
     Číslo 23                      V. ročník                            22.2.2012 

Keď neodhadneme situáciu... 
     V kupé bol iba starý kňaz a ticho sa modlil breviár. 
Na jednej stanici pristúpil zanedbane vyzerajúci mla-
dík s dlhými vlasmi, v špinavých džínsach a vychode-
ných botaskách. Z vrecka mu trčal vyslovene svetácky 
časopis. Kňaz si mladíka premeral dlhým výrazným 
pohľadom. Mladík sa posadil a začal čítať časopis. Po 
chvíli zdvihol hlavu a spýtal sa: „Prepáčte, dôstojný 
pane, čo je to dyspepsia?“ „Využijem túto príležitosť a 
poviem mu kázeň,“ pomyslel si kňaz, a nahlas pokračoval: „Dyspepsia je hrozná 
choroba. Postihuje ľudí, ktorí žijú zle, neporiadne a bez ideálov, ktorí si dovoľujú 
všetky neresti a hýrenie a zabúdajú, že Niekto nás vidí a bude súdiť.“ Mladík zve-
davo, tak trochu s obavou počúval. „A,“ spýtal sa nakoniec, „prečo je tu napísané, 
že pápež má dyspepsiu?“ 

 

Pozn.: dyspepsia = porucha trávenia (K 30). U Sv. Otca bola táto diagnóza následkom Parkinsonovej choroby. 

Pomôžete nám stavať DOM NÁŠHO SPOLOČENSTVA? 

Názov účtu: Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Červeník, č.ú.: 20297905/6500 

 www.cervenik.fara.sk 
Kontakt: 0905947655  E-mail: kyskam@gmail.com  
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Slovo na úvod 

Aktuality 

Postreh 

Z vášho pera 

Stalo sa 

Pôstne obdobie 

Pozrite si 

Božia marináda 

Na zamyslenie 

Partnerstvo 

Dobrú chuť! 

Myšlienky 

Už vieš prečo? 

Kto vie, uhádne... 

Liturgia a všedný deň 

Osemsmerovka 

Tento poznáte? 

TVORBA NAŠICH DETÍ 
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https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=kyskam@gmail.com


PÔST? ZMYSEL? BOHATSTVO? 

Čas nezastavíš. Z vianočnej 
atmosféry- ktorá bola len pred 
nedávnom- sme sa prostred-
níctvom „fašiangového mostu“ 
naraz ocitli v pôstnom období. 

O čo vlastne ide? 

Pôstna doba nie je len niekoľko 
pochmúrnych týždňov, ktoré 
venujeme rozjímaniu o utrpení 
Pána.  Je to predovšetkým čas 
prípravy na nové prežitie veľ-

konočných sviatkov. 

Táto príprava môže prebiehať rôzne: 
ako pripomienka svojho vlastného 
krstu a znovuobjavenie jeho významu 
pre môj osobný život, ale tiež aj ako 
priestor pre konanie skutkov pokánia 
(skvalitnenie a prehĺbenie modlitby), pôstu 
(odriekanie a „kontrola“ nad našou poži-
vačnosťou), udeľovanie almužny (konanie 
dobra z tých prostriedkov, ktoré sme získa-
li pri odriekaní) a snahou o zmierenie (s 
Bohom i s ľuďmi). 
Skutky pokánia nemajú význam samé 
o sebe, ale majú nás obracať ku Kristovi. 
Na našej ceste viery a obrátenia sa potre-
bujeme posilňovať a orientovať počúvaním 
Božieho slova, lebo iba ono v nás dokáže 
dokončiť proces rastu a zrenia našej lásky. 
Tieto slová povedali biskupi na II. vatikán-
skom koncile a vyjadrujú zmysel, ale aj 
bohatstvo celej pôstnej doby. 

Nemáme zachrániť svet. 

Každý deň sa stáva toľko hrozných vecí, že 
nevieme, či naša malá troška dobra, ktorú 
sme sa rozhodli vykonať má ešte vôbec 
nejaký zmysel. Veď iba niekoľko stoviek, 
resp. tisíc kilometrov od nás hladujú ľu-
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dých ľudí svojou prítomnosťou. Ak túžite 
mať vo svojej zbierke ich CD, ohláste to 
v sakristii. 
Zastupovanie vo farnosti 
   Od 18.-22. januára bol brat Matej vzdia-
lený z farnosti. Zúčastnil sa duchovných 
cvičení v Okoličnom. Počas jeho neprítom-
nosti ho zastupovali vo všedných dňoch 
dp. P. Minarovský, v nedeľu dp. M. Mrva 
a v sobotu v Ratkovciach dp. T. Sloboda. 
Ďakujeme 
   Počas zbierky na stavbu fary sme 
v januári vyzbierali 2 100,-€. Pán Boh za-
plať! Priebežný stav našich financií tým 
stúpol na cca 19 000,-€.  
Tancovačka 
    27. januára bol tradičný Farský ples. 
Organizátori sa rozhodli darovať celý fi-
nančný zisk z akcie (640,80 €) na stavbu 
Farského centra v Červeníku. Sme im za to 
vďační. 

Prezentácia spoločného diela 
    V nedeľu 29. januára po sv. omšiach v 
Červeníku a 5. februára v Ratkovciach, 
všetkým prítomným veriacim bol prezen-
tovaný návrh budovy Farského centra. 
V plnej slobode sa každý mohol vyjadriť.   
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dia... Veď vojna zúri takmer pri našich 
hraniciach... Veď  mnohí ľudia v našich 
mestách a dedinách sú bez svojho domo-
va... Nevyzerá naša „činnosť“ urážlivo 
smiešne? Až „ničotne“? 

Takéto úvahy nás môžu v našom pôst-
nom snažení zoslabiť, ba priam ochromiť.  

V takejto situácii je dôležité zamyslieť sa 
nad slovom „povolanie“. Isté je, že my 
nie sme povolaní k tomu, aby sme za-
chránili svet, vyriešili všetky problémy 
a pomohli všetkým ľuďom. Každý z nás 
má ale svoju jedinečnú úlohu vo svojej 
rodine, na pracovisku, či vo svete. Ne-
smieme prestávať prosiť Boha, aby nám 
pomohol jasne vidieť, čo je našim osob-
ným povolaním a aby nám dal aj silu toto 
povolanie prežiť s dôverou. Potom zistí-
me, že najlepším prostriedkom proti cho-
robám tejto doby je, keď sa snažíme byť 
vernými vo svojej „malej úlohe“. 
Áno. Nech pôstna doba nie je len dobou 
rozjatrených citov. Nech je dobou zmeny 
v našom živote. Zmeny, ku ktorej dochá-
dza spoluprácou s Božou milosťou 
a vedie nás k pravému sebaobetovaniu. 
Ak má byť obeta pravá, musí niečo stáť. 
Musí bolieť. Musí nás vyprázdniť od nás 
samých. Prežívajme Kristovo utrpenie 
deň za dňom.  
 

-Podľa knihy J. Nouwena: Chléb na cestu upravil 
Brat Matej- 
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Priatelia 

   V piatok 13. januára  počas sv. 
omše hrala v našom farskom kosto-
le skupina Priatelia. Atmosféra krás-
nej bohoslužby pokračovala aj po 
sv. omši krátkym koncertom. Ďaku-
jeme, že ste podporili týchto mla-
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Tajnička 
„PÔST“ 

VODOROVNE: A. Obyvatelia 
metropoly Turca. –B. Veľtok 
na rusko-čínskych hranici-
ach –má vedomosti –teľa 
(po nem.). –C. Jožo (po an-
gl.) –podzemná doprava –
opyt. zámeno. –D. Akad. 
titul –buďte vlastníkom 
niekoho –roku Pána (po 
lat.). –E. Milodar v kostole –
zn. jódu –suchý (po franc.). 
–F. Priraďovacia spojka –
zvrat. sloveso (po čes.). –G. 
Východoeuróp. federácia –
zn. dusíka –inštitút. –H. 
Epocha –Košice (po maď.) –
východoslovenský podnik. –
I. Spolok sv. Vojtecha –
zhotovil tkaninu –a tak ďalej 
(po čes.). –J. Cesta (po lat.) 
–ulita (po angl.) –franc. che-
mik. –K. Ja (po lat.) –rôsol –
drť. –L. Doktor –zn. radónu 

–španiel. Spisovateľ –nie (po čes.) –zn. oerstedu. –M. Oáza (po nem.) –koniec 
šach. hry –kosatec. –N. Milimeter –on je (po angl.) –Adamovej žene –rímska šest-
ka –predložka (s 2. pádom). –O. Dvere (po lat.) –jednotka sily (newton) –hl. zložka 
fotograf. vývojky. –P. Majúci tvar elipsoidu. 

 ZVISLE: 1. Začiatok tajničky. –2. Druh drog –telegraf. správa s údajmi o slnečnej 
činnosti –zn. hliníka. –3. Ulica (po franc.) –domáce zviera –zvratné sloveso –
voltampér –tal. revolucionár (atentátnik na Napoleona III.) –4. Tohoto roku –
evanjelista –časť, diel (po angl.). –5. Ženské meno –odporný (po angl.) –arzén. –6. 
Sterodslovenská obec. –7. Vlnia hladinu –hrýzli ste (hovor.) –rímskych 1001. –8. 
Podraď. spojka –záchvev –celý (po angl.) –skratka týždenníka pre náboženské a 
spoločenské otázky –rímska štvorka –Eduard (po angl.). –9. Načo (po čes.) –jeden 
(po nem.) –televízia –zn. argónu –zarobiťsi (po lat.). –10. Homérov epos o trójskej 
vojne –planétka –okresný výbor. –11. Koniec tajničky. 

POMÔCKY: MERITO, LOATHSOME, URSIGRAM, ORS, SHELL, ARIDE, REY 

                                                                                -podľa KN upravil  brMo- 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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K            
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O            
P            

 



Adopcia 
    29. januára nás navštívil dp. Mário Bosý 
so svojím tímom, ktorý istý čas pobudol na 
misiách v Indii. Cieľom návštevy bolo nie-
len podeliť sa o zážitky, ale predstaviť pro-
jekt Cesta domov, ktorý organizuje pomoc 
najbiednejším deťom formou tzv. adopcie 
na diaľku. Niekoľkí farníci sa do tejto bo-
humilej charitatívnej činnosti zapojili. 
Nech nám je to všetkým na povzbudenie. 

4 25 

Zápis č. 3/2012 zo zasadnutia Farskej rady, ktorá sa konala dňa 7.2.2012 v Červeníku 
Dňa 7. 2. 2012 sa tretíkrát zišla Farská rada. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie, privítanie 
2. Oboznámenie s programom 
3. Diskusia o jednotlivých bodoch programu 
4. Rôzne 
5. Záver 
 

Bod 1: 
   Brat Matej privítal všetkých členov Farskej rady a začal stretnutie modlitbou. 
 

Bod 2: 
Brat Matej oboznámil prítomných s programom, ktorý pozostával z týchto bodov: 
A/ Noc kostolov 
B/  900 rokov obce 
C/  Zbližovanie spoločenstva 
 

Bod 3: 
Diskusia sa týkala spomenutých bodov: 
 

A/ Noc kostolov: Noc kostolov, ktorá by sa mala konať 1. júna 2012, sa blíži, preto brat Matej predniesol 
potrebu do konca februára vytipovať aktivity a program, ktorým by sme prezentovali našu farnosť. Zatiaľ 
sme uvažovali nad týmito nápadmi: prezentácia fotografií „Tušenia svetla“, ktorá by bola vyjadrením več-

Svätý Blažej 

    Tradičné Svätoblažejské požehnanie, 
ktoré bolo počas sv. omše vyslúžené vo 
štvrtok 2. februára v Ratkovciach a v piatok 
3. februára v Červeníku, prijalo približne 
450 veriacich. 
“Vymetanie“ 

    V sobotu 4. februára o 09:00 sme mali 
v kostole brigádu, pri ktorej sme odstránili 
všetky vianočné symboly. Ďakujeme za po-

moc každému kto prispel „svojou ru-
kou“.  
Vzácna návšteva 

    Našu farnosť poctil svojou návštevou 
5. februára Mons. Dominik Tóth, eme-
ritný trnavský pomocný  biskup, ktorý 
pochoval pani Ing. Katarínu Adamkovi-
čovú, sestru miestneho rodáka Mons. 
Antona Adamkoviča.  
Zasadanie Farskej rady 
    V utorok 7. februára zasadala Farská 
rada. Prikladáme zápisnicu: 

Kňaz „pilot“ Mário Bosý 

OSEMSMEROVKA 

 
Tajnička ob-

sahuje 9 hlá-

sok a v sebe 

skrýva vyjad-

renie Miche-

la Quoista: 

Budúcnosť je 

v tvojej mo-

ci. Neopot-

rebuj ...  

AKTOVKA – 

ANALÝZA – 

ASPEKT – 

BAHNO – 

BILANCIA – 

BOBOR – 

DOKTOR – 

DOMKÁR – 

EMÓCIA – HALDA – HELMA – HONBA – HROMADA – INDEX – KAMIZOLA – MALIČKOSŤ 

– MANÉŽ – MLADÍK – MOCNÁR – MOŽNOSŤ – NÁBOJ – NÁJOMNÍK – NÍŽINA – NOSITEĽ 

– ODJAKŽIVA – PALICA – PASÁŽ – RÁMČEK – ROKOKO – SNAHA – SPÁSA – SRDCE – 

STÁDO – SÚČET – ŠEPOT – ŠKOLA – TÁPAŤ – TEMNOTA – TRAUMA – TULÁCTVO – ÚS-

TAV – ZÁVES – ZBABELEC – ŽALOSPEV - ŽALÚZIA  

     Michel Quoist  (á1921- + 1997) bol známy francúzsky spisovateľ a teológ. Tu je za 

„hrsť“ jeho myšlienok: 

° AK OBDAROVÁVAŠ S MYŠLIENKOU „DOSTANEM NIEČO NA OPLÁTKU“, NEDOSTA-

NEŠ NIČ. IBA VTEDY KEĎ DÁVAŠ A NEČAKÁŠ NIČ SPÄŤ, DOSTANEŠ VŠETKO. 

° LÁSKA JE POVZNÁŠAJÚCIM, ALE ŤAŽKÝM DOBRODRUŽSTVOM, PRETOŽE OD TOHO 

KTO MILUJE, VYŽADUJE NAMÁHAVÉ ÚSILIE PREMIEŇAŤ TÚŽBU DOSTÁVAŤ NA TÚŽ-

BU DÁVAŤ. 

° MILOVAŤ ZNAMENÁ ZABUDNÚŤ NA SEBA A PRIBLÍŽIŤ SA K DRUHÝM. 

° V OKAMIHU SMRTI BUDEME SKÚŠANÍ Z LÁSKY. AK SKÚŠKU ZLOŽÍME, BUDEME NA-

VEKY ŽIŤ V LÁSKE. 

° BOH JE RADOSŤ, A KEĎ SA ODOVZDÁŠ BOHU, ODOVZDÁŠ SA RADOSTI. 

O N H A B Z O D J A K Ž I V A 

A V S J H B H A L D A H H N K 

Z R T E O A A A C L D R O Í Í 

Ý Á L C D B N I O I O O N Ž D 

L M V L Á E Á S Z B L M B I A 

A Č D E T L P N O Ú O A A N L 

N E O T S E U B O J L D P A M 

A K K I V C I T Á T R A U M A 

E T T S A L A N M A N É Ž L L 

M P O O A S Š E P O T R O E I 

Ó O R N Á Ú P A S Á Ž Z Š C Č 

C E C P M Č X E D N I N K D K 

I I S N D E R Á K M O D O R O 

A Ť A P Á T T V A T S Ú L S S 

O K O K O R A K T O V K A U Ť 
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Nádej 
    Na sviatok Panny Má-
rie Lurdskej – v sobotu 
11. februára – na Sveto-
vý deň chorých sa počas 
sv. omše udeľovala svia-
tosť pomazania nemoc-
ných. Túto sviatosť prija-
lo približne 50 našich 
bratov a sestier. Prajeme 
im, aby v svojom zápase 
pociťovali stálu Božiu 
blízkosť.  

nej nádeje „Svetlo vo tmách svieti a tmy ho nepohltia“; vystúpenie hudobných skupín (dychovka, Verešva-
ranček, Heskovci...); čítanie nejakej pozitívnej literatúry na pokračovanie; vytvorenie tzv. knihy farnosti, 
ktorá by bola zostavená napr. z detských kresieb zákutí nášho chrámu; priblíženie barokových sôch a krížov 
(prostredníctvom fotografií) nachádzajúcich sa v Červeníku. Cieľom tohto projektu je predstaviť chrám ako 
miesto, z ktorého sa šíri pokoj, svetlo, láska v rôznych podobách a poukázať na to, že jeho dvere sú otvorené 
pre všetkých bez rozdielu. 
 

B/ 900 rokov obce: 2013 je jubilejným rokom, v ktorom si pripomíname 900 rokov od prvej písomnej zmien-
ky o našej obci (Zoborská listina – 1113). Preto by sa aj farnosť chcela zapojiť do týchto osláv. Jednou z mož-
ností, ako to uskutočniť, by bolo vyhlásiť výtvarnú súťaž „Verešvár našimi očami“ a prezentovať umeleckú 
šikovnosť viacerých našich obyvateľov (šúpoľové výrobky, kresby a iné). 
 

C/ Zbližovanie spoločenstva: V rámci tohto bodu sa Farská rada predbežne dohodla na púti na Katarínku 
(http://www.katarinka.sk/sk/co-je), ktorá by sa konala niekedy v jarných dňoch. Je to miesto, ktoré dýcha 
spiritualitou a v kráse stíšenia sa a spoločného putovania pomáha zabudnúť na predsudky... 
 

Bod 4: 
P. Kopták vyslovil túžbu viacerých - vytvoriť priestor na diskusiu pre rodiny, zamysleli sme sa nad možnos-

ťou vytvoriť kvalitný program pre rodinu (napr. aj formou prednášok a katechéz). 
 

Farská rada sa dohodla, že aj tento rok sa naša farnosť zapojí do projektu „Pôstna polievka“. 
 

16. a 17. marca bude spomínaná duchovná obnova, ktorú bude viesť Komunita Blahoslavenstiev z Okolič-
ného. Brat Matej prezentoval myšlienku, že by bolo veľmi prínosné, ak by sme aj prestávku na obed prežili 
spoločne, preto bolo potrebné nájsť priestory, kde by sa to dalo uskutočniť. Reštaurácia Miháliková, ktorá by 
pripadala v úvahu je v tomto čase plne obsadená. Pani Štefanková sa podujala zistiť, či priestory kultúrneho 
domu budú na tento účel k dispozícii. 

 

Aj v rámci zbližovania sa s našou filiálkou Ratkovce Farská rada uznala za vhodné, aby boli z Ratkoviec 
zvolení aspoň dvaja zástupcovia, čo by viedlo k rozšíreniu spoločnej spolupráce. 

 

Na základe dvoch (v podstate anonymných) listov, ktoré boli adresované bratovi Matejovi a Farskej rade, 
členovia Farskej rady diskutovali o náležitostiach spojených s prenájmom pozemku na 50 rokov s predkup-
ným právom, na ktorom by mala stáť budova fary. V najbližšej dobe sa bude konať stretnutie kompetent-
ných s finančnou komisiou obecného zastupiteľstva.  

Bod 5: 
V závere, slovami p. Koptáka, sme zverili všetko, čo sa týka, či už fary, alebo iných spoločných aktivít, do rúk 
nášho Pána. 
 

V Červeníku 7. 2. 2012                                                                                                                  Zapísala: Eva Žemlová 

4. Okolo tretej hodiny popoludní zrazu nastane tma po celej krajine a Ježiš sa modlí. 
No nie sú to Jeho vlastné slová. Modlí sa slovami 22. žalmu a upadá do najhlbšej 
ľudskej biedy... 

 

    

 

 

 

5. Hodiny utrpenia vykonali na ľudskom tele svoje dielo. Ježiš je „mužom bolesti“, 
ako o Ňom píše prorok Izaiáš. O, ktorý iným dáva vodu večného života, je teraz tele-
snou slabosťou prinútený povedať... 

   

 

 

 

6. Bola tam nádoba, plná octu. 
Podali mu navlhčenú hubku na 
yzopovej tyči. Ako Ježiš okúsil 
ocot, riekol...    

 

 

 

7. Posledná modlitba, ktorú sa Ježiš modlil, bola večerná modlitba z 31. žalmu. Sú to 
slová neochvejnej dôvery a istoty víťazstva... 
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dar 
    V druhom februárovom týždni prišlo na 
účet Farského úradu v Červeníku 10 000,-
€ na stavbu našej fary od bohuznámeho, 
ktorý hoci nepochádza z našej farnosti, 
obetoval na tento cieľ všetky svoje životné 
úspory. Bohu vďaka. 

Opäť 
    18. februára sa uskutočnil tradičný Die-
cézny mládežnícky ples v Maduniciach. 
Pre 16 mladých ľudí z našej farnosti boli 
k dispozícii vstupenky s maximálnou zľa-
vou.  

Neprehliadnite 
    17. marca bude v našej farnosti duchov-
ná obnova, ktorú bude viesť Komunita 
Blahoslavenstiev z Okoličného. Túto infor-
máciu vám dávame na vedomie v predsti-
hu preto, aby ste si ju zaznamenali vo svo-
jich osobných, či rodinných programoch. 

Krížová cesta 
    Počas pôstu každý piatok o 17:15 a kaž-
dú nedeľu o 15:00 bude bývať vo farskom 
kostole pobožnosť krížovej cesty. Všetci 
ste vítaní. 

Milí moji, je jasné, že komu-
nikácia je dôležitá pre každé 
spoločenstvo a každý vzťah. 
Rád by som i takouto formou 
odpovedal na niektoré vaše 
otázky a podnety. Iste ste 
spozorovali, že patrím ku 
sanguinikom, ktorým je pri-
rodzené rýchlo a s nadšením 
sa pozerať na "veci" 

z pozitívneho pohľadu (toto konštatovanie vyzerá naoko veľmi sebavedomo, 
ale ono má aj svoje úskalia. :-)). Keďže viem o tejto svojej povahovej črte, 
snažím sa pri finálnom rozhodovaní nechať "veci" v sebe dozrieť, dať im čas a 
zároveň konzultovať s názormi iných. Prosím aj vás o modlitbu, aby to vždy 

tak bolo, lebo verím, že potom výsledok mojich pastoračných rozhodnutí bude opti-
málny, teda na prospech celej farnosti. 
A teraz k jadru veci: 
Po mojom príchode do Červeníka som postupne pomaly začal „objavovať“ realitu spo-
ločenstva, ktoré mám spravovať. Medzi prvé skutočnosti, ku ktorým sa bolo potrené 
vyjadriť, bolo: Čo s domom po dp. dekanovi Hollom. Uvažoval som o rôznych varian-
toch- od bývania, cez prestavbu až po odpredaj budovy. Po diskusiách s farskou radou 
a niektorými farníkmi, vo zvažovaní plusov a mínusov, prišla zrazu ponuka na kúpu 
„Suchoňovej vily“. Po obhliadke jej priestorov, sa mi začali vynárať mnohé možnosti 
širšieho pastoračného využitia- ubytovania pre viacerých kňazov, farské spoločenské a 
športové podujatia (priestory pre stretávanie sa, nácviky, tvorivé dielne...), prázdnino-
vé tábory..., až po možnosť raz výhodne odpredať časť pozemku (ako stavebný poze-

 

 

HRÁME SA NA DETEKTÍVOV 

Skúste objaviť v tajničkách, ktoré sú pred vami 7 Kristových slov na kríži. Pomocou čísel-
ného kódu rozlúštite, čo povedal Pán Ježiš na kríži.  

 

 

 

1. Len čo prišli vojaci na vrch Golgota, začali sa ozývať údery kladiva. O chvíľu  už 
stoja tri kríže s odsúdencami. Vojaci sú zvyknutí na svoje barbarské remeslo. Teraz sa 
však čudujú. Ten, čo visí na strednom kríži, nezúfa, nezlorečí, nepreklína. On sa modlí. 
Prosí Boha za tých, ktorí mu ubližujú... 

    

 

 

 

 

2. Pod krížom stojí aj Jeho matka Mária. Nedá sa opísať žiaľ, čo prežíva, vidiac utrpenie 
svojho milovaného syna. No Ježiš aj teraz myslí viac na druhých, než na seba. Matku zve-
ril pod ochranu učeníka Jána, ktorého miloval... 

   

 

 

 

3. Posledné minúty svojho života venuje Ježiš zločincovi, tiež odsúdenému na smrť. Spo-
znal svoje previnenie a vie, že za zlé skutky pyká spravodlivo. Zločinec si všimol nápis na 
Ježišovom kríži a presvedčený o jeho nevine obrátil sa k Nemu s prosbou: „Pane, rozpo-
meň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal: 

 

 

 

 

 

 

FARA—dom jedného človeka? 
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mok). Vedel som, že do takéhoto projektu by sme- ako farnosť  v žiadnom prípade ne-
mohli ísť sami. A keďže čiastočne poznám zámery otca arcibiskupa Róberta, zavolal som 
ho, či by si on priestor i s domom nechcel pozrieť a aj eventuálne využiť, s tým, že maje-
tok by vlastnilo Arcibiskupstvo a časť by bola vyhradená pre farské potreby- čo som si 
myslel, že by bolo obojstranne výhodné. Po jeho návšteve som zvolal Farskú radu a in-
formoval som ju o všetkých diskusiách či analýzach a jasne sa ukázalo, že bude najreál-
nejšie hľadať inú alternatívu. Ako „z neba“ zapätí prišla ponuka pozemku v strede obce 
na stavbu nového objektu... A tu sa dotknem vašej naliehavej otázky:  
Je to potrebné, aby JEDEN človek obýval taký dom? Jeden z našich bratov mal odvahu 
vysloviť túto vetu, ktorá iste driemala v mysliach mnohých z vás:  
"...netreba zabúdať, že väčšia časť Vašich farníkov býva v rovnakých, ak nie horších prí-
bytkoch, ako je dom po dekanovi 
Hollom. Viete, keď sa pozerám na 
fary postavené po celom Sloven-
sku, nie iba v blízkom okolí, hovo-
rím si kde je tá "skromnosť a  bo-
habojnosť". Netreba chodiť ďaleko 
-Leopoldov, V. Kostoľany, Trakovi-
ce, J. Bohunice, Brestovany, atď. 
Veď to sú hotové kaštiele a v kaž-
dom býva jeden človek - farár, iba 
niektorí s mamou...." 
Takéto slová nemožno prepočuť. Som vďačný, že zazneli, pretože sú veľmi dôležité 
a závažné. A práve preto sa musím k nim vyjadriť, lebo vidím, že potrebujú z mojej stra-
ny vysvetlenie.  
Zdá sa, že si nerozumieme v základnom pojme: Čo to vlastne fara je? Iste to nie je iba 
príbytok JEDNÉHO človeka. Fara je PRIESTOROM "FARSKEJ RODINY". Je priestorom 
STRETANIA SA. Je priestorom pre realizáciu farských aktivít. Je to OTVORENÝ 
DOM...Kňazovi naozaj stačí jedna spálňa, toaleta a kancelária..., ale ak sa chceme stret-
núť (ako farnosť) a BUDOVAŤ NEFORMÁLNE VZŤAHY, ak chceme PONÚKNUŤ MLADÝM 
ALTERNATÍVNE AKTIVITY (voči tomu čo im ponúka väčšinová liberálne a konzumne 
orientovaná spoločnosť) musíme uvažovať a hľadať riešenia... Keď máte vlastný priestor, 
NIE STE ODKÁZANÍ NA MILOSŤ ČI NEMILOSŤ ekonomicky či politicky mocných... STE SLO-
BODNÍ. Preto je nevyhnutné budovať NEZÁVISLÝ PRIESTOR...  Musí to byť budova DO 
BUDÚCNOSTI a NIE DO MINULOSTI (pre JEDNÉHO)... Hovorím to s plnou vážnosťou po 
mojich 39-tich rokoch strávených v pastorácii. Alebo, že by to bola krátka skúsenosť? Že 
by som v svojej naivite tomu naozaj vôbec nerozumel? 
 

S láskou (a nepredstieranou úctou) váš brat Matej 

11. Zimu nemá veľmi rád, je stvore-

ný pre jar. Má korunku, má dve oči, 

tie ďalšie môžeme zočiť, keď roz-

tiahne vejár.  

5. Majú hlavu, krk aj dušu, 

chvostík z koňa nesú. Vedia 

krásne živo spievať hoci živé nie 

sú.  

6. Nájdete ho pri topoli, 

v priekopách u pri hati. Domy strie-

da podľa vôle, nájomné však nepla-

tí.  

 

8. Dva pásy železné pár krokov od 

seba ležia, železné kolesá každú chví-

ľu po nich bežia.   

3. Aj náš šatí, aj náš živí, keď je 

mladá, rada šatní. Úžitok z nej 

majú všetci, aj niektorí muzikanti.  

 

10. Dve nohy málo, tri môžu byť 

a štyri – to je práve dosť. Ponúkne-

me ju obyčajne, keď k nám zavíta 

dáky hosť.  
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Verím, že ste si potrápili svoje šikovné hlavičky a aj trošku pousmiali nad hádankami. 
Správne odpovede na naše hádanky, 7 slov na kríži, krížovku a osemsmerovku.  Pod-
píšte a môžete odovzdať v sakristii. 

Milé deti, 
táto stránka patrí Vám. Vieme, že máte rady rôzne formy zábavy.   

1. Chytá myši vo dne v noci, v zime, 

v lete, celý rok. Stále chytá, hoci 

pritom neurobí ani krok.  

  P A 

O A 

A S P V 

A 

4. Jedna zvláštna otázka ma už 

oddávna trápi. Prečo nosia poli-

cajti tmavomodré traky?   

L E 

2. Stáli sme pár rokov v lese, po-

tom v dielni ležali. Objavil sa sneh 

na stráňach hoci nás nik nenahá-

ňal odušu sme bežali.  

H 

H 

S 

7. Biely páper zakrýva polia, mestá lazy. 

Je to páper, ale iný nehodí sa do periny, 

nehreje, skôr mrazí.   

E 

E K R Z 

9. Býva to tak v Bratislave, v Ríme, 

v Budapešti, keď ju necháš, nemo leží, 

keď ju zdvihneš, vreští.  

E 
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N 

I 

K S 



SVÄTOSŤ A KRÁSA 

   ,,Boh je krása a miluje krásu“ povedal zakladateľ islamu. ,,Zo Siona plného nád-

hery zažiaril Boh,” hovorí takisto jeden z biblických žalmov (50,  2). Čo je krásne, 

čo robí niečo krásnym? Oba menované pramene náboženskej múdrosti presahujú 

túto otázku pritom na Boha. V Bohu je plnosť bytia. Jednota, pravda , láska sú 

v tejto plnosti bez protikladu jedno. 

   V bytí a konaní ľudí sa však dostáva to v Bohu zjednotené opäť do vzájomného 

protikladu. Krásne nie je často dobrým a dobré nie je krásnym. Krása umenia 

vznikla a vzniká aj za okolností, ktoré s človekom kráčajú a ním pohŕdajú. 

A presvedčivo ľudsky dobré nie zriedka vzniká bez umelecky krásneho alebo sa 

uspokojí s gýčom ako náhradkou umenia. 

   Dostojevskij vyslovuje pozoruhodnú vetu:  ,, Krásne zachráni svet“. Spisovateľ 

Alexander Solženicyn ho citoval vo svojej reči pri preberaní  Nobelovej ceny. Do-

stojevskij tým nemyslela na autonómnu krásu, zbavenú dobra a lásky, ale na krásu 

toho, čo je sväté, na svätého človeka. 

   ,,Ty si najkrajší z ľudských synov, “  hovorí spevák štyridsiateho piateho biblické-

ho žalmu kráľovi Izraela (Ž 45, 3). Cirkev vzťahovala tento verš na Ježiša, ktorý ako umu-

čený, ukrižovaný „ nemá podoby ani krásy“  (Ž 53,  2 ), a predsa ako pokorený väzeň pred 

pohanským sudcom vyžaroval vnútornú dôstojnosť. Najviac svätý, lebo najviac milujúci 

človek, javí sa pre svoj do hĺbky prenikajúci pohľad aj ako najkrajší, najušľachtilejší. On je 

Boho - človek, Ježiš Kristus. V kontraste k umorenému a zhanobenému na krížovej ceste 

a na kríži zjaví na Zmŕtvychvstalý, k Bohu Otcovi povýšený Syn Boží vo Svätom písme 

v krásnej podobe. Krása a láska, ktoré sa v priebehu dejín ľudstva i Cirkvi tak často rozpa-

dávajú, sa tu opäť raz a navždy spájajú. Posledná kniha Nového zákona , Zjavenie apošto-

la Jána, opisuje profesor tejto jednoty dobrého a krásneho ako mesto dokonalej krásy 

a svätosti. Je prežiarené nádherou Boha a zlo tam nemá žiadny prístup  (Zjv  21,  23 - 27 ). 

Sväté znaky v liturgii a na všedný deň sa odhaľujú až druhému  pohľadu, s hlbokou 

ostrosťou, ako kráse. Prinajmenšom majú na sebe čosi z lesku, ktorý vychádza 

z osláveného Krista. 
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z liturgie Východnej cirkvi

     
 

    Problematika medziľudských 
vzťahov, osobitne vzťahov medzi 
partnermi je dnes veľmi aktuálna. 
Jej význam a riešenie v tejto oblasti 
sú z celospoločenského hľadiska 
azda najdôležitejšia. Okrem súčas-
ného stavu ľudskej spoločnosti 
totiž významne ovplyvňuje aj stav a 
správanie sa ďalších generácií. Pre-
to príspevok v 22. čísle MN 
"Partnerstvo" ma veľmi zaujal. Z 

tohto príspevku je zrejmé, že dobré part-
nerské vzťahy závisia od úspešného rieše-
nia konfliktov medzi partnermi. Súhlasím 
s názorom, že partnerské konfliktys patria 
k životu, lebo ľudia sú naozaj rozdielni. Čo 
je to konflikt? Konflikt (lat. conflictus - 
zrážka, rozpor, spor je forma prejavu člo-
veka, ktorá vzniká pri voľbe alebo realizá-
cii prijatia nejakého rozhodnutia, pričom 
dochádza ku zrážke alebo stretnutí rôz-
nych názorov na veci alebo činy. Áno, 
konflikty sú vo všetkých oblastiach ľudskej 
činnosti. Vznikajú vo vede, výskume, vý-
voji, v ekonomike aj v ostatných spolo-
čenských vedách. Práve vďaka konfliktom 
pri riešení rôznych problémov vzniká pok-
rok. Výsledky experimentu alebo úspeš-
ného technického riešenia v praxi rozho-
dujú o správnosti a vhodnosti určitých 
názorov s cieľom odhaliť, či pochopiť plat-
né prírodné alebo spoločenské zákony. 
   Aj v oblasti ľudských alebo partnerských 
vzťahov je situácia podobná. Pravdaže pri 
skúmaní medziľudských vzťahov je situá-
cia niečo zložitejšia. Účastníci partner-
ských vzťahov sú rozdielni. Životné pod-
mienky sú rôzne a nie vždy majú obaja 
partneri rovnaké ciele. Každý môže v tom 
vzťahu očakávať alebo chcieť niečo iné.  
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OZVENY      Vo všeobecnosti sa tvrdí, že každý 
človek vo svojom konaní sa riadi len 
svojím osobným záujmom (tzv. egoiz-
mus). Hovorí sa o vrodenej túžbe člove-
ka po šťastí a o snahe vyhnúť sa utrpe-
nia. teda o sledovaní len a len vlastných 
osobných záujmov. Predstava o tom, že 
človek je od prírody egoista je veľmi 
stará (napr. Demokratos 400 rokov 
pred n.l., Epikuros 300 rokov pred n.l.) 
a stala sa základom pre vytvorenie mo-
rálky, ktorá rešpektuje výlučne pozem-
ské záujmy ľudí. Na rozdiel od nás kres-
ťanov, ktorí vychádzajú z viery v Boha a 
odmietaní slepej závislosti na svetských 
pôžitkoch. Ak teda je človek vo svojej 
podstate egoista, tak aj pri vzniku part-
nerskej dvojice ťažko možno očakávať, 
že v tom vzťahu nebude nikto zvýhod-
nený, že budú obaja partneri rovnocen-
ní a trvale spokojní. ako som už spome-
nul, nie vždy očakávajú partneri od 
vzťahu to isté. Myslím, že tam nikdy 
neplatí: "Dám toľko, koľko som dostal." 
Možno aj preto sa veľa partnerov roz-
chádza. sú aj také predstavy o fungova-
ní partnerských vzťahov, že jeden dáva 
druhému práve to, čo druhému chýba a 
naopak. Keď si už nemajú čo vymieňať, 
tak veľakrát vzťahy zanikajú.  
    Dnes je naozaj veľa odborníkov, lite-
ratúry, seminárov, poradenských slu-
žieb na riešenie medziľudských vzťahov. 
Špeciálne aj na riešenie partnerských 
vzťahov. Ale, ako je možné, že aj na-
priek tomu počty neúspešných vzťahov 
(rozvodov manželstiev) dosahujú pria-
mo hrozivé rozmery. Podľa štatistík sa 
každé druhé manželstvo rozpadá a situ-
ácia sa ešte stále zhoršuje.  
     Ak to porovnáme s úrovňou obyva-
teľstva napr. v oblasti informačných 
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 žiadnych súrodencov nemal? 

V hebrejčine neexistovalo označenie pre 
širšie príbuzenstvo. Bratranci a sesternice 
boli bežne označovaní acha  alebo ach‘ – 
brat. Preložené do gréčtiny adelfos. Je to 
ale dvojzmyselné, lebo so samotného 
slova nepoznáme konkrétnu príbuznosť, 
či azda ide o brata alebo bratranca. Preto 
pre označenie rodného bratstva sa použí-
va v evanjeliách spojení s privlastňovacím 
zámenom ,, svojho brata“ (viď Jn 1, 41). 

Ďalší pohľad nám ponúka širší kontext: 
Nikde v Novom zákone nenájdeme ozna-
čovanie ,,Máriini synovia“. Na Golgote 
zveruje Ježiš matku Jánovi, čo je zbytoč-
né, keby mala ďalšie deti. Okrem toho sa 
už v spisoch z 2. storočia vyslovene hovo-
rí o Máriinom panenstve. Dôvod, aby 
žiaci apoštolov hlásali, čo nebola pravda, 
predsa nebol. 

technológií, tak tu gramotnosť ľudí (teda 
úspešnosť) narastá s počtom odborníkov, s 
množstvom odbornej literatúry, poraden-
ských služieb atď. hovorí sa o taktike a 
stratégii v oblasti medziľudských vzťahov. 
Sú vypracované rôzne spôsoby ako vychá-
dzať s ľudmi. Citujem zo spomínaného 
príspevku: "Každý pár, každá rodina si mu-
sí nacvičiť a rozvinúť svoj vlastný zrelý mo-
del správania sa počas konfliktu, aby sa 
hádka nestala ničivou silou." Taký model 
by bol iste prospešný. Je otázne či ho nie-
kto má alebo kto si je schopný taký model 
vypracovať. Mladí 
by ho najviac po-
trebovali, ale tí sa 
berú z lásky. O ta-
kom modeli ani 
nesnívajú. A taká 
láska je vraj hluchá 
a slepá. 
    Som presvedče-
ný, že dnes nie je 
žiadny problém 
vypracovať prog-
ram, do ktorého sa môžu zadať parametre 
danej dvojice (znamenie, v ktorom sa na-
rodili, vek, typ povahy, svetonázor atď.). 
Počítač v sekunde vyplňuje údaje o vhod-
nosti, o dĺžke trvania vzťahu príslušnej 
dvojice atď. Zdá sa, ale že to pri voľbe 
partnera veľmi nepomáha. 
    Poznám jednu anglickú rozprávku. Istý 
veľmi šikovný mechanik zostrojil automat, 
akéhosi umelého človeka. Bol to nevídaný, 
takmer dokonalý stroj, ktorý vedel dokon-
ca prejaviť ľudské city, vedel hovoriť, spie-
vať, skrátka dokonalý robot. Chýbala mu 
už len duša, aby sa cítil ako ozajstný člo-
vek. Tú mu však ten mechanik nevedel a 
nemohol dať. V snahe vyrovnať sa človeku 
si robot uvedomoval tento nedostatok a 

žiadal od mechanika, konštruktéra, aby 
mu dal dušu. Túto žiadosť opakoval čoraz 
nástojčivejšie a stále častejšie. Mechanik 
sa pred robotom schovával a utekal. Robot 
ho neustále prenasledoval a keď ho koneč-
ne stretol chrčal mu zlostne do tváre: 
"Give me a soul - daj mi dušu." Bolo to 
strašné. rovnako je strašné keď v rodinách, 
kde nie sú dobré partnerské vzťahy sa deti 
vychovávajú na úrovni dokonalých robo-
tov, ktorí sú schopní umrieť bez toho, aby 
to spozorovali. Ba niektorí sú už dávno 
mŕtvi, hoci si myslia, že práve teraz sa začí-

na ich skutočný 
život. Táto roz-
právka mi prišla 
na rozum, keď 
som si uvedo-
mil, že nie všet-
ky manželské 
páry sú si vedo-
mí toho, že 
podstatou ich 
partnerských 
vzťahov by mal 

byť spoločný cieľ a to, vychovať deti a dať 
im dobrú kresťanskú výchovu, aby neboli 
ako roboti bez duše.  
     Ale vrátim sa k spomínanému článku v 
MN. Autor nám tam kladie viacero otázok. 
Považujem to za veľmi užitočné: Máme 
doma ozajstný pokoj alebo neustály mo-
censký boj? 
     Nazdávam sa, že vzťahy v manželstve 
nie sú iba čiernobiele, buď pokoj alebo 
neustály boj. hovorí sa, že múdrejší ustúpi. 
Nemožno hovoriť ani o zložení zbraní. 
Zbrane do manželstva nepatria aj keď sú 
zložené (tzv. studená vojna). Vždy zastra-
šujú súpera. konflikty sa dajú riešiť seba-
ovládaním. Hnev je dovolený. Aj Kristus 
Pán sa hneval keď vyháňal z chrámu peňa-

Chcela by som sa spýtať na 

učenie cirkvi o panenstve Pan-

ny Márie. V Biblii sa niekoľko-

krát hovorí o bratoch Ježišo-

vých. Viem, že v Starom zákone 

je pojem rodina chápaný ako 

naša dnešná ,,široká rodina“ t.j. 

bratmi a sestrami  Židia nazý-

vali i svojich bratrancov 

a sesternice. Predpokladám, že 

bratmi a sestrami nazývali 

i svojich skutočných bratov a sestry 

v príbuzenskom vzťahu. Kde je v Písme 

dôkaz, že napríklad ten človek, ktorý 

povedal: Vonku stojí tvoja matka a tvoji 

bratia a chcú sa s tebou rozprávať...(Mt 

12,47) nemal na mysli bratov a sestry 

v dnešnom slova zmysle a to, že Ježiš 
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zomencov. Dôležite sú následné reakcie. 
podľa mojej mienky netreba za každú 
cenu spor ukončovať: Prvý krok pri rieše-
ní sporu je presvedčenie (nie násilie) o 
tom, že môj názor je lepší. Pomôžem si 
ľudovou múdrosťou. Ak som hlúpejší je 
dobré, že mlčím, ale ak som múdrejší tak 
robím chybu, že nehovorím. Konečne 
môžeme existovať vedľa seba aj keď 
máme niekedy rozdielne názory na danú 
vec. Čas ukáže pravosť lepšieho názoru. 
Vraví sa, že rana spôsobená priateľom sa 
zle hojí alebo odpúšťam, ale nezabúdam. 
     Takéto odpúšťanie naozaj necháva 
nezahojené jazvy, ktoré sa časom otvára-
jú, hnisajú a bolia ešte viac. Som pre-
svedčený, že platí, ak nezabudnem tak 
som vlastne neodpustil. Na krivdy, ktoré 
som odpustil musím zabudnúť. Potom 
nezostávajú ani skryté rany, ani jazvy na 
duši, je pokoj. Pokoj je prejavom a ovo-

cím lásky, zvlášť ak sú zamerané vlastné 
túžby partnerov na jeden cieľ. Pokoj 
treba považovať za dielo spravodlivosti. 
pozri aké vlastnosti má láska. "Láska je 
trpezlivá, je dobrotivá, nezávidí, nevypí-
na sa...(1 Kor 13, 4-7). Nech nik nehľadí 
na vlastné záujmy, ale na záujmy iného 
(1 Kor 10, 24). ďalej odporúčam čitate-
ľom prečítať si vo Svätom Písme časť 
prvého Petrovho listu (1 Pt 3, 1-12), aby 
som si nemusel vyčítať, že: "Dobro, kto-
ré chcem robiť nerobím a zlo, ktoré ne-
chcem robím."  
    Na záver treba povedať, že jednodu-
chým ľuďom sú cudzie komplikované 
teórie o partnerských vzťahoch. Stačí ak 
si prečítajú uvedené odkazy vo Sv. Pís-
me a budú sa nimi riadiť. Tie rady tam 
sú totiž už dobre overené a sú staré 
najmenej už dvetisíc rokov. 

-J. Vančo- 

STALO SA 
 

Išla žena s deťmi autom a Boh 
videl, že sa to auto má zraziť o 
dve hodiny s vlakom. V tom 
čase sa jej manžel išiel modliť a 
prosil Boha, aby im finančne 
pomohol, lebo sú v kríze. A tak 
Boh vypočul modlitbu a použil 
ju na záchranu jeho manželky a 
detí . Dopustil, aby to auto do-
stalo defekt. Manželova modlit-
ba zachránila jeho manželku a 
deti, ale on o tom nevie. Boh 
vidí ďalej ako my, všetky naše 
modlitby používa, ale my sme 
netrpezliví, lebo si myslíme, že sa nič nedeje. Budeme veľmi prekvapení na 
druhom svete, keď nám bude umožnené vidieť všetky súvislosti... 

POZNÁTE KUS-KUS? 

Kus – kus, alebo aj cous-cous, pochádza pôvodne 
zo severnej Afriky, jeho domovom je Maroko. Vy-
rába sa z tvrdej pšenice, ktorá sa prvotne spracuje 
na krupicu a ďalej je spracovávaná na guličky – 
bežne dostupné aj v dnešných supermarketoch. 
Celozrnný kus –kus je vyrobený z celých pšenič-
ných zrniek a preto obsahuje podstatne viac cen-
ných látok a vlákninu. Používa sa podobne ako 
ostatná cestovina alebo ešte lepšie ako ryža. Je 
mimoriadne vhodný pre rýchlu a zdravú prípravu 
jedál, chutí lepšie za tepla.  Spôsob prípravy: 
   1. Kus-kus prepláchnite v sitku a vložte ho (spolu so sitkom) do misky s vlažnou 
vodou, ponorený cca. 10 minút. Potom ho (znova v sitku) naparte nad vriacou vo-
dou v intervale 10-15 minút. 
   2. Osvedčený mám však postup, kedy potrebné množstvo cestoviny (na  1 osobu 
potrebujem cca. 3-4 polievkové lyžice) vložíte do misky a zalejete vriacou vodou v 
pomere 1:2. Nechajte napučať, sem-tam jemne premiešajte a prebytočnú vodu po 

napučaní zlejte. 
Rýchly kus-kus so syrom a zeleninou 
Pripravený kus-kus (2.spôsob) 
200 g postrúhaného tvrdého syru typu eidam, čedar, (ak vám chutí vhodný je aj parmezán) 
2 paradajky nakrájané na tenšie plátky 
2 menšie uhorky nakrájané na kocky 
3 lyžice pokrájaných čiernych  olív 
1 žltá paprika, pár lístkov bazalky, soľ a korenie podľa vlastného uváženia na dochutenie. 
Postup: Pripravený kus-kus posypete strúhaným syrom a obložíte zeleninou. Fantázii sa 
medze nekladú, preto môžete použiť aj kukuricu, výborne sa však hodí aj menšia cuketa, či 
plátky kalerábu. Ozdobte lístkami bazalky. 
 
Zeleninový kus-kus s fazuľkami 
200g pripraveného celozrnného kus-kusu 
1 väčšia cibuľa, 1,5 čajovej lyžičky mletého čierneho korenia 
½ lyžičky soli, 3-4 klinčeky  + ½ lyžičky ostrej papriky (podľa chuti) 
paradajkový pretlak, 3 cukety, 3 mrkvy, 4 zemiaky, 1 paprika 
200 červených/bielych fazúľ – možno aj z konzervy 
Postup: Nakrájanú cibuľu jemne osmažte na oleji, pridajte korenie a pretlak, zmes povarte 
asi 3 minúty. Pridajte nakrájanú zeleninu a zalejte odpovedajúcim množstvom vody. Zmes 
uduste pod pokrývkou asi štvrť hodiny. Do takto pripravenej zmesi pridajte hotový kus-kus 
a fazuľky.  
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viedla bilanciu každý deň. Musela som to s 
Božou pomocou celkom dobre zvládať, 
pretože sa ma nedávno len tak mimocho-
dom opýtala po telefóne moja najstaršia 
dcéra, ktorá má sama dve malé de-
ti:  „Povedz, mami, často si na nás  pred-
tým kričala? Na nič také si totiž nespomí-
nam.“ Sotva som mohla dostať lepší kom-
pliment. 
   Ako zaobchádzate s vlastnými slabosťa-
mi a minulými zraneniami? Nielen vy trpí-
te, ale aj deti to ťažko nesú. Nikdy viac 
nebagatelizovať, nikdy viac neignorovať, 
ale pripustiť si to, nechať to vyjsť na svetlo 
a predniesť v modlitbe! 
   Chcem vás posmeliť, aby ste sa zmierili s 
vlastnou minulosťou. Poznáte to porekad-
lo. Nedokážem sa cez to preniesť? Je to, 
ako keby na váš život doliehala ťažoba! 
Predstavte si lúku s kvetmi, zelenú pas-
tvinu plnú margarétok a nevädzí. A zrazu 
na ňu niekto nechá spadnúť dosku. Čo sa 
na tom mieste stane? Jednoducho tam 
už nič nevyrastie. Všade navôkol áno, ale 
nie pod tou doskou. Podobne je to aj s 
našimi duševnými zraneniami. Musí sem 
niekto prísť a tú dosku odstrániť. Najlep-
šie je, keď prednesieme túto ťažobu v 
modlitbe Ježišovi a modlíme sa za pomoc 
a uzdravenie. Často sa mi v modlitbe 
dostalo útechy a uľahčenia. 
   Snáď ešte ďalšie porovnanie: v minu-
losti som mala veľakrát bolesti chrbtice, 
samozrejme sčasti kvôli materstvám a 
noseniu bábätiek. 
   Znovu a znovu som prinášala tieto bo-
lesti Bohu a prosila iných, nech sa za mňa 
modlia! Ale zakúsila som len slabú úľavu. 
Až mi jedného dňa dobrý chiropraktik 
napravil chrbticu a naordinoval mi prísne 
cvičenia na chrbticu.   Vždy, keď som to s 
cvičením brala na ľahkú váhu, mi chrbti-

cové stavce opakovane vyskočili a proces 
sa musel odznova zopakovať: napraviť a 
potom disciplinovane cvičiť. Dnes mi je, 
čo sa chrbtice týka, lepšie než kedykoľ-
vek predtým. 
    Chcela by som to aplikovať aj na du-
chovno: Ak sa modlíme, je Boh často ako 
chiropraktik, ktorý „napráva“ našu zrane-
nú dušu.  A potom musí nasledovať du-
chovná gymnastika, dôsledné následky: 
čítanie Biblie, pravidelná modlitba a 
možno aj iná duchovná strava alebo te-
rapia! Mnohí to prehliadajú a čudujú sa, 
ak aj napriek modlitbe nenapredujú tak, 
ako by si to predstavovali.  

samotný pápež. Vieme, že toto Koloseum 
bolo miestom, kde položili svoje životy mno-
hí kresťania v pohanskom Ríme práve pre 
svoju vieru v Ježiša Krista. Práve na túto pa-
miatku ich „krížovej cesty“ bola 27. decem-
bra 1750 posvätená pápežom Benediktom 
XIV. v Koloseu krížová cesta. Po miernom 
úpadku tejto tradície v nasledujúcich storo-
čiach ju obnovil roku 1964 pápež Pavol VI., 
ktorý ju aj sám osobne viedol ako liturgiu 14-
krát. Sú iste nezabudnuteľné tie pobožnosti 
krížovej cesty, ktoré viedol pápež Ján Pavol 
II. 
   Aké miesto má dnes krížová cesta v našom 
živote, v dnešnom svete a čo mi cez ňu chce 
ponúknuť Cirkev? 

   Každý z nás kráča - povieme - svoju 
krížovú cestu života. Niekedy 
až veľmi ťažkú, bolestnú, ne-
znesiteľnú. Toto by však bola 
beznádej človeka. Žiť na tom-
to svete a niesť kríž, kráčať po 
krížovej ceste.... To je pesimiz-

mus. Ale krížová cesta Krista vedie nie-
kam inam. Nie do beznádeje, do pesimizmu, 
ale do prekrásneho 15. zastavenia, ktoré trvá 
neustále - do víťazstva, ktoré začalo Kristo-
vým zmŕtvychvstaním a ktoré mi Kristus po-
núka ako veľkonočné ráno môjho života. V 
Kristovom kríži je ukrytý zmysel ľudského 
utrpenia. Kristus krížom vykúpil svet. Vykú-
penie potreboval nie spravodlivý človek, ale 
hriešni ľudia. Tak aj krížová cesta, nie tá mo-
ja, ale tá liturgická, je pobožnosťou hriešne-
ho človeka. Veď kto z nás môže povedať, že 
je bez hriechu... Keď sa Kristus pýtal tých, 
ktorí chceli ukameňovať ženu pristihnutú pri 
cudzoložstve, postavil jedinú otázku - kto z 
vás je bez hriechu.... A vieme, že nikto sa 
neodvážil povedať - ja. Pustili kamene z rúk, 
ktorými chceli kameňovať a v tichosti odchá-
dzajú, zahanbení. 

   Jedným z liturgických období v 
živote Cirkvi je aj pôstne obdobie, 
ktoré má predovšetkým kajúci cha-
rakter a pripravuje veriaceho člo-
veka na slávenie najväčších kres-
ťanských sviatkov - Veľkej noci. V 
liturgii pôstneho obdobia má neza-
stupiteľné miesto krížová cesta ako 
pamiatka na posledné udalosti 
Ježiša Krista pred židovskými veľ-
konočnými sviatkami. 

    My ju poznáme v tej dnešnej podobe, 
so štrnástimi zastaveniami, ktoré začínajú 
odsúdením Ježiša Krista a končia ulože-
ním či pochovaním 
Krista do prázdneho 
hrobu. 
   Pôvod krížovej cesty, 
ktorú my poznáme 
ako liturgiu, má pôvod 
v neskorom stredove-
ku. Jej hlavnými šíriteľ-
mi boli sv. Bernard z Clair-
vaux, sv. František z Assisi a sv. Bonaven-
túra. Takto už bola istým spôsobom 
usmernená. Ale prvý pôvod má iste v sto-
pách a krokoch všetkých tých veriacich, 
ktorí sa snažili kráčať miestami, po kto-
rých sám Kristus kráčal tú svoju krížovú 
cestu na Kalváriu. 
   Takto putovali mnohí kresťania do sa-
motného Jeruzalema. Keď prestala mož-
nosť spontánne navštevovať Jeruzalem, 
začali sa v Európe budovať tzv. Kalvárie, aj 
s celou krížovou cestou a jej jednotlivými 
zastaveniami. To preto, aby nám neustále 
pripomínali túto dôležitú udalosť z dejín 
spásy. 
   Celý kresťanský svet pozná prenos krížo-
vej cesty z Kolosea v Ríme, ktorú slúži 

Krížová cesta pre nás 
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   Krížová cesta je miestom stretnutia 
hriešneho človeka s Božím milosrden-
stvom. V nej sa môžem nájsť pri mojej 
každodennej ceste životom. Moje odsú-
denia, moje neoprávnené súdy nad iný-
mi, ale aj opačne, nespravodlivé súdy 
iných voči mne; kríže, ktoré nesiem ja 
od iných i tie, ktoré ja robím a kladiem 
iným; tie nekonečné pády a zlyhania v 
živote, moje stretnutia s ľuďmi... moja 
ochota alebo neochota pomáhať iným a 
opačne, milosrdenstvo a služba alebo 
povýšeneckosť a pýcha, moje sebavedo-
mie a napomínanie iných bez toho, aby 
som začínal sám od seba, kritika... mo-
rálnosť či nemorálnosť ľudského života 
atď. 

    Krížová cesta nie je o tom, aby sme 
plakali nad Ježišom a premýšľali, ako ho 
to muselo veľmi bolieť, ale o tom, aby 
sme sa zamysleli nad sebou, že to všetko 
trpel pre mňa, pre moje hriechy, ja som 
tou príčinou. Plakať máme nad sebou, že 
stále upadáme do hriechu, no zároveň sa 
aj radovať, že Ježiš to pretrpel z lásky ku 
mne, že mám odpustené. Nekonečne nás 
miluje a túži, aby sme aj my milovali jeho.  
    Pokúsme sa teda stíšiť a zamyslieť nad 
sebou, poďakovať Pánu Ježišovi za bolesť, 
ktorú pre nás pretrpel a dať si predsavza-
tie, že budeme lepší a milosrdnejší voči 
ľuďom, ktorých nám Pán posiela do cesty. 
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už týždne modlí za mňa. Ale nič sa nemení“ 
Ale to som nechcela vlastne počuť. Chcela 
som vedieť, ako so svojím chlapcom zaob-
chádza. 
   Ale dobre, nechala som ju, nech sa najprv 
vyrozpráva a napokon som sa jej opýtala. 
„Povedz, ako zaobchádzaš s malým Johan-
nom? Čo od neho očakávaš?“ A potom 
som z jej slov  vyrozumela, že svojho dvoj-
ročného chlapca deň čo deň preťažovala. 
Musel sa sám hrať, upratať si izbu, vždy sa 
poslušne deliť so svojou malou sestričkou, 
poriadne jesť, sedieť ticho na bohoslužbe... 
Niet divu, že tento živý chlapec dával svoju 
frustráciu rozhorčene najavo a pripravoval 
svojej bezmocnej mame jeden mocenský 
boj za druhým. Ona si však neprečítala 
žiadnu knihu o vychovávaní malých detí. 
Alebo uvediem iný príklad: jedna z našich 
dospelých dcér, cítila som sa tým trochu 
poctená, sa ma spýtala na obdobie vzdoru 
u svojej malej dcérky. Chcela len vedieť, či 
to robí správne. Dobre, povedala som jej 
nejaké veci a pritom som si všimla, že som 
vlastne citovala z našej rodinnej príručky, 
takže som si nemohla odpustiť poznámku: 
„Moje milé dievča, otvor si predsa príručku 
pod heslom „vzdor“, tam nájdeš správne 
odpovede.“ 
   Nevedomosť prináša veľa stresu do kaž-
dodenného života rodiny, vedie k 
mocenským bojom a zraňuje naše 
deti. A pritom sa tomu dá veľmi 
dobre predchádzať: existujú semi-
náre, prednášky na CD, knihy ... 
Chyby iných rodičov nemusíte 
nevyhnutne opakovať z nevedo-
mosti. 
    Neschopnosť a jej následky: 
   Vymenovala som však dva dôvo-
dy. Po prvé nevedomosť rodičov a 
z toho vyplývajúcu neistotu, a po 

druhé neschopnosť uskutočňovať dobré 
predsavzatia kvôli vlastným duševným zra-
neniam a slabostiam osobnosti. 
    Nikdy ste nechceli na vaše deti kričať tak, 
ako to robili vždy vaši rodičia. Nikdy ste 
nechceli trestať ľahostajne alebo bez toho, 
že by ste im odopreli lásku. Nikdy ste ne-
chceli ním triasť, postaviť ho za trest  pod 
studenú sprchu alebo ho biť, alebo niečo 
iné, čo robia rodičia, keď im rupnú nervy. 
Nikdy! A teraz to napriek tomu robíte. 
Opäť sa prejavuje rovnaký vzorec: v streso-
vých situáciách alebo v preťažení reagujú 
rodičia často tak, ako to sami zažili v det-
stve – je to akoby sa vedome vyrovnávali so 
svojou minulosťou a zakrývali nedostatky 
vlastnej osobnosti. 
   Veď svoje vlastné „muchy“ pozná človek 
často najlepšie. Vedela som, prípadne viem 
niekedy poriadne prchko reagovať. Spomí-
nam si, že som v puberte mame raz vylepila 
zaucho a ani Eberhard neobišiel  na začiat-
ku naprázdno. Keď sme potom mali  ten 
neposedný kŕdeľ prvých šiestich detí, dala 
som si pevné predsavzatie, že nikdy na ne 
nebudem kričať, ani ich v afekte neudriem. 
Predniesla som to Bohu a prosila ho o po-
moc a priznala som sa s tým Eberhardovi a 
žiadala  som ho, aby sme sa tomu vyhli, až k 
tomu zase bude mať prísť. Dlhý čas som si 

-T.S.- 

Miesto konania: Slovensko, 
rôzne mestá        01.03.2012 
16:00-16:30 Štvrtok 

   LUX communication -
 Spoločenstvo pre šírenie 
hodnôt evanjelia v médiách v 
spolupráci so spoločnos-
ťou Tatrafilm prináša do 
slovenských kín francúzsky 
film O bohoch a ľuďoch.  
   Film je inšpirovaný skutoč-

ným príbehom komunity cisterciánskych mníchov v alžírskom mestečku Tibhirine, ktorí 
museli čeliť teroristickej hrozbe a v dramatickej situácii riešiť otázku, či zostať alebo odísť. 
O bohoch a ľuďoch prináša svedectvo o radikálnej oddanosti mníchov a sile posolstva 
pokoja a duchovného porozumenia, ktoré sa snažili šíriť medzi kresťanmi a moslimami. 
   O bohoch a ľuďoch získal Veľkú cenu poroty na festivale v Cannes 2010 (Grand Prix), 
cenu FIPRESCI na festivale v Palm Springs 2011 a mnoho ďalších ocenení a nominácií. 
Obrovský úspech zožal najmä v európskej kinodistribúcii - vo Francúzsku ho videlo viac 
ako 3 milióny ľudí. 
Viac informácií a www.ofgodsandmenmovie.com alebo spolu s rozpisom kín už čoskoro 
aj na www.lux.sk/obohochaludoch. 
Francúzsko, 2010, 120 min. 
Réžia Xavier Beauvois  
Scenár Étienne Comar, Xavier Beauvois 
Hrajú Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin…  

FILM O BOHOCH A ĽUĎOCH 
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http://www.lux.sk/obohochaludoch/zoznam_kin.html
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...čítanie na pokračovanie /3/..... 

Božia marináda 
Oduševnene prijať výsledok  

   Odpoveď podľa mňa znie: oduševnenie. Si prekvapená? 
Ja som bola. Na mojich predstavách o nelipnutí, duchov-
nom odpútaní sa, ma najväčšmi miatlo, že v ňom nebolo 
miesto pre oduševnenie. Pri čítaní evanjelií však vidíme, 
že Ježiš nebol človek chladno nezaujatý, ale zápalistý. Aj 
v tom, ako utišoval more, bola oduševnenosť. (Vieš si 
predstaviť, že by vlnám dohováral takto? „Viete, bolo by 
od vás veľmi láskavé, keby ste sa na chvíľu utíšili. Trocha si 
pospite, čo vy na to?“) Pri Lazárovom hrobe zo srdca pla-
kal. Aj keď napomínal Petra, v jeho slovách zvučal zápal. 
    Ježiš nebol ľahostajný, keď niesol kríž. Niesol ho 
s vášňou. Aj Mária bola človekom vášne. Oduševnene 
odpovedala anjelovi, keď jej zvestoval narodenie Pána, 
s nadšením prežívala svoj nenápadný život v Nazarete 
a pod krížom plakala celým srdcom. 

    A čo ty alebo ja? Ty máš svoj temperament, ja mám svoj. Každý z nás má svoje vášne. 
Uvedomila som si, že nelipnúť neznamená zadusiť v sebe cit, ľahostajne prijímať všetko, čo 
príde. Nelipnúť znamená oduševnene prijať dôsledok situácie, nech je akýkoľvek. Ak sa 
stane A, vyhrám. A ak sa stane B, aj tak vyhrám. Nech je výsledok A alebo B, prijmem ho 
s vášňou. 
    Pripadá ti to príliš odtrhnuté od reality? Skúsim to povedať konkrétnejšie. Ja mám rada 
čokoládovú zmrzlinu, môj syn vanilkovú. Predstav si takýto scenár: ideme do obchodu 
a môžem kúpiť iba jeden druh. Znamená moje nelipnutie, že na mňa zostúpi Duch Svätý 
a mne bude odteraz ako robotovi úplne jedno, či sa kúpi vanilková alebo čokoládová? Nie, 
moja láska k čokoládovej zmrzline pretrvá, ale požiadam Ducha Svätého, aby mi pomohol 
radovať sa aj z A aj z B. Ak kúpime čokoládovú, vyhrám, ak kúpime vanilkovú, tiež vyhrám. 
Svätý Duch mi pomáha nelipnúť na tom, čo mám rada, a radovať sa z toho, že dostanem 
zmrzlinu, jedno akú. 
    Možno nemáš rada zmrzlinu, takže ďalší príklad: Povedzme, že sa máš s niekým stretnúť 
presne o tretej, no cestou uviazneš v dopravnej zápche a potom chytáš jednu červenú za 
druhou. Keď dorazíš na miesto stretnutia o pol hodiny neskôr, spočíva tvoje srdce v Božej 
marináde, pokojné a spokojné? Prečo nie? Prečo prežívame radosť a zadosťučinenie, keď 
veci idú podľa našich predstáv, a ak nie, zmocní sa nás frustrácia a hnev? Nelipnutie vraví, 
že vyhráme v oboch prípadoch – či prídeme načas alebo zmeškáme, pretože radosť a mier 
sa nerodia z dobrého pocitu z dochvíľnosti, ale z toho, že vo svojom vnútri vytvoríme viac 
miesta pre Boha, a bude nám jedno, či sa stane A alebo B.  

Katrina J. Zeno – nezávislá spisovateľka, autorka mnohých článkov a kníh, ktoré sa v Amerike 
stali bestsellermi. Katrina je jednou zo svetových prednášateľov na medzinárodných konferen-
ciách na tému Teológia tela Jána Pavla II., z ktorej získala bakalársky titul v odbore Teológia na 
Františkánskej univerzite v USA. 
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JEDNODUCHO TO NEZVLÁDAM! 

NEVEDOMOSŤ A NESCHOPNOSŤ – NE-
ŠŤASTNÁ KOMBINÁCIA! 
   Už to bude viac ako 20 rokov, čo Eber-
hard a ja vystupujeme na verejnosti, píše-
me knihy a články na tému rodina a uspo-
radúvame semináre. Viedli sme nespočet-
né poradenské rozhovory, odpovedali na 
listy a telefonáty. Smiali sme sa spolu s 

inými rodinami, plakali a veľa sa modlili. A 
predsa si niekedy kladiem otázku: Prečo 
je pre mnohých rodičov ťažké aj napriek 
poskytnutej pomoci, aby presadzovali 
dobré biblické princípy v rodinnom živo-
te? 
   Prečo sa nedarí stále viacerým rodinám 
žiť v rodine s nadšením, plní entuziazmu a 
radosti? Tieto rodiny totiž nenachádzam 
tak často medzi kresťanmi – a sme to pri-
tom práve my kresťania, ktorí sa odvolá-
vame na Božiu silu v našom živote! 
  V úvahách som prišla na dva dôvody: 
   1. mnohí rodičia si nerobia jednoducho 
veľa  starostí ohľadom výchovy. Vedia 
príliš málo o zaobchádzaní s deťmi, a pre-
to sú neistí. 
Ďalší dôvod: 

   2. mnohí rodičia si nesú v sebe dušev-
né zanedbávanie a zranenia a trpia 
vlastnými osobnostnými slabosťami, to 
znamená, vlastné problémy pohltia 
všetku ich silu. Nevedomosť a neschop-
nosť je nešťastná kombinácia! 
  Nevedomosť a jej dôsledky: 
   Našťastie môžeme s prvým bodom- 
nevedomosťou- ľahšie skoncovať ako s 

duševnými zraneniami a sla-
bosťami osobnosti. 
    Keď si premietam v myš-
lienkach poradenské rozhovo-
ry za posledné roky, tak 
sa  napokon opakovali rovna-
ké otázky typu: Čo robiť pri 
závisti detí?  Pri žiarlivosti 
medzi súrodencami? Moje 
dieťa nechce spať! Moje dieťa 
nechce poslúchať! Moje dieťa 
má výbuchy zlosti! Mali by 
pomáhať deti v domácnosti? 

Od akého veku upratovať? Kedy a ako 
mám určiť hranice a a a... 
    Rodičia sa zaoberajú stále rovnakými 
otázkami. Ani deťom z generácie na 
generáciu nenapadne toho veľa nové-
ho, ako by mohli svojim rodičom zneprí-
jemniť život. O tom sa však možno in-
formovať už vopred. 
   Nedávno ma oslovila po seminári jed-
na mladá mamička. Bola úplne na dne a 
bojovala so slzami. Mala dve malé deti 
– bábätko a dvojročného chlapca. „Ach, 
Claudia“, vyhŕklo z nej: „Som úplne ho-
tová. Môj starší ma každý deň pripraví o 
všetky sily. Neviem, kam z konopí.“ Spý-
tala som sa jej: „Povedz, čo vlastne ro-
bíš?“ „Áno, modlím sa a celá rodina sa 

Partnerstvo 
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Satan zvolal celosvetové zhro-
maždenie démonov. Vo svojom 
úvodnom prejave povedal: 
   'Nemôžeme kresťanom zabrá-
niť, aby chodili do kostola. Nemô-
žeme im zabrániť, aby čítali Bibliu 
a poznávali pravdu. Dokonca im 
nemôžeme zabrániť ani v tom, 
aby si vytvorili dôverný vzťah so 
svojim Spasiteľom. Nechajme ich 
teda, nech si chodia do kostola.'  

    'ALE pripravme ich o čas, aby nemali 
čas budovať si vzťah k Ježišovi Kristovi.' 
    'Práve toto od vás chcem,' povedal 
diabol: 
    'Zabráňme im v tom, aby boli v kontak-
te so svojim Spasiteľom a po celý 
deň udržiavali toto životodarné spoje-
nie!' 
   'A ako to máme urobiť?' zvolali jeho 
démoni. 
   'Snažte sa, aby boli stále zaneprázdnení 
nedôležitými vecami a vymyslite si množ-
stvo možností, ako zamestnať ich myseľ,' 
odpovedal diabol. 
   'Pokúšajte ich, aby utrácali, utrácali a 
utrácali a vypožičiavali si peniaze. Pre-
svedčte ich ženy, aby chodili do práce a 
trávili tam mnoho času a muži, aby pra-
covali šesť až sedem dní v týždni, desať 
až dvanásť hodín denne, aby si mohli 
dovoliť žiť prázdny život. Zabráňte im 
tráviť čas s deťmi. Keď sa ich rodiny roz-
padnú, nebude už v ich domovoch skoro 
úniku od pracovného stresu! Pôsobte 
neustále na ich myseľ, aby nepočuli ten 
tichý, nenápadný hlas. Zlákajte ich, aby si 
na cestách neustále púšťali rádio alebo 
magnetofón, aby mali doma stále zapnu-
té televízory, DVD prehrávače a počítače, 

a dohliadnite na to, aby v každom obchode a 
reštaurácii stále vyhrávala svetská hudba. To 
úplne zamestná ich myseľ a preruší ich spo-
jenie s Kristom.' 
   'Dbajte, aby mali na stolíkoch pri káve 
množstvo časopisov a novín. Dvadsaťštyri 
hodín denne útočte na ich mozog správami. 
Pri šoférovaní ich vyrušujte billboardami.' 
   'Naplňte ich e-mailové schránky hlúposťa-
mi, katalógmi tovarov, tipovaniami a všelija-

kými novinkami a ponukami zliav a výrob-
kov, služieb zdarma a falošnými nádejami.' 
   'V novinách, časopisoch a v televízii stále 
ukazujte štíhle pekné modelky, aby ich muži 
začali veriť, že najdôležitejšia je vonkajšia 
krása a aby začali byť nespokojní so svojimi 
manželkami.' 
   'Snažte sa, aby boli manželky príliš unave-
né, než aby mohli v noci milovať svojich mu-

   Zem sa otáča okolo svojej vlastnej po-
myselnej osi. Všetky planéty slnečnej sús-
tavy obiehajú okolo Slnka. Tieto pohyby 
sú prirodzené a húževnaté. Nezrýchľujú 
ani nespomaľujú svoj krok, pretože by 
mohlo dôjsť k zrážke s inými telesami. 
   Podľa mňa by sa mal život človeka podo-
bať životu alebo kolobehu v prírode. Nie 
príliš rýchly ani pomalý. 
   Aj napriek tomu, že prešiel vianočný čas, 
neprešiel čas uponáhľaného života. Dnes 
je dôležité stihnúť veľa vecí za krátky čas, 
aby sme mohli zabezpečiť seba a svoju 
rodinu. Uvedomujem si tento štýl života. 
No mnohokrát pritom zabúdame na Boha. 
A potom často tieto povinnosti nekonáme 
kvôli druhým, ale naopak, kvôli sebe. 
   Kde je naše srdce, tam je aj náš pokoj. 
   Podľa mňa treba žiť iba prítomnosť. Ne-
myslieť len dopredu, na to čo treba res-
pektíve netreba spraviť, pretože strácame 
pokoj a šťastie, to podstatné pre človeka 
– rodinu a priateľov. 

žov. Pridajte im k tomu i bolesti hlavy! Keď 
nedajú svojim manželom potrebnú lásku, 
začnú si ju hľadať inde. Toto ich rodiny rýchlo 
rozbije.' 
   'Dajte im Santa Clausa, aby ste ich odviedli 
od vysvetlenia skutočného zmyslu Vianoc ich 
deťom. Dajte im veľkonočného zajačika, aby 
nehovorili o Jeho zmŕtvychvstaní a moci nad 
hriechom a smrťou.'  
   'Veďte ich k tomu, aby boli nezriadení i pri 
odpočinku. Snažte sa, aby sa z rekreácií vra-

cali vyčerpaní. Zamestnávajte 
ich, aby nemali čas ísť do prí-
rody a premýšľať o Božom 
stvorení. Posielajte ich miesto 
toho do zábavných parkov, na 
športové akcie, hry, koncerty 
a do kina.' 
   'Hlavne ich stále a stále za-
mestnávajte!' 
   'A keď sa zídu k duchovné-
mu spoločenstvu, naveďte 
ich, aby viedli plané reči a 
klábosili, aby tak odišli domov 
so zlým svedomím.'  
   'Naplňte ich život množ-
stvom dobrých vecí, aby ne-
mali čas čerpať silu od Ježiša. 
Tak budú skoro na všetko 
sami a kvôli týmto dobrým 
veciam obetujú svoje zdravie 
a rodinu.' 
   

    'TO ZABERIE! Bude to fungovať' 
   'To bol ale plán!' 
   Démoni sa pustili horlivo do diela a snažili 
sa, aby boli kresťania stále viac a viac zamest-
naní a uponáhľaní a stále pobiehali sem a 
tam. Aby mali málo času na svojho Boha a 
svoje rodiny. Aby nemali čas druhým povedať 
o tom, že Ježiš má moc zmeniť ich život. 
   Uspel diabol v tomto pláne? Posúď sám.  
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-Juraj Begany- 

SPOMAĽ, MÁŠ PRIVYSOKÚ RÝCHLOSŤ! RYTMUS SVETA—UPONÁHĽANÝ ŽIVOT 


