstvo o márnotratnom 
synovi (porov. Lk 15,11-32) nám 
ukazuje, že Boh, pobádaný svojou 
Otcovskou láskou, dovoľuje svoj-
mu synovi zakúsiť ovocie jeho hrie-
chu. Robí to preto, aby sa hriešnik 
spamätal a obrátil. Týmto podo-
benstvom nám Ježiš chce okrem 
iného povedať, že najväčším tres-
tom za hriechy sú samotné dôsled-

ky hriechov.
Boh vo svojom nekonečnom mi-

losrdenstve chce spasiť každého 
hriešnika. Preto sa stal človekom 
a vzal na seba hriechy a utrpenie 
všetkých ľudí. „A On niesol naše 
neduhy, vzal na seba naše boles-
ti... On bol prebodnutý pre naše 
neprávosti, pre naše zločiny strýz-
nený“ (Iz 53,4-5). Ježiš pri svojom 
umučení a smrti na kríži zakúsil 
dôsledky hriechov všetkých ľudí. 
A svojím zmŕtvychvstaním nám 
odpustil všetky hriechy a premo-
hol smrť. Vďaka tomu sa utrpenie, 
ktoré mu odovzdávame, môže stať 
cestou spásy, zdrojom mnohých 
milostí a účasťou na Jeho utrpení 
za spásu sveta.

Svätý Ján Pavol II. napísal, že 
„v utrpení sa skrýva jedinečná 
sila, ktorá intímne spája človeka 
s Kristom, čo je osobitnou milos-
ťou“ (Salvifici doloris 26).

Ak ťa postihlo utrpenie spôsobe-

Trampoty v manželstve
168. Sme svoji - našli sme svoj kríž

Bazilika Zvestovania Pána v Nazarete; snímka: M. Magda
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né alkoholizmom alebo inou závis-
losťou tvojho dieťaťa, manžela ale-
bo manželky, obetuj ho každý deň 
Ježišovi a modli sa za obrátenie zá-
vislého príbuzného. Účasť na svä-
tej omši, na adorácii Najsvätejšej 
sviatosti a modlitba ruženca budú 
v takých situáciách tvojou posilou. 

Utrpenie má zmysel iba v spojní 
s Kristom. V každom chorom a tr-
piacom človeku trpí sám Kristus.  
On trpí v každej z miliónov ľudských 
bytostí, ktoré žijú v biede, ponížení, 
ktoré sú brutálne zneužívané, vyko-
risťované, zomierajú od hladu v dô-
sledku terorizmu a hrozných vojen 
po celom svete.

Obviňovať Boha z nevšímavos-
ti voči ľudskému utrpeniu je omyl, 
ba môže viesť až k rúhaniu. Ježiš 
je prvý, kto nesie ťarchu tvojho utr-
penia, keď trpíš, pričom tvoje utr-
penie je iba malou čiastkou Jeho 
utrpenia za spásu sveta. Odovzdaj 
svoje utrpenie Ježišovi. Pomôže ti 
to nebúriť sa, ba môže ťa to pri-
viesť až k vďačnosti za náročnú 
skúsenosť. Vzdor a vzbura sa to-
tiž môžu zmeniť na silu, ktorá bude 
dlhodobo ničiť tvoj život.

Ježiš Kristus svätej Faustíne po-
vedal: „Neboj sa utrpenia, dcéra 
moja, ja som s tebou“ (Denníček 
151), „Do neba nevedie iná ces-
ta ako krížová. Ja sám som ju pre-
šiel prvý“ (Denníček 1487), „Te-
raz si opri hlavu o moju hruď, o 
moje srdce a načerpaj z neho silu 
a moc na všetky utrpenia, lebo 
nikde inde nenájdeš úľavu, pomoc 
ani útechu“ (Denníček 36), „Mod-
litbou a utrpením zachrániš viac 
duší ako misionár samotným uče-
ním a kázaním“ (Denníček 1767).

Keď sa človek s vierou pozerá 
na Kristov kríž a keď svoje utrpe-
nie spája s Jeho utrpením za spá-
su sveta, zisťuje, že jeho utrpenie 

sa postupne premieňa na milosť, 
na veľké požehnanie a na cestu 
dozrievania k láske a k nebu. Vo 
Svätom písme sa dočítame: „...ak 
s ním trpíme, aby sme s ním boli 
aj oslávení“ (Rim 8,17), „Radujte 
sa, keď máte účasť na Kristových 
utrpeniach, aby ste sa radovali a 
plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho 
sláva“ (1 Pt 4,13).

Drahí manželia! Nezabúdajte na 
vzácny poklad, ktorý ste prijali vo 
sviatosti manželstva a ktorým je 
sám Ježiš Kristus! Ukrižovaný a 
Zmŕtvychvstalý Pán je stále s nami 
a skrze sviatosti nám dáva účasť 
na svojom víťazstve nad zlom. Vo 
sviatosti manželstva ste prijali dar 
trvalej Kristovej prítomnosti me-
dzi vami. Spájajte sa s Ježišom a 

v každodennej modlitbe mu odo-
vzdávajte všetky svoje problémy, 
ťažkosti a radosti. Iba s ním ich 
všetky prekonáte!

Ak sa budete spolu modliť, pra-
videlne sa spovedať a zúčastňo-
vať sa na svätej omši, postavíte 
svoju budúcnosť na pevnej skale, 
ktorou je sám Boh. Jediným účin-
ným liekom na uzdravenie man-
želského vzťahu je Ježišova lás-
ka. A v čom spočíva Jeho liečba? 
Ten, kto použije prostriedok svä-
tej omše, adorácie Najsvätejšej 
sviatosti, rozjímania nad textami 
Svätého písma, ruženec a korun-
ku Božieho milosrdenstva, bude 
určite uzdravený.

MUDr. Blažej Vaščák

Požehnaný nový rok!
Aj v novom roku smartfóny a navigácie nám 

uľahčujú presun z jedného miesta na druhé. 
Navigujú nás: „Držte sa v pravom pruhu a o 
dvesto metrov odbočte doprava.“ Stručne a 
presne nás privedú do cieľa. Ak sme na také-
to pokyny zvyknutí, Ježišova výzva „poďte a 
uvidíte“ (Jn 1, 39), sa nám môže zdať nejasná. 
A predsa nás dovedie k večnému cieľu lepšie 
než navigácia.

„Poďte a uvidíte“, čo nám prinesie aj v tom-
to roku náš farský časopis Spektrum. Chcem 
Vás, ale aj seba povzbudiť do nášho Božieho 
diela. K dnešnému dňu máme 116 čitateľov, 
ktorí si náš časopis objednali. Viem, za náš du-
chovný život musíme "bojovať", ale Ježišova 
výzva "Poďte a uvidíte" nám pripravuje ces-
tu k nášmu duchovnému životu. Stačí iba do 
našej navigácie zadať: „Rabbi -, čo v preklade 
znamená: Učiteľ -, kde bývaš?“

za redakciu: MM sr.
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Stalo sa
• 19. a 22. 12. v pondelok a vo štvrtok navštívil d. o. Marek vo Víťaze chorých doma pred Vianocami 
• 21. 12. v stredu v Ovčí navštívil d. o. Marek chorých doma pred Vianocami 
• 25. 12. v nedeľu sme slávili jeden z najväčších prikázaných sviatkov - Narodenie Pána Ježiša; v 
tomto roku daroval vianočný stromček do farského kostola Mikuláš Uličný st., otec kňaza Mikuláša
• 25. 12. v nedeľu na Narodenie Pána nám o 14.00 v kostole v Ovčí koledovali a vianočným príbehom 
„Ovčanské pastorále“ spríjemnili popoludnie účinkujúci, ktorých nacvičila Marta Bednáriková 
• 25. 12. v popoludňajších hodinách koledovali naši mladí vo Víťaze, výťažok z koledovania Dobrej no-
viny išiel na podporu rozvojových projektov v krajinách východnej Afriky 
• 26. 12. na sviatok sv. Štefana koledovali naši mladí v Ovčí v popoludňajších hodinách 
• 29. 12. vo štvrtok po svätej omši večer nám vo farskom kostole koledovala folklórna skupina Pri-
daň a detský folklórny súbor Pridaňčatá  
• 31. 12. na Silvestra bol otvorený kostol od 23.00 do polnoci, o 24.00 bolo eucharistické požehnanie  
• 1. 1. 2023 sme slávili prvý deň v roku slávnosťou Bohorodičky Panny Márie
• 6. 1. v piatok na sviatok Zjavenia Pána bolo pri sv. omšiach požehnanie „Trojkráľovej vody“
• 8. 1. bola nedeľa Krstu Krista Pána, touto nedeľou sa skončilo vianočné obdobie a začalo sa ob-
dobie cez  rok

Stane sa
• 18. - 25. 1. 2023 bude Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
• 14. 1. v sobotu ráno po sv. omši bude vo farskom kostole stretnutie modlitbovej skupiny sv. pátra Pia  
• 14. 1. v sobotu bude o 10.00 na fare v katechetickej miestnosti spoločná krstná náuka
• 15. 1. v nedeľu bude po sv. omšiach zbierka pre pastoráciu mládeže ACM/UPC
• 2. 2. slávime Obetovanie Pána (Hromnice), 40 dní od narodenia Pána Ježiša; pri svätých omšiach 
bude požehnanie sviec - hromničiek
• 3. 2. v piatok pri večerných svätých omšiach bude požehnanie hrdiel pri príležitosti spomienky na bis-
kupa a mučeníka svätého Blažeja 
• 4. 2. prvé stretnutie Snúbeneckej školy, ktoré bude večer o 17.00 na fare v katechetickej miest-
nosti, kde sa dohodnú termíny náuk všetkých, ktorí sa nahlásili
• 10. 2. v piatok pri večerných svätých omšiach bude pomazanie chorých pri príležitosti 31. Svetového 
dňa chorých

Spišská Kapitula 10. januára (TK KBS) Spišský emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich sa 

dožíva 75 rokov. Narodil sa 9. januára 1948 v Mníšku nad Popradom. Kňazskú vysviacku prijal 8. 

júna 1974.

Za spišského pomocného biskupa bol menovaný 4. júna 1992 sv. Jánom Pavlom II. Biskupskú vy-

sviacku prijal 11. júla 1992 v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí. Svätý Otec František prijal 

15. októbra 2015 zrieknutie sa úradu pomocného biskupa Spišskej diecézy, ktoré mu sám predložil.

Pôsobiská Andreja Imricha: 1974-1983 kaplán Rabča, Dolný Kubín, Sp. Nová Ves, 1983-1985 správ-

ca farnosti Zázrivá, 1985-1990 správca farnosti Trstená, od roku 1989 generálny vikár, 1990-1992 

správca farnosti Sp. Podhradie, 4. júna 1992 bol menovaný za biskupa.

Do nasledujúcich rokov mu vyprosujeme Božie požehnanie a všetky milosti potrebné k jeho životu!

Spišský emeritný pomocný biskup Andrej Imrich oslavuje 75. narodeniny
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Stalo sa v roku 2022
• 1. 1. 2022 sme slávili prvý deň 
v roku slávnosťou Bohorodičky 
Panny Márie
• 6. 1. v piatok na sviatok Zjave-
nia Pána bolo pri sv. omšiach po-
žehnanie „Trojkráľovej vody“
• 8. 1. v nedeľu sme slávili Krst 
Krista Pána, touto nedeľou sa 
skončilo vianočné obdobie a za-
čalo sa obdobie cez rok
• 18. - 25. 1. bol Týždeň modlitieb 
za jednotu kresťanov, kde sme sa 
modlili na tento úmysel
• 5. 2. v sobotu o 17.00 bolo 
stretnutie snúbeneckých párov 
v kostole, kde sme sa dohodli 
na termínoch náuk
• 2. 2. v stredu na sviatok Obe-
tovania Pána (Hromnice), 40 dní 
od narodenia Pána Ježiša, bolo 
pri svätých omšiach požehnanie 
sviec - hromničiek 
• 11. 2. v piatok pri príležitosti 
30. Svetového dňa chorých bola 
pri večernej svätej omši udele-
ná sviatosť pomazania chorých 
v Ovčí 
• 14. 2. v pondelok pri príleži-
tosti 30. Svetového dňa chorých 
bola pri večernej svätej omši ude-
lená sviatosť pomazania chorých 
vo Víťaze 
• 19. 2. v sobotu o 17.00 bolo 
stretnutie prvej skupiny snúben-
cov, ktorí sa prihlásili na Snúbe-
neckú školu
• 27. 2. v nedeľu vo farskom kos-
tole vo Víťaze sme sa o 15.00  
modlili za pokoj a mier na Ukraji-
ne pred vyloženou Sviatosťou Ol-
tárnou
• 1. 3. otec arcibiskup Bernard 
Bober zrušil dišpenz, ktorý oslo-
bodzoval veriacich od povinnos-
ti zúčastniť sa na sv. omši v ne-
deľu a v prikázaný sviatok

• 2. 3. Popolcovou stredou sme 
začali 40-dňové pôstne obdobie, 
v tento deň bol prísny pôst a zdr-
žiavanie sa mäsitého pokrmu; 
bol to deň pokánia v celej kato-
líckej Cirkvi
• 4. 3. v piatok začali krížové 
cesty v pôstnom období: v Ovčí o 
16.30 a vo Víťaze o 18.00 a po 
nich boli sv. omše; krížové cesty 
v nedeľu boli v Ovčí o 13.30 a vo 
Víťaze o 14.30
• 10. 3. vo štvrtok sme zača-
li Deviatnik k sv. Jozefovi, žení-
chovi Panny Márie 
• 19. 3. v sobotu sme slávili 
sviatok sv. Jozefa, ženícha Pan-
ny Márie
• 10. 4. v Kvetnú nedeľu pri dru-
hej sv. omši o 10.30 sme sa stre-
tli pri kostole sv. Ondreja, kde 
bolo požehnanie ratolestí, potom 
sme išli v sprievode do kostola 
sv. Jozefa, kde začala slávnost-
ná sv. omša 
• 10. 4. v nedeľu po sv. omši o 
10.30 bolo odhalenie a požeh-
nanie pamätnej tabule + Jurajovi 
Riškovi, kňazovi, ktorý bol prvým 
farárom v našej farnosti v rokoch 
1997 - 2003
• 14. - 17. 4. sme slávili veľko-
nočné Trojdnie, najväčšie sviat-
ky našej spásy; vo filiálnej obci 
Ovčie slúžil obrady veľkonočné-
ho Trojdnia dp. Pavol Hrabovecký
• 15. 4. vo Veľký piatok o 11.00 
bola vo Víťaze krížová cesta, za-
čali sme ju pred kostolom sv. On-
dreja a išli sme smerom ku krížu 
„pod Dubiom“; v Ovčí začala krí-
žová cesta o 12.30
• 15. 4. vo Veľký piatok sme za-
čali Deviatnik pred sviatkom Bo-
žieho milosrdenstva; modlili sme 
sa ho v kostole pred obradmi 

• 17. 4. sme slávili najväčší cir-
kevný sviatok - Zmŕtvychvstanie 
nášho Pána Ježiša Krista
• 23. 4. v sobotu bolo stretnutie 
modlitbovej skupiny sv. pátra Pia
• 24. 4. v nedeľu na sviatok Božie-
ho milosrdenstva sme sa o 15.00 
vo farskom kostole pomodlili sláv-
nostnú modlitbu v hodine milosr-
denstva pred vyloženou Sviatos-
ťou Oltárnou
• 1. 5. v nedeľu sme slávili od-
pustovú slávnosť v našom far-
skom kostole, zasvätenom sv. 
Jozefovi, robotníkovi; slávnost-
nú sv. omšu o 10.30 celebroval 
Jozef Žvanda, kaplán v  Univer-
zitnom pastoračnom centre sv. 
Jána Vojtaššáka v Ružomberku
• 20. 5. v piatok bola v našej far-
nosti celodenná poklona Najsvä-
tejšej Sviatosti Oltárnej 
• 21. a  22. 5. bola v našej far-
nosti Snúbenecká škola - „Ví-
kendovka 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, Jo-
zef Humeňanský, pôsobiaci ako 
farár vo Francúzsku 
• 29. 5. bolo vo filiálnej obci v 
Ovčí v kostole sv. Barbory 1. svä-
té prijímanie detí; pri slávnost-
nej svätej omši o 10.30 prijalo 
14 detí po prvý raz Pána Ježiša 
v Eucharistii  
• 5. 6. v nedeľu prijalo vo Víťaze 
pri sv. omši o 10.30 po prvýkrát 
Eucharistiu 12 detí 
• 11. 6. v sobotu bolo stretnutie 
modlitbovej skupiny sv. pátra Pia
• 26. 6. v nedeľu o 11.00 vo Víťa-
ze bola pri sv. omši udelená svia-
tosť birmovania  pomocným bisku-
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pom Marekom Forgáčom; sviatosť 
birmovania prijalo 69 mladých, z 
toho 16 z filiálnej obce Ovčie
• 30. 6. vo štvrtok bola v našej 
farnosti celodenná poklona Naj-
svätejšej Sviatosti Oltárnej, za-
čala vo farskom kostole vo Ví-
ťaze, kde bola najskôr sv. omša 
o 8.00, pri ktorej sme ďakovali 
za uplynulý školský rok a po nej 
od 8.30 do 15.00 bola vylože-
ná  Sviatosť k adorácii, vo filiál-
nom kostole v Ovčí bola vylože-
ná Sviatosť od 16.00 do 18.00
• 2. 7. v sobotu ráno o 5:00 bolo 
vo Víťaze požehnanie peších pút-
nikov na odpust do Levoče 
• 3. 7. v nedeľu sa konala tra-
dičná Levočská púť na Marián-
skej hore pri príležitosti júlo-
vého sviatku Navštívenia Pan-
ny Márie; slávnostnú odpustovú 
sv. omšu v nedeľu celebroval J. 
E. Mons. Bernard Bober, košic-
ký arcibiskup
• 16. 7. v sobotu sa uskutočnilo 
stretnutie modlitbovej skupiny sv. 
pátra Pia, po sv. omši bola zakon-
čená adoráciou a Eucharistickým 
požehnaním  
• 24. 7. v nedeľu vyvrcholila od-
pustová slávnosť pri sv. Anne v 
Kluknave; slávnostnú sv. omšu 
o 10.30 celebroval Mons. Stani-
slav Stolárik, rožňavský diecéz-
ny biskup
• 30. 7. v sobotu pri sv. omši o 
8.00 v Ovčí sme si uctili bl. Zden-
ku Schelingovú, ktorej relikviu 
máme v kostole 
• 10. 8. v stredu večer prechá-
dzali cez našu filiálnu obec Ovčie 
pútnici z Michaloviec do svätyne 
Božieho milosrdenstva v Spišskej 
Novej Vsi, ktorú organizovali pal-
lotíni, boli ubytovaní v sále Obec-
ného úradu a v rodinách u dobro-
dincov, o stravu sa postaral sta-

rosta Eduard Jenča
• 13. 8. v sobotu bola o 12.00 
sv. omša na kopci Sľubica
• 15. - 19. 8. si naši mladí z Víťa-
za aj v tomto roku pripravili den-
ný letný tábor s názvom ,,Celý 
svet patrí Bohu", ktorý sa nie-
sol v duchu spoznávania krajín 
prostredníctvom svätých; tábor 
prebiehal na farskom dvore a v 
našej obci, zúčastnilo sa ho 95 
detí vo veku od 6 do 15 rokov, 
starali sa o nich a program pre 
nich pripravilo 15 animátorov, 
zodpovednou animátorkou bola 
Zuzana Šusterová
• 15. 8. v pondelok sme slávi-
li prikázaný sviatok Nanebovza-
tia Panny Márie sv. omšou v Do-
line o 17.00
• 20. 8. v sobotu sa uskutočni-
lo stretnutie modlitbovej skupiny 
sv. pátra Pia, zakončené adorá-
ciou a Eucharistickým požehna-
ním po sv. omši 
• 4. 9. v nedeľu pri sv. omšiach 
sme vzývali Ducha Svätého - Veni 
Sancte na začiatku nového škol-
ského roka 2022/2023, ktorý za-
čal v pondelok 5. septembra 
• 4. - 11. 9. sme boli na farskej 
púti Florencia • Rím • Assisi s 
cestovnou kanceláriou Prima, 
ktorú zastupoval Peter Bačik, 
púte sa zúčastnilo 41 pútnikov
• 8. 9. vo štvrtok bola v Doline o 
17.00 v kaplnke Narodenia Panny 
Márie slávnostná sv. omša, hlav-
ným celebrantom a kazateľom bol 
dp. Štefan Machaj, pracovník bis-
kupského úradu
• 15. 9. - slávnosť Sedembo-
lestnej Panny Márie sme v tom-
to roku slávili v Doline slávnost-
nou svätou omšou o 10.30 tak, 
ako po minulé roky
• 18. 9. v nedeľu pri sv. omši o 
7.30 bolo požehnanie monštran-

cie, ktorú zakúpili pútnici z Víťa-
za, ktorí sa zúčastnili farskej púti 
v Assisi
• 18. 9. v nedeľu pri sv. omši o 
9.00 bolo požehnanie kalicha a 
obetnej misky, ktorú zakúpili pút-
nici z Ovčia v Assisi
• 9. 10. bola slávnostná svä-
tá omša o 10.30 v Doline, ktorú 
celebroval dp. Jozef Kohut, pre-
fekt kňazského seminára v Koši-
ciach; sv. omše sa zúčastnili aj 
naši poľovníci
• 11. a 12. 10. bolo v utorok vo 
Víťaze a v stredu v Ovčí po večer-
ných sv. omšiach stretnutie rodi-
čov prvoprijímajúcich detí 2023
• 15. 10. v sobotu bolo stretnu-
tie modlitbovej skupiny členov 
sv. pátra Pia
• 15. 10. v sobotu bolo požeh-
nanie novej hasičskej zbrojnice v 
Ovčí; slávnosť sa začala sv. om-
šou o 13.00 a po nej bolo samot-
né požehnanie
• 18. 10. v utorok sme sa spolu s 
deťmi modlili ruženec za jednotu 
a pokoj vo svete v škole vo Víťa-
ze, ako aj pred večernou sv. om-
šou, zapojili sme sa do celosve-
tovej 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 zazne-
li aj piesne chvály
• 23. 10. v nedeľu po svätých 
omšiach bola celosvetová zbier-
ka na misie, v tomto roku bola 
zbierka na Slovensku venovaná 
veľmi chudobnej ázijskej krajine 
Kambodži; misijná zbierka je naj-
väčšou akciou solidarity na ce-
lom svete.
• 23. 10. v nedeľu po korunke k 
Božiemu milosrdenstvu bolo po-
žehnanie obnovenej kaplnky sv. 
Jana Nepomuckého u Kovaľa a 
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tiež kaplnky Sedembolestnej Pan-
ny Márie pri cintoríne 
• 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 
modlitbovej skupiny sv. pátra Pia, 
po sv. omši bola polhodinová ado-
rácia s myšlienkami sv. pátra Pia
• 28. 11. v pondelok sme slávi-
li 21. výročie posvätenia staré-
ho kostola sv. Ondreja vo Víťaze 
na „Vyšnom konci“ slávnostnou 
sv. omšou o 7.00, kostol bol po-
svätený 28. 11. 2001
• 28. 11. v pondelok sme slá-
vili okrúhle 30. výročie posväte-
nia aj farského kostola sv. Joze-
fa, robotníka vo Víťaze; slávnost-
nú sv. omšu o 18.00  celebroval 
pomocný biskup košickej arcidie-
cézy Mons. Marek Forgáč, kostol 
bol posvätený 28. 11. 1992
• 29. 11. v utorok sme slávili 30. 
výročie posvätenia filiálneho kos-
tola sv. Barbory v Ovčí  slávnost-
nou svätou omšou o 18.00, kos-
tol bol posvätený 29. 11. 1992
• 30. 11. v stredu bola odpustová 
slávnosť sv. Ondreja v kostolíku 
na „Vyšnom konci“, zasvätenom 
tomuto svätcovi, slávnostnú svä-
tú omšu slávil dp. Radoslav Gej-
guš, farár v Jarovniciach
• 4. 12. v 2. adventnú nedeľu 
bola odpustová slávnosť sv. Bar-
bory v Ovčí so slávnostnou sv. 
omšou o 10.30, ktorú celebroval 
Mons. Pavol Marton, toho času 
na dôchodku v Diecéznom kňaz-
skom domove vo Veľkom Šariši
• 10. 12. v sobotu po rannej sv. 
omši bolo stretnutie modlitbovej 
skupiny sv. pátra Pia a polhodi-
nová adorácia s myšlienkami sv. 
pátra Pia
• 19. a 22. 12. v pondelok a vo 

štvrtok navštívil d. o. Marek vo 
Víťaze chorých doma pred Via-
nocami 
• 21. 12. v stredu v Ovčí navštívil 
d. o. Marek chorých doma pred 
Vianocami 
• 25. 12. v nedeľu sme slávili 
jeden z najväčších prikázaných 
sviatkov - Narodenie Pána Ježi-
ša; v tomto roku daroval vianoč-
ný stromček do farského kosto-
la Mikuláš Uličný st., otec kňa-
za Mikuláša
• 25. 12. v nedeľu na Narode-
nie Pána nám o 14.00 v kosto-
le v Ovčí koledovali  a vianočným 
príbehom „Ovčanské pastorále“ 
spríjemnili popoludnie účinkujú-
ci, ktorých nacvičila Marta Bed-

náriková 
• 25. 12. naši mladí vo Víťaze 
koledovali v popoludňajších hodi-
nách; výťažok z koledovania Dob-
rej noviny išiel na podporu rozvo-
jových projektov v krajinách vý-
chodnej Afriky 
• 26. 12. na sviatok sv. Štefana 
koledovali naši mladí v Ovčí v po-
poludňajších hodinách 
• 29. 12. vo štvrtok po svätej 
omši večer nám vo farskom kos-
tole koledovala folklórna skupi-
na Pridaň a detský folklórny sú-
bor Pridaňčatá  
• 31. 12. na Silvestra bol otvo-
rený kostol od 23.00 do polnoci, 
o 24.00 bolo eucharistické po-
žehnanie

ilustračná snímka: Martin Magda
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Krsty Sobáše Pohreby
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2022
30 13 7 50 9 3 0 12 25 14 1 40

(ch 4, d 12) (ch 3, d 2) (ch 5, d 9) (ch 12, d 23) - - (m 18, ž 7) (m 9, ž 5) (m 0, ž 0, d 1) (M 27, ž 13)

2021 16 5 14 35 12 2 0 14 25 12 1 38

2020 21 11 5 37 13 6 0 19 22 8 0 30

2019 31 6 5 42 13 2 0 15 9 4 0 13

2018 26 12 3 41 17 4 3 24 9 1 0 10

2017 25 5 2 32 19 5 0 24 12 5 1 17

2016 24 5 6 35 12 3 0 15 13 4 1 18

2015 23 13 3 39 13 7 0 20 13 6 1 20

2014 24 8 13 45 17  6 0  23 15 4 3 22

2013 25 11 12 48 11 4 0 15 19 5 0 24

2012 32 7 18 57 13 8 0 21 15 7 1 23

2011 11 3 11 25 12 3 0 15 18 15 1 34

2010 14 4 9 27 6 7 0 13 21 8 0 29

2009 19 6 13 38 6 7 1 14 10 5 1 16

2008 22 6 9 37 7 8 0 15 12 4 0 16

2007 20 3 12 35 9 2 0 11 12 8 0 20

2006 16 5 7 28 12 1 0 13 14 6 0 20

2005 23 3 11 37 9 5 0 14 9 2 0 11

2004 25 8 5 38 16 3 0 18 22 4 0 26

2003 20 6 10 36 9 6 0 15 17 9 0 26

Štatistika roku 2022

 Sviatosť manželstva si v roku 2022 vyslúžili:
 ¡1) 30. 4. 2022 vo Víťaze – Branislav Bednár (Víťaz) a Juliana Jenčová (Víťaz); ¡2) 4.6. 2022 vo Víťaze – 

Kristián Baloga (Ovčie) a Mária Jenčová (Víťaz); ¡3) 18. 6. 2022 vo Víťaze  – Jakub Smolko (Jakubovany) 

a Lenka Adamkovičová (Víťaz); ¡4) 25. 6. 2022 v Ovčí – Patrik Tkáč (Chminianske Jakubovany) a Dajana 
Farkašová (Ovčie); ¡5) 23. 7. 2022 vo Víťaze – Richard Bukovinský (Prešov) a Barbora Svatová (Víťaz); ¡6) 

6. 8. 2022 vo Víťaze  – Damián Čech (Víťaz) a Henrieta Vardžiková (Víťaz); ¡7) 20. 8. 2022 vo Víťaze – Ján 
Tomčák (Sečovce) a Mária Štofaníková (Víťaz); ¡8) 27. 8. 2022 vo Víťaze – Peter Hudák (Ovčie) a Gabrie-
la Bednárová (Víťaz); ¡9) 31. 8. 2022 vo Víťaze – Adam Baloga (Ovčie) a Karin Janigová (Víťaz); ¡10) 1. 9. 

2022 vo Víťaze – Jakub Fedák (Richnava) a Natália Blizmanová (Víťaz); ¡11) 10.9. 2022 v Ovčí – Lukáš Prí-
hoda (Bajerovce) a Barbora Kráľová (Ovčie); ¡12) 17.9. 2022 v Ovčí – Ján Jenča Bednárik (Ovčie) a Alexan-
dra Madzíková (Prešov).
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Podrobný prehľad krstov v našej farnosti
Rok Spolu Rómovia Rozdiel Z toho - iní Víťaz Ovčie

1997 34 6 28 1 21 6
1998 34 2 32 - 24 8
1999 44 2 42 1 32 9
2000 44 6 38 - 31 7
2001 41 6 35 - 23 12
2002 47 12 35 2 24 9
2003 38 10 28 2 20 6
2004 40 5 35 2 25 8
2005 37 11 26 - 23 3
2006 31 7 24 3 16 5
2007 39 12 27 4 20 3
2008 40 11 29 1 22 6
2009 51 22 29 4 19 6
2010 36 9 27 9 14 4
2011 30 10 20 5 12 3
2012 57 18 39 5 27 7
2013 48 12 36 3 22 11
2014 45 13 32 5 19 8
2015 39 3 36 5 19 12
2016 35 6 29 4 24 5
2017 32 2 30 9 17 4
2018 41 3 38 12 15 11
2019 42 5 37 10 21 6
2020 37 5 32 7 16 9
2021 35 14 21 2 14 5
2022 50 7 43 16 16 11

Sviatosť krstu v roku 2022 prijali:
ì1. Eliška Hadryová, nar. 11.12.2021 (Víťaz - Prešov); ì2. Jasmína Lacková, nar. 9.6.2015 (Víťaz - Doli-

na); ì3. Ivan Dunka, nar. 24.7.2021 (Víťaz - Dolina); ì4. Bianka Mária Balogová, nar. 27.12.2021 (Ovčie); 
ì5. Damián Baran, nar. 2.12.2021 (Ovčie); ì6. Karolína Hana Šusterová, nar. 9.1.2022 (Víťaz); ì7. Do-
minik Jura, nar. 28.12.2021 (Víťaz); ì8. Matias Peklanský, nar. 7.1.2022 (Víťaz - Široké); ì9. Gréta Kol-
lárová, nar. 4.2.2022 (Ovčie); ì10. Anna Salanci, nar. 13.2.2022 (Víťaz - Široké); ì11. Dávid Baloga, nar. 
23.2.2022 (Ovčie); ì12. Agáta Adamišinová, nar. 7.2.2022 (Víťaz - Most pri Bratislave); ì13. Karol Ondrej 
Mihaľ, nar. 2.3.2022 (Víťaz); ì14. Kiara Adamová, nar. 14.2.2022 (Ovčie); ì15. Elif Mária Mirgová, nar. 
23.3.2021 (Víťaz - Dolina); ì16. Liliana Palenčárová, nar. 18.12.2021 (Víťaz); ì17. Vivien Palenčárová, 
nar. 18.12.2021 (Víťaz); ì18. Noel Uličný, nar. 10.3.2022 (Víťaz); ì19. Matej Čigarský, nar. 31.3.2022 
(Ovčie); ì20. Daniela Baluchová, nar. 18.3.2022 (Víťaz - Prešov); ì21. Pavol Biroš, nar. 7.4.2022 (Víťaz); 
ì22. Petra Babiaková, nar. 22.1.2022 (Víťaz); ì23. Laura Harčarová, nar. 1.5.2022 (Víťaz); ì24. Karin 
Forišová, nar. 14.5.2022 (Víťaz); ì25. Dávid Lazorík, nar. 8.4.2022 (Ovčie - Lieskovany); ì26. Damián Ho-
lub, nar.  31.3.2021 (Víťaz - Dolina); ì27. Damiána Horváthová, nar. 6.1.2020 (Víťaz - Dolina); ì28. Ateš 
Lacko, nar. 16.4.2022 (Víťaz - Dolina); ì29. Dominik Poláček, nar. 31.5.2022 (Ovčie - Košice); ì30. Zara 
Baranová, nar. 16.6.2022 (Víťaz - Široké);  ì31. Rebeka Čechová, nar. 29.6.2022 (Víťaz); ì32. Ester Un-
gvarská, nar. 14.1.2022 (Víťaz - Viedeň); ì33. Rút Ungvarská, nar. 14.1.2022 (Víťaz - Viedeň); ì34. Ma-
roš Grohoľ, nar. 24.3.2022 (Víťaz - Krompachy); ì35. Anna Grohoľová, nar. 5.5.2022 (Víťaz - Svätý Jur); 
ì36. Diana Mikolajová, nar. 21.7.2022 (Víťaz - Košice); ì37. Viliam Čech, nar. 8.6.2022 (Víťaz - Bernolá-
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kovo); ì38. Teodor Vardžík, nar. 4.7.2022 (Víťaz); ì39. Marína Čechová, nar. 5.8.2022 (Ovčie); ì40. Eliš-
ka Jenčová, nar. 4.8.2022 (Ovčie); ì41. Jakub Jenča, nar. 4.8.2022 (Ovčie); ì42. Mária Čonková, nar. 
18.10.2021 (Víťaz - Dolina); ì43. Alica Ižariková, nar. 8.9.2022 (Víťaz - Bernolákovo); ì44. Oliver Kurilla, 
nar.  5.9.2022 (Víťaz); ì45. Miriam Kováčová, nar. 10.9.2022 (Víťaz - Bratislava); ì46. Marek Viazanko, 
nar. 30.9.2022 (Ovčie); ì47. Alžbeta Šusterová, nar. 13.10.2022 (Víťaz); ì48. Maxim Jenča Bednárik, 
nar. 16.10.2022 (Ovčie); ì49. Rafael Uličný, nar. 15.9.2022 (Víťaz); ì50. Ema Čechová, nar. 3.11.2022 
(Víťaz - Ovčie)                                                                                          vysvetlivky: (miesto krstu – bydlisko)

† 30.12.2021 Albert Baloga, 77r. (Víťaz); † 8.2.2022 Mária Stašíková rod. Stahovcová, 93r. (Víťaz); 
†11.2.2022 Mikuláš Stašík, 75r. (Víťaz); † 13.2.2022 Štefan Magda, 65r. (Ovčie); † 13.2.2022 Ján Ulič-
ný, 46r. (Ovčie); † 15.2.2022 Ľubomír Balucha, 38r. (Víťaz); † 21.2.2022 Albína Balogová, 82r. (Ovčie); † 
1.3.2022 Cyril Čech, 89r. (Víťaz); † 3.3.2022 Juraj Krištof, 74r. (Ovčie);  † 8.3. 2022 Mikuláš Kollár, 84r. 
(Víťaz);  † 10.4. 2022 Anton Baloga, 64r. (Ovčie);  † 24.4.2022 Veronika Čechová, 82r. (Víťaz);  † 5.5.2022 
Ján Uličný, 82r. (Ovčie); † 7.5.2022 Margita Galdunová, 87r. (Víťaz); † 6.6.2022 Dávid Baran, 71r. (Ov-
čie); † 22.6.2022 Františka Novotná rod. Ungvarská, 84r. (Víťaz); † 5.7.2022 Elena Forišová rod. Džurná, 
79r. (Víťaz); † 14.7.2022 Jaroslav Baloga, 80r. (Víťaz); † 27.7.2022 Matej Jenča, 61r. (Víťaz); † 31.7.2022 
Ivan Pavljúk, 68r. (Víťaz); † 21.8.2022 Alžbeta Čechová rod. Iskrová, 88r. (Víťaz); † 25.8.2022 Jozef Po-
kuta, 74r. (Ovčie);  † 6.9.2022 Cyril Ondrejčák 57r. (Víťaz); † 20.9.2022 Lucia Bednáriková, 14r. (Ovčie); 
† 20.9.2022 Michal Kuzmiak, 73r. (Víťaz); † 21.9.2022 Jozef Grega, 82r. (Víťaz); † 18.10.2022 Ladislav 
Grega, 80r. (Víťaz); † 22.10.2022 Marcela Kráľová, 56r. (Ovčie); † 22.10.2022 František Kuruc, 64r. (Ví-
ťaz); † 30.10.2022 Angelika Lacková, 2r. (Víťaz); † 4.11.2022 Jozef Vardžík, 52r. (Víťaz); † 8.11.2022 Pe-
ter Ondria, 57r. (Víťaz); † 6.10.2022 Ladislav Godla, 55r. (Ovčie); † 22.11.2022 Ján Jenča, 51r. (Víťaz); † 
22.11.2022 Marta Centková rod. Galdunová, 66r. (Víťaz); † 2.12.2022 Helena Baranová rod. Jenčová, 81r. 
(Ovčie); † 9.12.2022 František Magda, 70r. (Ovčie); † 10.12.2022 Mária Uličná rod. Galdunová, 79r. (Ov-
čie); † 19.12.2022 Ján Velčok, 79r. (Víťaz); † 21.12.2022 Jozef Galdun, 61r. (Víťaz).
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

16. 1. Pondelok

17. 1. Utorok 18:00 † Mária Novotná

18. 1. Streda 17:00 † Ladislav Godla a za jeho rodinu

19. 1. Štvrtok 7:00 † Františka a Štefan Novotní (233) 

20. 1. Piatok 18:00 65: Žofia Lacková 17:00 † Ján, Anna, Jozef a Apolónia

21. 1. Sobota 7:00 75: Žofia Baluchová

22. 1.
3. nedeľa
cez rok - A

7:30 † Jozef, Viktória, Jozef a Michal 9:00 † Anton Lesník , kňaz

10:30 za farnosť

23. 1. Pondelok

24. 1. Utorok 18:00 † František st. a František ml. Čechovci

25. 1. Streda 17:00
za zosnulých kňazov, ktorí pôsobili v na-
šej farnosti

26. 1. Štvrtok 7:00 za ZBP Márie Kiseľovej a jej rodiny

27. 1. Piatok 18:00 50: Blažej Ondria a za jeho rodinu 17:00 za ZBP rodiny Berthótyovej

28. 1. Sobota 7:00 † Antónia

29. 1.
4. nedeľa
cez rok A

7:30 60: Eva a Jozef 9:00 za farnosť

10:30 80: Helena Kochanová a 60: manž. s Michalom

30. 1. Pondelok

31. 1. Utorok 18:00 75: Valentín Pacovský a za jeho rodinu

1. 2. Streda 17:00 † Valent a Barbora Jenčovci

2. 2.
Obetovanie 
Pána

18:00 za ZBP Margity Jenčovej a jej rodiny 17:00 † Andrej a Miroslav

3. 2. Piatok 18:00 za ZBP a pokoj rodiny Čechovej 17:00 za živých a mŕtvych členov RB

4. 2. Sobota 7:00 za živých a mŕtvych členov RB

5. 2.
5. nedeľa
cez rok A

7:30 za ZBP Ivety a jej rodiny 9:00 60: Jarmila Čigarská

10:30 za farnosť

6. 2. Pondelok 18:00 † Valentín Kollár

7. 2. Utorok 18:00 † Mária Stašíková (výročná)

8. 2. Streda 17:00 † Valent, Alžbeta a Imrich

9. 2. Štvrtok 7:00 † Vladimír Adamkovič

10. 2. Piatok 18:00 † Mikuláš Stašík (výročná) 17:00 za ZBP sr. Školastiky

11. 2. Sobota 7:00 † Jozef, Božena, Mária a Jozef

12. 2.
6. nedeľa
cez rok A

7:30 za farnosť 9:00 † Štefan Magda (výročná)

10:30 † Cyril, Alžbeta a Filip



Stromček nám daroval 
Mikuláš Uličný st.

Hľadanie prístrešia sa pomodlilo spoločenstvo 
prístrešia Terky Andrejkovičovej

Stromček vyzdobili 
naši miništranti

Polnočná sv. omša

Božie narodenie

Naši malí koledníci

Vianoce od Pridaňu a Pridaňčiat



Folklórny súbor Pridaň a Pridaňčatá po vianočnom vystúpení vo Víťaze

Zapálenie vianočného stromčeka v Ovčí Betlehem v kostole sv. Barbory, mučenice v Ovčí

„Ovčanské pastorále“

Detskí koledníci z Ovčia
Poďakovanie Cyrilovi Balogovi 

za 37 rokov služby vo farskej rade


