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 SKROPENÉ LISTY 

 AKTUALITY 

 O LÁSKE 

 KOSTOLNÍČKA 

 PRÍBEH 

 7. FARSKÝ PLES 

 OPÄŤ 

 UŽ VIEŠ PREČO? 

 NAJKRVAVEJŠIA KORUNA 

 NA ZAMYSLENIE 

 LITURGIA A VŠEDNÝ DEŇ 

 NEPREHLIADNI 

 BOŽIA MARINÁDA 

 FARSKÁ ABECEDA 

 BÁSEŇ 

 KRISTOV NÁSTUPCA 

 OSLAVUJME NEBESKÉHO 

OTCA 

 SAMARIA 

 PRIDAJTE SA 

 MILÉ DETI 

 OSEMSMEROVKA 

 ÚSMEV PROSÍM! 

ÚSMEV JE UNIVERZÁLNYM ZNA-
KOM DOBRÉHO SRDCA 
(z mailovej korešpondencie brata 
Mateja) 
 
Prišlo dňa 10. februára 2013: 
Pozdravujeme Vás, brat Matej. 
Inak objednané strojčeky do hodín 
už prišli, Marek je hlavný "vyrábač" 
výduškov, aj cibuľové šupy odkla-
dá...=). 

Včera, ako isto viete, Vás zastúpil p. kaplán 
Róbert a možno ste už počuli niektorý z 
výrokov detí =D, napr. že dôvodom, prečo 
nikto ešte nevidel ženu p. kaplána je, že 

nevieme, kde presne býva  a na koho 
by ste tipli, že ak nebude rušňovodičom, 
bude kňazom, ale chudobným ako sv. Fran-

tišek?   
Tak nech vám aj takýto malý zlomok humo-
ru pomôže k tomu, nech ste skoro fit! Po-
čuli sme, že ste chorý, tak želáme skoré 
uzdravenie =). 
Žemlovci + Maťo =) 
 

Odišlo dňa 10. februára 2013: 
Milí moji, 
pozdravujem všetkých odkladačov cibuľo-
vých šúp a ostatných "vtipálkov". Hneď sa 
mi zdravšie pozerá na svet, ľahšie sa mi 
dýcha trnavsko-piešťansko-hlohovecko-
leopoldovsko-červenícke ovzdušie a "na 
moje prekvapený- asy je to od lékov- od 
fčilku my friškejše rostú podfúzy (čiže bra-
da) a sa my spontánne rozvýjá jazyk Hollé-
ho z Madunýc. Len tak ščepkovsky som 

začal uvažu-
vat, že v 
nom aj já 
začnem 
konečne 
pýsat no-
vynové 
prýspevky, 
básne, alebo 
aspon kázne... 
A tak nazáver bu-
dem cituvat klasika: Pozdravujem vás, lesy 
a červenýcke ščíty, keré ste narostli do 
takých enormných výšek a též šeckých ludý 
dobrej vóle." 
:-). Brat Matej 
 

Prišlo dňa 11. februára 2013: 
No vinno, že ste už dáky ten róčik ve Ve-
rešvári =). A čuleky takú kázen očut, to by 
bola na mój veru inovácia! A ked sme už 
pri tých cibulároch madunyckých, tak sa 
hodzí ešče vám naordynuvat omascený 
chleba s cibulu s porádne horúcím mlíkom 
s medom a tolko sily vám pribunne, že sa 
až červenýcke štýty zatrasú =) 
E+M. 
 

Odišlo dňa 11. februára 2013: 
No tuším to- teda akože ten predpis na 
zdravý- nehám vyondzit v červenýckem 
rozhlase. Nescem byt sebec, vet som vidy-
écky knaz. Tak nech som neny iba já, ale 
šeci, zdraví. Pán Boch vám osvyet rozum 
v hollého jazyku.  
Brat Matej  
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https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=kyskam@gmail.com
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Slovo má svoju vnútornú reč. Slovo je symbol, nie je iba sumár hlások. 
SAMOTA. 
Samota? 
.keď voláš a neozve sa človek. 
.keď si chorý a nevieš, či môžeš niekomu volať, aby si nenarušil súkromie. 
.keď nevieš, či ten, koho miluješ nemá obsadenú náruč. 
.keď ťa nečakajú vtedy, keď túžiš, aby ťa čakali. 
.keď si v mene lásky odložený. 
.keď ten, koho miluješ, robí selekciu v tom, čo ti povie. 
.keď poznáš iba časť príbehu človeka a ostatné ti nepovie, lebo ťa nechce raniť. 
.keď je neistota vzťahov. 
.keď si neschopný prijať a darovať slobodu. 
.keď ti niekto dáva dar, a ty čakáš srdce. 
.keď ten, koho miluješ plánuje dovolenku, a nepočíta s tebou. 
.keď zistíš, že si žil v iluzívnych vzťahoch. 
.keď ten, koho miluješ, si stráži svoju mailovú stránku. 
.keď je niekto blízko a súčasne je veľmi ĎALEKO. 
.keď ti niekto rozpoznal telo a nerozpoznal dušu. 
.keď zistíš, že si síce jedinečný, ale nie jediný. 
.keď sa vieš stretnúť v tele, ale nie v duši. 
.keď sa ťa ten, koho miluješ, drží len preto, 
že sa nevie držať iného. 
.keď si sa vo vzťahoch stal minulosťou. 
.keď si stratený v priestore a čase. 

Ježišova samota? 
JEHO samota nie je NAŠA samota. 
To nie je osamelosť. Prázdnota. Hlad. 
Deficit.  
To je spoločenstvo. Plnosť. Nasý-
tenie. Zisk. 
To všetko dáva stretnutie 
s Bohom. 
Na začiatku pôstneho času 
vám prajem takúto hlbo-
kú skúsenosť s Ním. 
Brat Matej  
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Každoročne nás Cirkev pri príležitosti pôstneho obdobia pozýva urobiť si úprimnú 

revíziu života vo svetle ................................. 

(Z Posolstva Sv. Otca Benedikta XVI. na pôstne obdobie) 

Záver tvorí tajnička z 19 písmen. Vyriešite ju, keď vyškrtnete tieto slová: 

ELIÁŠ, EVANJELIUM, FARIZEJI, GABBATHA, JAS, JERUZALEM, JOZEF Z ARIMATEY, 

KAJFAŠ, KALVÁRIA, KOPIJA, KRÍŽOVÁ CESTA, LITHOSTROTUS, LÓS, MÁRIA, MUKY, 

NIKODÉM, PILÁT, PÔST, PRAMEŇ SPÁSY, PREBODNUTIE, SMRŤ, SPÁSA, ŠIMON Z 

CYRÉNY, TŔŇOVÁ KORUNA, UKRIŽOVANIE, ŽIDIA. 
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 VIANOČNÉ WORKSHOPY 
V nedeľu, 09. 12., sa usku-

točnili v Kultúrnom dome 
Vianočné workshopy. Počas 
nich- v priebehu dvoch hodín
-  sme utŕžili 570,- €. Po odčí-
taní investícií, ktoré sme do 
tejto aktivity vložili, bol čistý 
zisk 370,- € a dali sme ho na 
stavbu Farského pastoračné-
ho centra.  
 DLHO OČAKÁVANÉ 
Koncom novembra sme prostred-

níctvom ABÚ TT dostali na náš farský bežný 
účet 21.891,89 €. Ide o sumu z predaja 
domu po Mons. Hollom. Bože, vďaka! 
 RORÁTY 

V poslednom adventnom týždni nastala 
tradičná zmena v rozpise sv. omší. Je to 
spôsobené tým, že kňazi chodia vypomá-
hať v predvianočnom spovedaní do okoli-
tých farností. Ranné sv. omše v tzv. spo-
vednom  týždni boli rorátne. 
 DEŇ ZMIERENIA 

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti 
bola v Ratkovciach v utorok 18. 12. (od 
14,30 do 17,30). Spovedali sme traja kňazi: 
dp. T. Sloboda, J. Bašo a brat Matej. 
V Červeníku- vo štvrtok 20. 12. (od 09,00 
do 12,00 a od 14,00 do 17,00)- spovedali 
ôsmi kňazi (dp. J. Gábriš, P. Valent, J. Hol-
ko, J. Bašo, T. Sloboda, A. Gubala, J. Sudor 
a brat Matej). Ľudí bolo veľmi veľa a boli 
disciplinovaní. S úctou udržiavali diskrétnu 
zónu, aby nebola narušená spovedná inti-
mita nikoho z penitentov. Chorých, ktorí 
boli nahlásení ku vianočnej sv. spovedi (nie 
tých ktorí chodia ku sviatosti zmierenia 
pravidelne na prvý piatok), navštevoval 
brat Matej v utorok pred Štedrým dňom. 
Začal v Červeníku o 10,00 a potom prešiel 
do Ratkoviec. 

A
K

T
U

A
L
IT

Y
  

 IDÚ VIANOCE 
Upratovanie kostola k Vianociam bolo 

v piatok (21. 12.). Ráno o 08,30 sa postavil 
vianočný stromček a vzápätí- asi o 09,30-  
prišlo cca 20 ľudí a začali s upratovaním 
chrámového priestoru. Vďaka za pomoc. 
 MILÉ PREKVAPENIE 

Dolnopovažské združenie PRAMENE 
a ART MUSIC ORCHESTRA zorganizovali 
adventný benefičný koncert. Uskutočnil sa 
22. 12. o 18,00 v preplnenej (!) sále KD 
v Červeníku. Celý zisk- 1122,30 €- obetova-
lo toto umelecké zoskupenie na podporu 
stavby farského Pastoračného centra. Brat 
Matej osobne poďakoval všetkým prítom-
ným za štedrosť. 
 VIANOČNÁ KRÁSA V MELÓDIÁCH 

V utorok, na Slávnosť Božieho narodenia, 
bola v našom farskom kostole o 15,30 Jas-
ličková pobožnosť. Pred plným kostolom 
predviedlo asi 30 účinkujúcich milé vianoč-
né pásmo. Vďaka pani učiteľke Erike Kúde-
lovej a- už tradične- Katke Heskovej sme 
cez vystúpenie našich detí všetci mohli 
zažiť čaro sviatkov Ježišovho narodenia. 
Krásnu vianočnú atmosféru vytvorili veriaci 
i v Ratkovciach. Na Štefana poobede prišli 
na premiéru miestnej dievčenskej hudob-
nej skupiny STRONG HEART. Svojou účas-
ťou ich podporil i vdp. Libor Marek, ktorý 

 ... a ostatní čitatelia časopisu, ujo maliar sa veľmi ponáhľal v prekresľovaní 

obrázkov. Na jednom vynechal niektoré časti z prvého obrázku. Viete ich dokresliť? 
Pomôžem vám, na dolnom obrázku chýba päť nedokreslených vecí. 
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v Ratkovciach pomáhal počas celých via-
nočných sviatkov a brat Matej. Vstupné na 
koncert bolo dobrovoľné a získane peniaze
- 101,90 €- obetovali na stavbu farského 
Pastoračného centra. Vďaka. 
 STRONG HEART 

Vyššie spomenuté  dievčenské kvarteto 
z Ratkoviec vystúpilo aj v Červeníku. Prie-
stor dostalo počas druhej sv. omše v nede-
ľu (29. 12.), na sviatok Svätej Rodiny. Svo-
jim spevom prizdobili slávnostné chvíle 
obnovenia manželských sľubov prítomných 
manželských párov.  

 ZOBOR 
Na Silvestra, v pondelok, sme robili vý-

stup na Zobor a púť ku starodávnemu ro-
mánskemu kostolíku v Drážovciach. Spo-
ločný odchod autami sme stanovili 
na 07,30 spred Zvonice. Bolo nás spolu 46 
(23 žien a 23 mužov). Napriek tomu, že 
naše putovanie bolo miestami pomerne 
náročné, vytvorili sme veľmi pekné spolo-
čenstvo. Slnkom prežiarený deň iba speča-
til krásu a nezabudnuteľnosť našich zážit-
kov. Posledný deň občianskeho roka sme 
zavŕšili sv. omšou, v rámci ktorej sme ďa-
kovali za milosti a dary čo sme obdržali 
počas uplynulého času.  
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 HLUK VERSUS TICHO 
Na prelome rokov bol v noci- od 23,30 

do 0,30- otvorený kostol pre tichú adorá-
ciu. Brat Matej bol prekvapený počtom 
ľudí, ktorí si našli čas na stíšenie, prišli a 
odolali ohlušujúcemu rámusu vybuchujú-
cich petárd. 
 C + M + B 

Slávnosť Zjavenia Pána (tzv. Troch krá-
ľov) pripadla v tomto roku na nedeľu.  Býva 
pekným zvykom, že si veriaci posvätenou 
Trojkráľovou vodou kropia svoje príbytky. 
Niektorí chceli, aby im brat Matej osobne 
prišiel posvätiť. Domy svätil priebežne až 
do konca januára.  
 RÍM - VATIKÁN - LORETO - RAVENNA 

V Roku viery sme sa rozhodli, že zreali-
zujeme farskú duchovno-poznávaciu púť. 
Uskutoční sa 14.4.- 20.4.2013 a jej cieľom 
bude  Rím - Vatikán - Loreto - Ravenna. 
Realizujeme ju cez cestovnú agentúru TAR-
TOUR. S jej vedúcou- pani Ing. Štefániou 
Gazdovou- brat Matej už absolvoval nie-
koľko púti a tešilo ho, že účastníci boli vždy 
nadmieru spokojní. Cenová ponuka (295,- 
€) je prijateľná a ľudia ju môžu uhradiť 
priebežne v dvoch splátkach (jednu do 
konca februára a druhú do konca marca). 
Zapisovali sa u pani kostolníčky v sakristii 
kostola. Stalo sa neuveriteľné! V priebehu 
týždňa boli všetky miesta obsadené! 
 10 CM 

V piatok- 18. 01.-  sme mali haváriu vo 
vykurovacom systéme kostola. Voda 
z neho zaplavila celú predsieň chrámu. 
Brat Matej poďakoval všetkým, ktorí boli 
ochotní okamžite pomôcť pri jej odstráne-
ní (Tonkovi Vančovi, pani kostolníčke a jej 
manželovi). Keďže s kotlom  a následne aj 
s celým systémom je každý rok problém, 
bude potrebné ho zodpovedne riešiť s od-
borníkmi.  

... znamená slúžiť 
   Milí priatelia, dovoľte nám pred-
staviť činnosť Občianskeho združe-
nia SAMARIA. OZ SAMARIA je čisto 
dobrovoľníckym združením. Od 
samotného vzniku považuje za je-
den svojich hlavných cieľov adres-
ne, konkrétne a účinne pomáhať 

a vytvárať priestor na pomoc ľuďom 
v núdzi. 

   Čo našou činnosťou skutočne sledu-
jeme? 

 Podporovať ľudí dobrej vôle v pomoci 
núdznym 

 Vzbudzovať záujem o potreby chudob-
ných ľudí.. 

 Zapájať širokú verejnosť do pomoci ľu-
ďom, ktorí to skutočne potrebujú 

   Čo konkrétne robíme? 
Prostredníctvom siete našich dobrovoľní-

kov (môžete k nim patriť aj Vy) získavame 
informácie o konkrétnych materiálnych 
potrebách konkrétnych rodín, či jednotliv-
cov, ktorí  sa dostali do situácie hmotnej 
núdze. Následne  cez sieť dobrovoľníkov 
a ľudí dobrej vôle organizujeme vyhľadanie 
a dopravu týchto základných životných 
potrieb vo forme prebytkov od občanov 

priamo k núdznym. 
Konkrétnosť pomoci 

spočíva v zabezpečovaní 
nábytku, postelí, skríň, 
potrieb pre deti, ošatenia 
a pod. 

Čo je úlohou OZ SAMARIA? 
 Úlohou OZ SAMARIA  je udržiavať takto 

vytvorenú sieť dobrovoľníkov akcieschop-
nú, byť centrom informácií a zabezpečovať 
logistiku poskytovanej pomoci 
(organizujeme, komunikáciu, skladovanie, 
dopravu, evidenciu, spätnú väzbu atď.). 

Pridaj sa aj Ty k ľuďom čo veria, že to 
má zmysel. 

Staň sa dobrovoľníkov v OZ SAMARIA, 
Kontaktuj nás na: priamo 0911 132 828 

alebo samaria.centrum@gmail.com  
,,Nikto nie ej zbytočný, kto uľahčuje breme-
no inému,“ 

Ak Vás činnosť OZ SAMARIA, zaujala 
a chcete ju podporiť, tak urobiť aj vkladom 
na číslo účtu: 401 321 2916/ 7500  vedené-
ho v ČSOB. 

Občianske združenie SAMARIA 
920 01 Hlohovec 
Web: www.samaria.sk 
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Kurz Manželské večery tvorí sedem 
stretnutí. Zámerom kurzu je po-
môcť všetkým manželským párom 
posilniť a prehĺbiť ich partnerský 
vzťah. Kurz dáva manželom výbor-
nú príležitosť stráviť čas spolu ako 
pár a pritom sa zmysluplne zaobe-
rať dôležitými otázkami svojho 
manželstva. Manželské večery Vám 
pomôžu získať a osvojiť si dôležité 

schopnosti, aby ste mohli vytvoriť pekné 
manželstvo na celý život. Budete mať príle-
žitosť rozprávať sa a tráviť spoločný čas 
v príjemnej atmosfére s malým občerstve-
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ním. Súkromie každého páru je rešpektova-
né a skupinová diskusia nie je súčasťou 
kurzu. 
Termín kurzu: 6.4. – 18.5.2013 
Čas kurzu: vždy v sobotu 17.30 – 20.30 hod 
Miesto kurzu: Veľká sála františkánskeho 
kláštora, Františkánske námestie 1, Hloho-
vec 
Pre účasť na kurze je potrebné nahlásiť sa 
vopred najneskôr do 30.3.2013 emailom 
na: manzelskeveceryhlohovecmail.com 
alebo na tel. čísle: 0902 999 520. Ďalšie 
informácie o kurze sa dozviete na 
www.samaria.sk/manzelske-vecery 
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   Na hodinách náboženstva ste sa učili, prečo sa stretávame v nedeľu v kostole. 
Nie preto, že musíme, ale preto, že chceme. Pri nedeľných sv. omšiach si veriaci 
pripomínajú istú udalosť, ktorú nám pripomenú Dorotka a Fedorko. 
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  PLES PO PRVÉ 

19. 01. sme mali v našej farnosti Arcidie-
cézny mládežnícky ples. Sv. omšu o 18,00 
slúžil pán biskup Mons. Ján Orosch, apoš-
tolský administrátor „sede vacante“ spolu 
so šiestimi kňazmi. Po nej sa mladí odobrali 
„plesať“ do Kultúrneho domu. Brat Matej 
konštatoval, že naša farnosť úlohu hostite-
ľov čestne zvládla a poďakoval tým, ktorí 
boli z nášho spoločenstva do tohto projek-
tu priamo zaangažovaní. 
 PLES PO DRUHÉ 

Plesová sezóna pokračovala 25. 01., kedy 
sme mali v našej farnosti tradičný VII. far-
ský ples. Lístky mala na starosti pani Havr-
lentová, organizáciu dievčence 
z Leopoldova a priestory zabezpečila Reš-
taurácia Miháliková. Dali sme najavo, že 
my- veriaci- okrem pravidelných liturgic-
kých stretnutí, vieme využiť aj ďalšie iné 
formy na budovanie a upevňovanie vzťa-
hov. Brat Matej poďakoval organizátorom 
Farského plesu, ktorí aj tomto roku celý 
zisk z tejto akcie- 778,35,- €, obetovali na 
stavbu farského Pastoračného centra. 
 + EU 

Počas januárovej zbierky na stavbu far-
ského Pastoračného centra sme vyzbierali 
1.760,- €. Za každý milodar Pán Boh zaplať! 
Nasledujúca zbierka bude 24. 02. 2013. 
 PODPORA 

Na podporu Katolíckej univerzity 
v Ružomberku sme poslali prostredníctvom 
ABÚ 150,- €. 

 NABUCCO 
31. 01. sa mnohí naši farníci 

(dôchodcovia), ktorí sú aj členmi Nezisko-
vej organizácie Karotka, zúčastnili na oper-
nom predstavení Verdiho Nabucco. Opera 
bola v historickej budove ND v Bratislave 
 ČARO OSOBNÉHO POŽEHNANIA 

Sv. Blažeja v tomto roku bolo v nedeľu. 
Masa ľudí chcela prijať osobné požehnanie 
formou „svätoblažejského požehnania“. 
Brat Matej skoro stratil hlas... 
 NA OBETOVANIE BOLO OBETOVANIE  

V sobotu, na sviatok Obetovania Pána- 
ráno od 08,00- bola v kostole brigáda. Od-
straňoval sa vianočný stromček a ostatné 
vianočné symboly. Zúčastnilo sa jej veľké 
množstvo ľudí, takže o 10,00 už bol kostol 
uprataný. Večer boli v Ratkovciach 
i v Červeníku sv. omše s požehnaním 
„hromničných sviec“.  



6 23 

O LÁSKE 

Nedávno ma oslovil jeden 
môj priateľ s ironickou otáz-
kou: „Došli ti inšpirácie, tu-
ším si už prestal prispievať 
do MN?“ Priznám sa, mal 
som už viackrát také myšlienky, že 
naozaj prestanem. Nie však pre 
nedostatok nápadov, ale skôr pre-
to, lebo si vážim prácu redakcie 
MN, ktorá má celkom určite problé-

my s prepisovaním mojich rukou písaných 
príspevkov do potrebnej formy pre uverej-
nenie. Nových nápadov mám ja naozaj 
dosť. V tom nie je žiadny problém. Stačí 
sledovať dianie okolo nás v spoločnosti 
alebo aspoň pozorne počúvať kázne nášho 
vdp. farára, brata Mateja. Napríklad pred 
nedávnom vo svojej kázni poukazoval na-
to, ako je veľmi dôležité vedieť počúvať. 
Naozaj to dnes mnohí ľudia vôbec nevedia. 
Vieme veľa toho narozprávať, ale počúvať, 
to sa nám akosi nedarí. V tejto súvislosti 
som si spomenul na výrok: „Historia este 
magistra vitae (história je učiteľkou živo-
ta).“ 

Predstavte si vážení priatelia, že problém 
s počúvaním mali už starí Gréci pred 2 500 
rokmi vyriešený. Bolo to v časoch keď ešte 
žil Pythagoras. Ak sa do jeho školy hlásil 
žiak a ukázalo sa, že je vhodný do učenia, 
Pythagoras mu nariadil mlčať. Nie všetci 
začínajúci žiaci museli mlčať rovnakú dobu. 
Každému žiakovi určili mlčať inú dobu. 
Podľa jeho chápavosti. Ten kto mlčal, mu-
sel počúvať čo hovoria iní. Mal zakázané 
pýtať sa, ak niečo celkom nepochopil. A to 
čo počúval, nemohol ani komentovať. Ni-
kto v škole nemlčal viac ako dva roky. Až 
potom, keď sa žiaci naučili to čo je azda 
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najťažšie, 
teda mlčať a počúvať, dovolili im hovoriť. 
Potom sa už mohli pýtať a vyjadrovať svoje 
názory. Dnes žiaľ na takéto metódy nie je 
čas. Mnohí adepti na štúdium sa nazdáva-
jú, že múdrosti a veda sa dá zvládnuť rých-
lo. Dokonca sami chcú určovať čo sa treba 
učiť a čo nie. Ale nie o mlčaní a počúvaní 
chcem písať. Rozhodol som sa napísať 
v tomto príspevku niečo o láske. O láske sa 
dnes veľa hovorí. V médiách, doma, 
v škole, dokonca aj v kostole. O láske sa 
hovorí, spieva každý deň. Položme si otáz-
ku: „Čo to je láska?“ Na prvý pohľad sa 
nám môže zdať táto otázka jednoduchá, ba 
až detinská. A čo odpoveď na ňu? Tá veru 
nie je až taká jednoduchá. Určite každý 
z nás pozná známy výrok starého gréckeho 
filozofa Sokratesa (469-399 pr.n.l.): „Viem, 
že nič neviem.“ Sokrates kládol podobné 
otázky svojim priateľom a možno sa tešil 
keď počúval niekedy ich zmätené odpove-
de, že nie je sám na svete, ktorý nič nevie.  

V 1.liste ku Korinťanom (13,1-3) (tzv. 
hymnus na lásku) sv. Pavol píše: „Keby som 
hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými 
a lásky by som nemal, bol by som ako 
cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. Keby som 
mal dar proroctva a poznal všetky tajom-
stvá a všetku vedu a keby som mal takú 
silnú vieru, že by som vrchy prenášal 
a lásky by som nemal ničím by som nebol... 
Pozri ďalej v liste 1 Kor (13,4-8), kde sa 

 

pápež Bededikt XVI. odstúpil 
„Moje sily a schopnosti z dôvodu 

pokročilého veku nie sú už dosta-
točné na to aby som vykonával 
funkciu na stolici sv. Petra. Niekoľ-
kokrát som preskúmal pred Bohom 
svoje svedomie a potom  dospel 
k istote a rozhodol som.“  Určite 
toto rozhodnutie sv. otca zarmútilo 
a prekvapilo všetkých kresťanov 
katolíkov. Na druhej strane jeho 
pokorné a úprimné zhodnotenie 
svojho zdravotného stavu a svojich 
síl , všetci chápeme. Je to jasná reč, 
že jeho vysoký vek a chatrné zdravie 

sú skutočným a jediným dô-
vodom jeho abdikácie. Na-
ozaj veľké gesto skromnosti 
a pokory. Vôbec nechápem, 
prečo niektorí ľudia hľadajú  
ešte iné (skryté) dôvody jeho 
rozhodnutia. Vraj sv. otec 
Benedikt XVI. je teológ bez 
citu. Že strávil viac času me-
dzi múrmi Vatikánu ako me-
dzi veriacimi. Za jeho najväč-
šie slabiny označujú jeho od-
por voči reformám v cirkvi. 
Vraj teraz prišiel aj o svoju 
pápežskú ,, neomylnosť“. Pre úplnosť 18. 
Júla 1870 prijal koncil dogmu o pápežskej 
neomylnosti. Text dokumentu má  štyri 
paragrafy. V štvrtom paragrafe sa uvádza , 
že keď rímsky pápež hovorí ,, ex catedra“ 
t.j keď vykonáva úrad najvyššieho učiteľa 
kresťanov katolíkov v o oblasti nábožen-
stva, vtedy je nevyhnutný. Teda ak  by zru-
šil matematický príklad, tam sa môže po-
mýliť ako každý iný človek. Toto je bežne 
v každom vednom odbore, že ten koho 
považujú za najmúdrejšieho má posledné 
slovo. 
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Predpokladám vážení čitatelia MN, že si 
zo školy, či počutia v kostole alebo iných 
zdrojov ešte veľa pamätáte zo základov 
náboženstva. Aj pre nás platí známy výrok: 
„ Repetita est mater studiorum – opakova-
nie je matka múdrosti. Tak si niečo zopaku-
jeme: Vieme, že v obdobiach pred Kristom 
hovoril Boh k ľuďom ústami prorokov 
a vyvolených mužov. Nakoniec prehovoril 
k ľudom skrze svojho syna Ježiša Krista  
( pozri list sv. Pavla k Hebrejom 1;1-4). Pou-
čením a vykúpením ľudstva sa ukončilo 
pozemské poslanie Krista. Poučenie 
a vykúpenie sa týka ľudí všetkých vekov. 
Kristus založil náboženskú spoločnosť, aby 

Jeho odkaz, Jeho Božské dedičstvo šírila 
ďalej v nezmenenej a neskreslenej forme. 
Toto spoločenstvo sa nazýva Cirkev Kristo-
va alebo Katolícka Cirkev (katolícky – vše-
obecný). Treba zdôrazniť, že to čo je od 
Boha, teda to čo hlásal Kristus, to sa nemô-
že ani nesmie meniť. Znamenalo by to op-
ravovanie samotného Ježiša Krista. Čo je 
božské, predsa nemôže byť reformované. 
Reformované môže byť len to, čo je ľudské. 
Dôležité je tieto dve veci od seba odlíšiť. 
Toho dôsledne sa držal pápež Benedikt 
XVI.. 

-J. Vančo (skrátené)- 
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uvádza aká je láska: „Láska je trpezlivá, 
dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevysta-
tuje sa... V tomto liste sú definované len 
základné vlastnosti alebo parametre lásky. 
Ale čo to je láska? Aká je teda definícia 
lásky? Podľa jednej, možno najvšeobecnej-
šej definície, je láska akési vzájomné pôso-
benie medzi ľuďmi, kedy jeden človek poci-
ťuje druhého ako bytostne blízkeho, 
s ktorým sa tak alebo onak stotožňuje. Cíti 
potrebu spojenia a zblíženia sa. Stotožňuje 
si s ním svoje vlastné záujmy a úsilia. Dob-
rovoľne sa duševne aj fyzicky jeden druhé-
mu oddáva. Jednoducho láska je najvyšší 
vzor sociálnych vzťahov 
medzi ľuďmi. Je to naozaj 
zložitá definícia lásky, tak 
bežne alebo tak často 
používaného pojmu, 
o ktorom okrem toho, že 
je to účinok vzájomného 
pôsobenia medzi ľuďmi, 
nevieme nič. Poznáme iba 
účinky lásky. Pre lepšie 
pochopenie nášho problé-
mu uvediem určitú analó-
giu alebo podobnosť 
z oblasti fyziky. Napríklad 
gravitačné sily (gravitácia) alebo tepelné 
a svetelné žiarenie (elektromagnetické 
žiarenie). 

Vieme, že dve hmotné telesá pôsobia 
vzájomne na seba gravitačnou silou. Po-
známe však iba jej účinky, hoci vieme vypo-
čítať veľkosť gravitačnej sily alebo ju zme-
rať, ale podstatu tejto sily nepoznáme. 
Vzhľadom k tomu, že naša Zem má obrov-
skú, takmer nekonečnú hmotnosť voči 
hmotným objektom na Zemi, máme pocit, 
že všetky predmety sú k nej priťahované 
(všetko padá na zem). Gravitačná sila pôso-
bí na nás neustále. Väčšina z nás to ani 

nevníma. Niektorí ľudia, napr. kozmonauti, 
poznajú aj tzv. beztiažový stav. Videli sme 
to ako sa vznášajú v kabíne a nepadajú na 
podlahu. Pravdaže, gravitačné sily pôsobia 
aj tam, ale výslednica pôsobiacich gravitač-
ných síl je v kabíne kozmickej lodi nulová. 
Ako je to s tepelným a svetelným žiarením 
Slnka? Jeho prirodzeným a tiež takmer ne-
konečným zdrojom je naše Slnko. Slnko 
svojím svetlom osvetľuje a ohrieva všetko 
na zemi. Deje sa to nezávisle od našej vôle 
a vôbec od našej existencie. Predmety vy-
stavené slnečnému žiareniu sa ohrievajú 
pohlcovaním svetla na rôzne teploty. Nie-

ktoré sa ohrejú až tak, že sa môžeme aj 
popáliť. Iné menej. Závisí to od ich tepelnej 
vodivosti a tepelnej kapacity. Predmety, 
ktoré prijali viac energie od slnka aj jej ná-
sledne viac vyžiaria do okolia. Tie, ktoré sú 
schované pred slnkom prijímajú menej 
alebo žiadnu energiu. Podobne je to aj 
s láskou.  

My, kresťania, vieme, že tak ako je slnko 
takmer nekonečným zdrojom slnečnej 
energie, Boh je nekonečným zdrojom lásky. 
Vyplýva to z nášho presvedčenia, že Boh je 
vševediaci, všemohúci, nekonečne múdry, 
spravodlivý, nekonečne dobrotivý -Mate Maconi- 

-vfo-  

A ako AKCIA 

   Poslanie Cirkvi v našej farnosti 
neuskutočňujú iba kňazi. My laici 
sme s nimi takpovediac na jednej 
lodi, mali by sme si teda navzájom 
pomáhať. Prinášame preto novin-
ku časopisu, ktorej cieľom je za-
merať sa na túto spoluprácu a 
zároveň pozývať k ďalšej. Nazvali 
sme ju farská ABECEDA. Prvým 
slovkom, ktoré si rozoberieme, je 
„A-KCIA“. 
   A-KCIA. Jednoduché slovo s via-

cerými významami. Nie je to len cenný 
papier či podujatie. Pre našu potrebu teraz 
spojíme tento význam s tajomným slovom 
– pastorácia prostredia. Ako môže takáto 
akcia lákať? A prečo pastorácia prostredia?  

Každá akcia má svoju reakciu. Ak žijeme 
tak, ako nás nabáda okolie, tak často žije-
me podľa neho. Inokedy zas podľa seba. 
Ale čo robiť, ak cítime, že máme žiť inak? 
Človeka nie je možné oddeliť od jeho pro-
stredia. Ako vnímame svoju obec, mestskú 
časť či svoje sídlisko? Väčšinou hovoríme, 
že práve ten druhý môže za to a za to. Sto-
tožňujeme sa s tým bez toho, aby sme pri-
dali ruku k dielu. Je to teda nielen okolie, 
ale i naše vlastné rozhodnutia, podľa kto-
rých sa často rozhodujeme, ako reagovať. 
Práve preto by mala byť naša vlastná pas-
torácia zameraná najmä na akciu. A-KCIU 
zmeny.  

Ako obrátiť prostredie? „Pán Boh nikoho 
za vlasy do neba neťahá,“ hovorí jedno 
slovenské príslovie. Vystihuje však podsta-
tu. Boh nenúti, hoci naši oponenti nám to 
môžu vytýkať. On sa ponúka, v slobode a 
pravde. Ponúka A-KCIU. Urob zmenu 
a nasleduj ma. Je verný. A obracia, aj za 
cenu zmeny postoja, životného štýlu 
i celého života. A-KCIA sa teda nevyžaduje 
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PRASTARÁ MÚDROSŤ 

 

Scudzelo najnežnejšie slovo. 
Aj chlieb sa zmenil. 
Už dávno nie je chlebom. 
I víno. Skyslo. 
(Kto pil kedy ocot?) 
 

Zošedivel ti vlastný dom. 
Čosi tam tlie. 
Je pred výbuchom? 
Cítiš sa jak na zápalnej šnúre. 
Verím. 
Verím. Chceš iný údel. 
 

Nuž potom útek. 
Už len ten ti zostal. 

Tulákom sa staň. 
Stromom, čo sám koreňov sa zbaví. 

V mene života vyhnancom seba. 
 

Ty rojko, vzdialený z vlastnej vôle, 
čo pluh chceš za galeje zmeniť, 

poviem ti inú pravdu o domove: 
Čím menej ho máš, tým na cene stúpa. 
Ach, pochop konečne. 

Spokorni. 
 

Skutočne dozrieš len jak márnotratný? 
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od prostredia, ale najmä od nás. Ak chce-
me zmeniť prostredie, začnime od seba. 
Nepripisujme si zásluhy okamžite. „Do ne-
ba sa ide vďaka milosti. Keby sa tam išlo 
podľa zásluh, dostal by sa tam tvoj pes, a 
nie ty,“ hovorí vtipne Mark Twain.  

Ak chceme vytrvať, buďme trpezliví. A-
KCIA zmeny je založená na našom rozhod-
nutí. Našom rozhodnutí veriť, ukázať prí-
klad a vytrvať v ňom. Môžeme si byť istí, že 
prídu aj pády. Ak by však neprišli, nemôže-
me rásť. Pozývame vás preto všetkých k A-
KCII. Vlastnej, vnútornej. Jedine potom 
môže nasledovať zmena. 
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Katrina J. Zeno – nezávislá spisovateľka, autorka mnohých článkov a kníh, ktoré sa v Amerike stali bestsellermi. 

Katrina je jednou zo svetových prednášateľov na medzinárodných konferenciách na tému Teológia tela Jána 

Pavla II., z ktorej získala bakalársky titul v odbore Teológia na Františkánskej univerzite v USA. 

a nekonečne láskavý. Boh je teda LÁSKA! 
Slnko nikomu neodmieta dávať svetlo 
a teplo. Závisí to len a len od nás koľko 
tepla a svetla prijmeme, tak aj Boh nikomu 
neodmieta lásku. Závisí to naozaj len od 
človeka, ako tento zdroj lásky využije.  

K úvahám o láske ma okrem iného privie-
dol aj článok v MN č.24 z 1.4.2012 str.15 
s názvom: „Jazyk lásky v manželstve.“ 
V tomto článku sa hovorí až o piatich jazy-
koch lásky a hlavne o potrebe naučiť sa 
hovoriť tzv. primárnym jazykom svojho 
partnera. Podľa autora článku je to azda 
základná podmienka pre získanie pocitu 
lásky v manželstve. 
Teória o piatich jazy-
koch lásky je zaujíma-
vá. Možno by bolo 
dobré, ak by autor 
napísal podľa akých 
kritérií a ako sa určí 
poradie týchto jazy-
kov. Ktorý jazyk je pri-
márny, ktorý sekun-
dárny, terciárny... pre 
danú osobu. 

Myslím, že každý 
z nás pozná meno Xan-
tipa. Bola to manželka 
už spomenutého Sokratesa. Xantipa vraj 
mala nadmiernu škriepivú a mrzkú povahu. 
Vo dne v noci sa zlostila a otravovala Sok-
ratesa mnohými ženskými vrtochmi. Keď 
sa raz jeho priateľ začudovaný nad zlobou 
Xantipy voči svojmu manželovi opýtal Sok-
ratesa: „Prečo takú strašne zlú ženu nevy-
ženieš z domu?“ Sokrates odpovedal: 
„Preto, lebo keď doma trpím takú ženu, 
navykám si a cvičím sa, aby som 
v spoločnosti ľahšie znášal príkoria 
a bezočivosť iných. Chyby manželky možno 

odstrániť alebo tolerovať. Komu sa podarí 
odstrániť jej chyby, tak ten si vyslúži lepšiu 
a príjemnejšiu manželku. Kto naopak jej 
chyby toleruje sám seba robí lepším. Ak sa 
nejaká chyba nedá napraviť, tak ju treba 
tolerovať. Chyby predsa nie sú nemravnos-
ti.“ Takto fantasticky a jednoducho, už 
pred dva a pol tisíc rokmi tento múdry 
muž, Sokrates, riešil problémy spolužitia 
v manželstve. Myslím, že takýto spôsob 
riešenia vzájomného spolužitia manželov je 
aj dnes veľmi aktuálny. Samozrejme to 
platí aj opačne pre zlostných manželov.  

Našiel by sa niekto na svete, kto by netú-
žil po šťastí 
v manželstve? Som 
presvedčený, že 
predpoklady úspe-
chu, spokojnosti 
a šťastia sú v nás. 
Bez vlastného priči-
nenia ich nemôže-
me dosiahnuť. Ak 
teda hovoríme 
o šťastí 
a spokojnosti, mož-
no ich prežiť len 
v prítomnosti. Prav-
daže prítom-
nosť našich blízkych 

zväčšuje spokojnosť. Preto sú pekné chvíle, 
ktoré prežívame s osobou nám blízkou, 
dvojnásobne krásne a šťastné. Znovu si 
môžeme položiť otázku: „Čo je to šťastie?“ 
Odpoveď tiež nie je taká jednoduchá. Spo-
kojnosť a šťastie sú pocity vnútorného bla-
ha radosti a potešenia. Je nejaký rozdiel 
medzi pocitom šťastia a spokojnosti? Áno 
je. Rozdiel medzi šťastím a spokojnosťou je 
jednak v dĺžke doby trvania. Často hovorí-
me: „Prežil som jeden z najšťastnejších 
okamihov, alebo mal som spokojný život.“ 

Synom, to je jasné. Ale Syn je tiež 
Boh. To znamená, že „panenský“ je 
aj Syn, a preto môže vstúpiť do ne-
konečnej a nezrušiteľnej jednoty s 
Otcom. A teraz prichádza najlepšia 
časť: spojenie Otca a Syna nie je 
sterilné, ale plodné. Spojenie Otca a 
Syna sa vylieva do tretej osoby - do 
Ducha Svätého, do „panenského“ 
Ducha. Panenstvo vnútri Najsvätej-
šej Trojice je plodné, nie sterilné. 

Uháňala som popod pennsylván-
ske hory a v hlave sa mi jedna za druhou 
rojili nové myšlienky o Najsvätejšej Trojici. 
V Trojici sa neoddeliteľne spájajú panen-
stvo, jednota a plodnosť. Božské panenstvo 
neexistuje oddelene od jednoty a Božská 
jednota neexistuje oddelene od plodnosti. 

Tieto tri súčasti sú ako tri pradená, z kto-
rých je spletené lano lásky.33 

Uvedomujem si, že tieto myšlienky môžu 
na prvé počutie pôsobiť odrádzajúco. Naša 
spoločnosť je natoľko zvyknutá rozmýšľať o 
panenstve len v súvislosti so sexuálnym 
vzťahom, že jej to bráni rozmýšľať v týchto 
kategóriách o Bohu. Ale nedajte sa znechu-
tiť! Celá táto kniha vás pobáda, aby ste 
upustili od zabehaného spôsobu uvažova-
nia a aby ste zmenili pohľad na svoje zlome-
né srdce, bolesť a utrpenie. Toto je ďalší 
míľnik na vašej ceste. Vymažte z mysle spo-

ločenskú definíciu panenstva a nahraďte ju 
teologickou - panenstvo spočíva v schop-
nosti Boha vytvárať nekonečnú a nezruši-
teľnú jednotu. Veď práve to opakujeme 
každú nedeľu v Kréde - „verím v jedného 
Boha“, čím vravíme: veríme v trojjediného 
Boha, v ktorom sa tajomne spájajú tri oso-
by: ich spojenie je večné, dokonalé a nezru-
šiteľné - jedným slovom panenské. 

Po úvahách o srdci Trojice však zostáva 
ešte jeden krok: stiahnuť tieto myšlienky 
dolu na zem a položiť si otázku: Čo z toho 
vyplýva pre mňa? Ako človek rozhodne nie 
som ani večná, ani neporušiteľná, a predsa 
som bola stvorená na obraz a podobu Bo-
ha. To znamená, že božská panenskosť je 
nejakým spôsobom vpísaná aj do môjho by
-tia. Ale ako? Ako sa panenskosť pretran-
sformuje z božskej úrovne na ľudskú? 

33 Tieto úvahy o jednote a plodnosti v Bohu ma doviedli k novému chápaniu učenia Katolíckej 

cirkvi o antikoncepcii. Katolícka cirkev vždy učila - a napriek rôznym námietkam stále učí, že anti-
koncepcia je porušením Božieho plánu. Manželské spojenie má byť zrkadlom (a dovolím si pove-
dať, že aj súčasťou) vnútorného života Najsvätejšej Trojice - má spájať v jedno a byť plodné. Anti-
koncepcia bráni plodnosti manželského aktu a mení obraz Boha z plodnej Trojice na sterilnú dua-
litu. Skrátka, antikoncepcia hovorí, že Svätý Duch neexistuje a že Božia láska je obrátená sama do 
seba, nie nekonečná. Viac nájdete v mojom článku na http://ccli.org/resources/pub/
CCLFamilyFoundations2004-l 112.pdf  

http://ccli.org/resources/pub/CCLFamilyFoundations2004-l%20112.pdf
http://ccli.org/resources/pub/CCLFamilyFoundations2004-l%20112.pdf
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iné rozličné aktivity, ktoré sú v  kostole 
nevyhnutné. Jednou z najdôležitejších úloh 
je zabezpečiť čistotu chrámu. Tu ďakujem 
za vzácnu spoluprácu s pani Dekanovou. 
Ona  mi nielen ochotne pomáha a pomôže, 
ale jej odovzdávam použité omšové prádlo 
na pranie. 

Kooperujem a zabezpečujem výzdobu 
v kostole- najčastejšie cez kvetinárstvo 
u Mihálikov. Naučila som sa ovládať zvone-
nie pri sv. omši, do ktorého ma zasvätil pán 

Kostolník je správcom Božieho 
domu, ktorý vykonáva mnoho čin-
ností. Do tejto služby ma menoval 
brat Matej v decembri 2011 
a odvtedy uplynul viac než jeden 
rok. Nezabudnem na tú chvíľu. Bolo 
to náhodné (?) stretnutie po sv. 
omši.  Brat Matej, Tonko Vančo 
(ktorý bol už niekoľko dní zabehnu-
tý v kostolníctve) a ja. Pri podávaní 
rúk mi brat Matej priamo položil 
otázku, či by som pomohla v službe 

kostolníčky. Ani na sekundu som nezaváha-
la, hoci som pred tým o tom nikdy neroz-
mýšľala. Išla som do toho spontánne. 

Po roku sa chcem s Vami podeliť 
o pocity, skúsenosti a radosti, ktoré 
v chráme prežívam deň čo deň. Moja pred-
chodkyňa, Vierka Dadíková, ma veľa nauči-
la a taktiež veľa dobrého po sebe zanecha-
la. Za všetko jej ďakujem. Vedela som od 
nej, že kostolníctvo je náročné na čas, ale 
reálne som ani len netušila aké povinnosti 
ma čakajú. Teším sa na každý deň, ktorý mi 
Pán Ježiš zrežíroval a posunul mi túto služ-
bu do cesty. Je nádherné, že každý deň 
začínam odomknutím chrámových dverí, 
prežehnaním a pozdravením Pána Ježiša. 

Pripravujem potrebné veci na slávenie 
svätej omše, zorganizujem zvonenie, ale aj 
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Ďalší rozdiel je tiež aj v intenzite zážitku. 
Spokojnosť je teda stav, ktorý trvá dlho. 
Predstavuje vnútornú pohodu, neprítom-
nosť ťažkosti, strachu a priaznivosť osudu. 
Ale šťastie je niečo veľmi silné, čo nás tak-
mer v okamihu zavalí množstvom radost-
ných pocitov. V normálnom manželstve je 
na začiatku veľká láska. Prídu deti, vznikne 
krásna rodina. Manželia prežívajú spolu 
život. Aj keď je to krásne manželstvo, pre-

-J. Vančo- 

jde ten prvotný stav šťastia časom do po-
kojnej, ale trvalej spokojnosti. Keď som 
začal písať o láske vôbec som netušil akú 
náročnú tému som začal. Zistil som, že to 
čo sa dá a čo treba povedať k tejto téme 
nemožno vtesnať do jedného nie veľmi 
obsiahleho príspevku. Možno sa mi podarí 
niekedy v budúcnosti v ďalšom príspevku 
ako tak naplniť a ukončiť túto dôležitú, ale 
obsiahlu a náročnú tematiku.  

Duchovné panenstvo 
Posledná prísada Božej marinády jej 

dodáva sladkosť ako med. Je ňou panen-
stvo, či skôr duchovné panenstvo. Viem, 
asi ste nečakali, že práve v tejto knihe 
budete čítať o panenstve. Ani ja som ne-
predpokladala, že o ňom budem hovoriť či 
písať, ale dovoľte, aby som vám vysvetlila, 
ako sa duchovné panenstvo stalo súčas-
ťou Božej marinády v mojom živote. 

8. decembra 1999, na sviatok Nepoškvr-
neného počatia, som takmer celý deň 
rozjímala o Máriinom panenstve. A to ma 
priviedlo na nápad, ako hovoriť s puber-
tiakmi o čistote a panenstve bez toho, aby 
začali znudene prevracať oči („už sme to 
počuli miliónkrát, aj tie muchy na plafóne 
sú zaujímavejšie“), ale aby sme prenikli do 
ich sveta a otriasli ním rovnako závratným 
nadšením, aké vyvoláva jazda v rýchlový-
ťahu na vrchol Eiffelovky. 

 

Pozitívna definícia panenstva 
Pri debatách o panenstve tkvie najväčší 

problém v tom, že v dnešných časoch o 
ňom nikto nerozpráva. Myslím, že dôvod 
je jednoduchý: na panenstvo nemáme 
správnu definíciu. Ak sto ľuďom položíte 
otázku, kto je panna/panic, stokrát si vy-
počujete rovnakú odpoveď: „Niekto, kto 
ešte nemal sex.“ Takáto definícia stojí za 
fajku dymu, lebo hovorí len to, kto nie je 
panna/panic. 

Je to to isté, ako keby sme dieťaťu vy-
svetľovali, že pes nie je mačka, ruža nie je 
fúrik. Aj to sú negatívne definície: hovoria, 
čím to alebo ono nie je. Lenže ja som po-
trebovala nájsť pozitívnu definíciu panen-
stva. Kto je panna? Ako prísť na pozitívnu 

definíciu panenstva?  
V januári 2000 som šla autom z New 

Yorku do Ohia a celú osemhodinovú cestu 
som si lámala hlavu nad týmto problémom. 
A po piatich hodinách mi zrazu svitlo: pa-
nenstvo nesúvisí so sexuálnym vzťahom 
ako takým, ale s jednotou. Panenstvo je 
fyzická, emocionálna a duchovná priprave-
nosť na nekonečnú a nezrušiteľnú jednotu. 
A táto pripravenosť pre úplnú jednotu je 
dokonale vyjadrená v Bohu. 

Mozog mi bežal na plné obrátky a usilo-
val sa obsiahnuť všetky otvorené okná na 
pomyselnom monitore mojej mysle, keď 
som sa usilovala sústrediť ju na panenskosť 
v Bohu. Ak je Boh Otec dokonale panenský, 
znamená to, že ak je spojený s niekým ale-
bo niečím, toto spojenie je nekonečné a 
nezrušiteľné. Panenskosť v Bohu nie je sta-
vom fyzického tela, o ktorý môžeme cel-
kom ľahko „prísť“. Je to božský atribút. 
Súčasť podstaty Boha. Byť Bohom zna-
mená byť panenský - byť schopný nekoneč-
nej a nezrušiteľnej jednoty. 

A potom som si položila ďalšiu otázku: S 
kým vstupuje „panenský“ Otec do neko-
nečnej a nezrušiteľnej jednoty? So svojím 
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Prekrásne chvíle prežívam pri krste, keď 
môžem byť nápomocná pri asistencii. Ra-
dosť mi robia miništranti, deti čo chodia 
pre cukríky po sv. omši a ľudia, ktorí akým-
koľvek spôsobom prídu za mnou, ak niečo 
potrebujú vybaviť. 

Nadviazala som kontakty so sestričkami 
z Rodiny Nepoškvrnenej z Vrícka. Spoluprá-
ca je skvelá = Mária a Ježiš. 

Pred Vianocami mi v chráme detičky 
z Materskej školy odovzdali obraz anjela, 
čo sami kreslili. Dojali ma k slzám. Mám ho 
zarámovaný a zdobí našu kuchyňu. 

Na záver sa chcem poďakovať bratovi 
Matejovi. Pomáha mi duchovne rásť a ísť 
stále bližšie k Bohu. Ďakujem mu za trpezli-
vosť, obetavosť, skromnosť a pokoru. Cez 
tieto vlastnosti ma učí, ale ešte stále sa 
mám čo zdokonalovať. Predsa ešte všetko 
neovládam a vždy ma niečo zaskočí.  

Všetkým z farnosti, ktorí mi doteraz 
akýmkoľvek spôsobom pri mojej zodpo-
vednej kostolníckej službe pomohli a preja-
vili mi dôveru, ďakujem. Pán Boh zaplať. 

-Ľudmila Sabová- 

-Terézia-  

Vladimír Adamkovič (“uličkár“), za čo mu 
zo srdca ďakujem. Ak náhodou pri sv. omši 
chýbali miništranti, musela som pružne 
reagovať i v takej situácii a jednoducho 
som asistovala kňazovi. Nie raz je treba 
zastúpiť i lektora a vtedy čítam Božie slovo, 
ktoré je pre mňa balzamom na dušu. Teraz, 
v zime, mi pribudlo odhŕňanie snehu. Pri-
znám sa, že mi to dá zabrať, nakoľko mám 
zdravotné problémy. Som kedykoľvek ná-
pomocná kňazovi v náležitostiach, o ktoré 
ma požiada. Zapájam sa i do rôznych akti-
vít čo sa konajú vo farnosti. Všetko ma 
napĺňa a  mám z toho nepredstieranú ra-
dosť.  

Za rok služby som mala možnosť osobne 
sa stretnúť s mnohými vzácnymi ľuďmi – 
kňazmi. Či to bol nezabudnuteľný otec arci-
biskup Róbert Bezák, biskupi Ján Orosch 
a Dominik Tóth, generálny vikár Ladislav 
Kuna, pán farár Ján Sucháň, Róbert Vacula, 
Mons. Anton Adamkovič – rodák 
z Červeníka, Mirko Vančo, Libor Marek, 
Jozef Kováčik, Štefan Šoka a ďalší. Okrem 
našej organistky Danky som spoznala  aj 
pani Bisáhovú a jej syna. 

Na svadbách hrajú mladí Priatelia, spe-
vokoly, či naši huslisti – Heskovci.  

Alica Biela: Viera je silnejšia ako 
rakovina. 
Vydal: Christian Project Support , 
s.r.o. v roku 2012.  Možnosť objed-
nať si cez portál Ver.sk. 
 

   Alica Biela píše o svojej knihe: 
Verila som, že po troch článkoch na 
blogu budem hotová. Prešlo niekoľ-
ko mesiacov a ja stále pokračujem 
v písaní. Táto kniha nie je iba o 
rakovine. Jej dej sa odohráva na 

Slovensku, v Kanade a hlavne v mojom 
srdci. Píšem o osobnej skúsenosti s rakovi-
nou, počas ktorej sa snažím intenzívnejšie 
žiť normálny život manželky a mamy dvoch 
detí. Život s rakovinou nie je totálna bezná-
dej, môže byť plný nových objavov. Človek 
môže prísť o zdravie, prácu, peniaze, pria-
teľov, skvelú budúcnosť, ale na druhej stra-
ne sa môže viac priblížiť k Bohu. Nie po 
smrti, ale už na tejto zemi. Preto si smelo 
dovoľujem túžiť po uzdravení a hľadať v 
sebe i vo vás aspoň jedno horčičné zrnko 
viery. 
 

   Knihu Alice Bielej veľmi odporúčam. Je 
o statočnom boji človeka s chorobou, pre 
ktorý dodáva silu viera v Boha.  
   Autorka, ktorá žije v Kanade, si doniesla 
vzácny dar viery z domu, zo Slovenska. 
V Kanade, v istom momente svojho života 
pocítila, že potrebuje svoju vieru prehĺbiť, 
a tak sa dostala do bližšieho kontaktu 
s ľuďmi zo skupiny biblického štúdia - Bible 
study... Vtedy ešte netušila koľko ľudí jej 
dokáže pomôcť svojou veľmi podstatnou 
troškou – ľudí, ktorí nerečnili 
o kresťanských hodnotách, ale ktorí vedeli 
naštartovať svoje auto, keď bolo treba, 
opatriť deti, navariť im, postrážiť ich, na-
vštíviť i povzbudiť. Človek číta umne napí-
sanú knihu, slová uvážlivo a krásne poukla-
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dané do viet, sleduje každodenné žitie, 
každodenný zápas o zmysluplne prežitý 
deň, snahu o poctivé zodpovedanie svojich 
otázok i otázok detí, otváranie očí pre vní-
manie krásy, ktorá vyžaruje z drobného 
telíčka uzimeného vtáčatka  v ľudskej dlani 
i v červenom liste psieho vína na čerstvom 
snehu.  
   Kniha je o výškach, hĺbkach, radosti 
i bolesti života žitého naplno. Žitého pod 
zorným uhlom choroby, ale najmä viery, 
nádeje a lásky. Pod zorným uhlom kríža 
človeka i Kristovho Kríža. 
   Kniha nám má čo povedať pre všedné 
i ťažké dni. Je výzvou žiť hlbšie, vnútornej-
šie. Vážiť si každý deň, ďakovať za krásu 
okolo nás. Ďakovať za dar viery, dar mod-
litby, dar priateľstva, dar ľudí, ktorý ako 
samozrejmosť podajú vodu a rozdelia svoj 
plášť. Je pre nás ponukou žiť menej na 
povrchu, viac do hĺbky, viac pre druhých.  
Alica Biela, vďaka za túto knihu.  
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POPOL 

O smrti svätého biskupa Ulricha 
z Augsburgu - zomrel v roku 973 
ako osemdesiattriročný a v 15. roku 
svojej biskupskej služby - hovorí 
jeho biograf Gerhard: „V onú noc, 
prv ako vyšli ranné zore, dal si na 
zemi z popola vysypať formu kríža, 
kríž z popola pokropiť svätenou vo-
dou a ľahol si naň. A tak ležal až do 
rána, a v tej samej hodine, keď kle-
rici spievali litánie, odovzdal svoju 
dušu Bohu.“ 
V mnohých náboženstvách a kultú-
rach je popol spojovacím znakom 

viny a smrti. V biblickej rozprave o prvot-
nom hriechu hovorí Boh Adamovi: „V 
pote svojej tváre budeš jesť svoj 
chlieb, kým sa nevrátiš do 
zeme, z ktorej si bol vzatý, 
lebo prach si a na prach sa 
obrátiš“ (Gn 3, 9). Cirkevná 
liturgia opakuje tieto slová 
každoročne na Popolcovú 
stredu. Kňaz ich vyslovuje 
pri udeľovaní popola a kres-
ťania si pripomínajú smrť a svoj 
osobný budúci Boží súd. 

Tento symbol popola ale nie je nijakým 
poukázaním na definitívnu smrť, je výzvou 
k obráteniu, ktoré je podmienkou vstupu 
do večného života. Slová, ktoré sprevá-
dzajú znak kríža s popolom na čele, vo 
svojom plnom význame by preto mali 
znieť: „Pamätaj, človeče, že si prach, ale 
čaká ťa zmŕtvychvstanie do večného živo-
ta.“ Druhú polovicu tejto pravdy ohlasuje 
Cirkev na konci veľkopôstnej doby, na 
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-Egon Kapellari-  

Iz 44,20  

18 

Veľkú noc. 
Popol zašpiní, ale je ľahší, nelepí sa ako 

zem, ako blato. Popol je ohňom očistená 
látka zeme. Antická povesť rozpráva, že 
bájny vták Fénix zdvihol sa z popola k več-
nému životu. Vymanil sa z popola, zvíťazil 
nad ním. Kresťan však verí, že v zmŕtvych-
vstaní jeho dejiny budú samozrejme očis-
tené ohňom súdu, vzaté a pozdvihnuté do 
večného bytia pri Bohu. 

Popol voľakedy mal svoje miesto v litur-
gii slávnostnej vysviacky chrámu. Zname-
nie kríža vysypali popolom na zemi diago-
nálne tak, že ramená poukazovali na rohy 
chrámového priestoru. Potom biskup so 

svojou biskupskou 
palicou písal grécku abecedu s 
písmenami od alfa po omega na jedno 
rameno kríža a latinskú abecedu od A 
po Z na druhé rameno. Do pominuteľ-
ného, čo ľahko vetrík odveje, do pra-
chu sa vpísali perspektívy večného.. 
Symbol zdanlivej pominuteľnosti ľud-
ského života a námahy sa stal šifrou 
transcendencie. 

DÔLEŽITÝ OZNAM 
Veľmi vás prosím o zabezpečenie 
a sprostredkovanie možnosti vyslú-
žiť svojim chorým sviatosť pomaza-
nia nemocných. Ak je človek chorý, 

alebo viditeľne speje do finálnej situácie 
života, je prirodzené, že potrebuje cítiť 
vašu ruku, ale ešte viac „ruku“ Božiu. Pre 
nemocného je to dôležitý okamih. Nezmali-
cherňujme ho. Nehrajme sa na falošné 
milosrdenstvo tým, že budeme podceňovať 
a prehliadať vážnosť jeho situácie. Tu ide 
o prechod človeka za horizont času. Do 
VEČNOSTI. Vnímajme sviatosť pomazania 

SOMÁR A JEHO TIEŇ 
Pútnik si najal somára, aby ho 

odniesol do susedného mesta. S 
majiteľom sa dohodol na cene. 

 „Má to iba jednu nevýhodu,“ 
vysvetľoval majiteľ. „Ak somára 
podchvíľou nepodurím palicou, 
pôjde veľmi pomaly. Ty naň vysad-
ni a ja pôjdem za ním s palicou až 

do mesta.“  
Bol mimoriadne horúci deň, no cesta 

ubiehala rýchlo. Na poludnie, keď slnko 
najväčšmi pripekalo, zastali, že si oddých-
nu.  

„Sadnem si do somárovho tieňa,“ pove-
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dal pútnik, zliezajúc zo somára.  
„Kdeže,“ odvrkol mu somárov pán. 

„Tam budem oddychovať ja. Iný tieň tu 
široko-ďaleko nie je.“  

„Ja som si najal somára, tak budem v 
tieni sedieť ja,“ škriepil sa pútnik.  

„To teda nie,“ skríkol majiteľ. „Najal si si 
somára, nie jeho tieň. Ten patrí mne.“  

Majiteľ somára sa tak rozohnil, že pútni-
ka posotil. Ten mu to vrátil. Potom majiteľ 
pútnika udrel. Ten mu to zasa odplatil. V 
okamihu stáli proti sebe ako dva kohúty a 
zúrivo sa do seba pustili.  

Somára prestalo baviť pozerať sa, ako sa 
dvaja ľudia bijú o jeho tieň, a rozbehol sa k 
vŕšku. Čoskoro zmizol z dohľadu a svoj tieň 
si vzal so sebou.  

POUČENIE: Často sa človeku stáva, že sa 
nepozerá okolo seba, nevidí teda potreby 
iných. Ak aj niečo má, tak je to iba jeho a 
nemusí sa o to s nikým deliť. Ak sa však 
rozhliadneme okolo seba, uvidíme, že nie-
ktorí ľudia potrebujú porozumenie alebo 
hmotnú pomoc viac ako my. Snažme sa  
pomáhať takýmto ľuďom, pretože  jedna 
pomoc je niekedy viac ako tisíc súcitných 
slov. -vfo- 

nemocných ako dôležitý prejav lásky 
z vašej strany i zo strany cirkvi. Nemocný 
v nej cez službu cirkvi od Krista prijíma 
sviatosť zmierenia, posilňuje sa jeho viera, 
upevňuje sa jeho nádej a pripravuje sa na 
vstup do plného Božieho života- do života 
LÁSKY. Iste, že sa táto sviatosť nedá žiad-
nemu človeku vnútiť- vyslúžiť nasilu, ale 
snažme sa- nakoľko sa len dá- v láske ne-
mocného usmerniť.  Prečo o tom tak nalie-
havo hovorím? Preto, že zo štyroch zomre-
lých v tomto roku, boli traja nezaopatrení. 
To nie je prejav živej viery a ani zdravej 
farnosti. Ďakujem. 

!!
! 
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   Už býva dlhodobým zvykom, že 
sa počas fašiangov každoročne 
v našej farnosti koná tradičný Far-
ský ples. Výnimkou nebol ani tento 
rok. Ples sa uskutočnil 25. januára 
2013 v priestoroch Reštaurácie 
Miháliková. Tu ho- za zvuku sláv-
nostného gongu- slávnostne otvoril  
náš brat Matej.  Po jeho niekoľkých 
duchovných a povzbudivých slo-
vách sa rozprúdila pravá plesová 

atmosféra, ktorú hudobne dotvárala skupi-
na Milkivej. Bližšie o ovzduší plesu vám 
prezradia odpovede niekoľkých zúčastne-
ných, ktorým sme položili tri otázky: 
1. Ako sa Vám páči ples? 
2. Čo si myslíte, aký má duchovný zmysel 
tento ples, alebo v čom sa líši od iných 
plesov? 
3. Čo by ste na plese zlepšili do budúcna? 
   P. Hrašková: 
1. Páči sa nám. Je tu príjemná komorná 
atmosféra. V podstate sa všetci poznáme.  
2. Kultúrou správania. 

3. Vetranie v hlavnej sále  . 
   Manželia Jirkoví: 
1. Je tu super. Veľmi sa nám tu páči.. Cho-
dievame sem takmer pravidelne. Je to jedi-
ný ples, na ktorý chodievame.  
2. Všetko, čo dáva dohromady ľudí, všetko 
čo v láske ľudí spája, každé priateľstvo má 
zmysel. Páči sa mi i to, že ples otvára kňaz – 
brat Matej. Vážime si brata Mateja. Je veľ-
mi ľudský, a to nielen v chráme, ale aj tu na 
plese. Je to Láska v priamom prenose.  
3. Ďakujeme za všetko. 
(Títo manželia vyhrali hlavnú cenu, 
a zároveň cenu útechy ktorou bol detský 
nočník. Tento potom  podarovali jednej 
mamičke ktorá bola na plese 
v požehnanom stave). 
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    Egoizmus nazvali láskou 
V posledných rokoch sme sved-

kami veľkého nedorozumenia v 
otázke manželstva. Šíri sa názor, 
že manželstvo je akousi ustanoviz-
ňou, ktorá má slúžiť predovšetkým 
na to, aby sa dvaja ľudia mali dob-
re a vyťažili zo života čo najviac 
požívačne príjemného. Tu je koreň 
krízy a rozpadu mnohých manžel-
stiev. Manželstvo je služba manže-
lov životu. Nie je to sebecké vyhľa-

dávanie rajského šťastia, ktoré keď sa po-
minie, ako keby človek vytriezvel z nejaké-
ho narkotika. To 
je evidentný 
egoizmus, ktorý 
nazývali láskou. 
Som presvedče-
ný, že ak si 
dnešní mladí 
ľudia  i celá spo-
ločnosť nevyjas-
nia základný 
zmysel a posla-
nie manželstva - 
ak sa totiž man-
želstvo i naďalej bude považovať za usta-
novizeň slúžiacu egoizmu dvoch ľudí, sta-
ne sa nám toto nedorozumenie osudným 
a vývoj sa bude uberať veľmi zlým sme-
rom.  

Je to podobné, ako keď niekto hovorí, 
že má rád kvety. Dávajú mu príjemný po-
cit krásy a vône. Len čo však zvädnú, od-
hodí ich na smetisko. Nešlo mu o kvety, 
ale o príjemný pocit z ich vône a krásy. 
Podobne je to aj v manželstve. Sebeckých 
ľudí nezastaví ani nárek detí, ani nešťastie 
partnera, ktorého vraj milovali. Tvrdia, že 
majú právo na svoje šťastie. Ale milovať 
niekoho, to znamená chcieť šťastie toho 
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-Pater Jozef Porubčan, SJ- 

druhého - nie? 
Prečo sú krízy a rozvody aj v kresťan-

ských manželstvách? Je to smutné, ale 
príčina je v tom, že tu vlastne nejde o kres-
ťanov. Ak áno, tak len formálne, podľa 
matriky a azda nejakých vonkajších znakov. 
Evanjelium bolo hlásané pre život človeka. 
Ak človek neberie túto radostnú zvesť váž-
ne a neformuje podľa nej svoj život, potom 
je len logické, že stroskotáva i v manžel-
stve. Dobré manželstvo môžu tvoriť len 
dobrí ľudia. Poznám spoľahlivý recept na 
dobré manželstvo, ktorý si každý ľahko 
zapamätá: ničomu nedávajte prednosť 

pred vašou vzájom-
nou láskou! Ale aby 
to bola láska - a nie 
utajované sebec-
tvo!. Ak toto splní-
te, zaručujem vám, 
že vaše manželstvo 
bude krásne a trva-
lé. A hlboká viera je 
zárukou, že láska 
všetko prekoná. 
Raz ma navštívil 
chlapec, ktorý sa 

chcel stať kňazom. Počas teologických štú-
dií začal chodiť s dievčaťom a zaľúbil sa 
doň. Odišiel zo seminára, ale stále ho čosi 
znepokojovalo. Po čase prišiel a pýtal sa 
ma, či Pán Boh od neho predsa len nežia-
da, aby sa zriekol sveta.- Vieš, čo? - hovoril 
som mu. - Seba sa musíš zrieknuť, nie sve-
ta. Musíš sa zrieknuť sebalásky a žiť pre 
druhých. Dať sa do služby - či už ako kňaz 
alebo ako manžel. Ak sa nezriekneš seba, 
nebudeš ani dobrým manželom, ani dob-
rým kňazom. To sú základné princípy, ktoré 
by mal mladý človek spoznať, ak si nechce 
sfalšovať život.  
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   Manželia Blaškoví: 
1. Veľmi dobrý ples. Chodievame každý 
rok. 
2. Určite to má svoj význam minimálne 
v tom, že sa tu stretajú nielen ľudia 
z červeníckej a leopoldovskej farnosti, ale 
i odinakiaľ.  Veľmi by nám chýbalo, keby 
tento ples neotváral kňaz.  
   Pani Havrlentová 
1. Veľmi sa mi tu páči a vždy sa mi splní  
očakávanie.  
2. Stretávame sa tu kresťania,  ktorí chodie-
vame do kostola. Počas prestávky môžeme 
pri stoloch bezprostredne komunikovať. 
Máme si čo povedať  v bežných otázkach, 
ale aj v otázkach viery. 
3. Obdivujeme organizáciu, aj všetkých 
mladých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
angažujú, obetujú pre toto dielo svoj  voľný 
čas. 
   Manželia Hercegoví: 
1. Výborne sa tu cítime. 
2. Príjemné otvorenie a to, že je to tu zába-
va pre všetky vekové kategórie.  
3. Kapela je dobrá, ale stačilo by o 3 deci-
bely stíšiť . 
   Manželia Malovcoví: 
1. Chodievame každý rok. Vždy sa nám tu 
páči a cítime sa tu veľmi dobre. 
2. Myslíme si, že na tomto plese sú si všetci 
ľudia veľmi blízki a to je to, čo ho robí INÝM 
od ostatných plesov. 
3.  Nič nám nechýba. Organizácia fantastic-
ká. Ochota. Obetavosť. Už sa tešíme na 
budúci rok! 
Toľko z odpovedí. Aj my využívame tieto 
riadky na poďakovanie. Ďakujeme touto 
cestou organizátorom, všetkým sponzo-
rom,  kapele, huslistom, napokon všetkým 
zúčastneným. Pán Boh zaplať. 

-spracovala T.S.- 

-ml- 

Ako ste vojaci korunu z tŕnia upliesť mohli?  
Ako to že ste tie prúty vôbec zohli?  
 

Nepichali vás tŕne a dlhé ostne, 
ktoré ste mu do hlavy vrazili nemilostne? 
 

Poslúchli ste rozkaz, keď ho vydali,  
ale čo ste si vlastne mysleli? 
 

Páčilo sa vám nevinného trápiť? 
Alebo ste jeho osud nemohli zvrátiť? 
 

Isteže nemohli, bol to plán Boží,  
ktorý jeho syn sa plniť snaží. 
 

Z obrovskej lásky sa za nás obetoval,  
keby si mohol vybrať, znovu by to zopako-
val.  
 

Tŕne z koruny sa mu do čela vrývajú,  
každým krokom sa neznesiteľnými stávajú. 
 

Krv sa rinie, v ranách štípe pot a steká,  
No Pán stojí priamo, nezľahčuje si 
a nevzlyká.  
 

Nekonečná láska vedie jeho kroky,  
Za každý náš hriech si rád pretrpí muky.  
 

Hlava bolí prepichnutá ostňami,   
oči nevidia, naplnené bolesťou a slzami.  
 

No Pán kráča ďalej, lásky plán naplňuje,  
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keď ho zrazu Veronika oslovuje.  
 

Ľúto jej je človeka, čo svoj osud nezmení, 
Pán nie pre svoje utrpenie, ale pre jej ne-
zištnosť ju odmení.  
 

Do ručníka odtlačí jej svoju krvavú podobu, 
Turínske plátno tak zanecháva ako dôkaz 
národu.  
 

Mal moc každý tŕň v mäkký kvet premeniť,  
On ale chcel osud ľudstva navždy zmeniť.  
 

Nechcel aby sme sa Boha báli,  
chcel aby sme sa jeho deťmi stali.  
 

Každému z nás urobil miesto v nebi 
a volá nás: “poďte ku mne deti.“ 
 

Trpel za každý jeden hriech 
a náš strach premeniť chce na smiech.  
 

Venujme mu teda svoj život,  
veď on ten svoj stratil pre náš večný život.  
 

Neľutuj človeče utrpenie Pána, 
hoci je nekonečne drahá každá jeho rana.  
 

Prijmi dar, ktorý ti svojou smrťou daroval,  
aby si v nádeji na večný život zotrval.   
 

Nech nevyjde jeho obeta nadarmo,  
rozsievaj lásku a pokoj všetkým zadarmo.  

N A J K R V A V E J Š I A  

K O R U N A  
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-Petr Šikula- 

sme sa v tomto čase vedeli vzdať diskoték 
alebo iných podobných hlučných zábav, 
lebo nezodpovedajú  zmyslu pôstu. 
V pôstnej dobe sme vyzývaní k tomu, aby 
sme húževnatejšie „popracovali“ v troch 
oblastiach kresťanského života:  v modlit-
be, pôste (sebaovládaní) a almužne 
(nezištnej službe druhým). Čo by si povedal 
na možnosť takto zmysluplne využiť ušet-
rený čas? 

-T. S.- 

Rád by som vedel, či sa môžem 
zúčastniť diskotéky v pôstnej do-
be. 
Pôstna doba je kajúca a má vážny 
ráz. Preto sa už tradične rôzne 
zábavy  a veselice vždy ukončili 
najneskôr o pol noci pred Popolco-
vou stredou (tzv. pochovaním ba-
sy). Z tohto dôvodu by som pokla-
dal za rozumné a správne, aby 
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tom na púšti. V tichu sa stretol s Bohom. 
Z ticha, ktoré prežil s Bohom, sa vrátil po-
silnený. Pevný v hodnotách i cieli života. 
Boh čaká v tichu. Čaká na nás ako trpezlivý 
priateľ. Čaká, kedy konečne dohráme hru s 
obľúbenými hračkami dospelých (hru s 
majetkom, bezduchou zábavou, či nezvlád-
nutou telesnosťou). Čaká, kedy mu venuje-
me svoj čas. Boh v tichu dáva seba samé-
ho.  

Modlitbou posilňujeme aj svoje medzi-
ľudské vzťahy. Isteže naše „prebývanie 
s Bom a v Bohu“ cítia najskôr nám blízke a 
milované osoby. Vzápätí sa však upravia 
a uzdravia aj vzťahy s inými. Najmä s trpia-
cimi a núdznymi ľuďmi. Výsledkom je naša 
empatia, ktorá sa často vyjadrí  almužnou. 
Skutočnou a úprimnou. Ona sa stala pro-
striedkom pre prvý kontakt. Dať almužnu 
znamená, pomáhať a dopriať blížnym aby 
mali podiel na našich materiálnych dob-
rách. Na dobrách, z ktorých sa my sami 
tešíme. Nech pri našom obdarovávaní ni-
kdy nejde o „triedenie odpadu“, ale o 
ozajstný dar. Núdzni, ktorí  pomoc naozaj 
potrebujú, budú isto vďační. Okrem tejto 
materiálnej pomoci im často treba ponúk-
nuť aj nepredstieraný záujem o ich životy. 
V takýchto momentoch sa cítia rovnocen-
nými. Skutočnými ľuďmi. Ľuďmi hodnými 

priateľstva... Takáto forma „almužny“ pri-
náša dlhotrvajúce ovocie. 

S almužnou súvisí aj telesný pôst. Netre-
ba ho chápať samoúčelne. Pri telesnom 
pôste nejde len o telesné umŕtvovanie, 
alebo o odtučňovaciu terapiu. Hlavným 
cieľom je obeta pre blížneho. To, čo pôs-
tom ušetríme, máme použiť na sprostred-
kovanie pomoci tým, ktorí sa postia aj vte-
dy, keď nechcú. Chudobným. Chudobným, 
ktoré sa často stali takými nie z vlastnej 
viny a neschopnosti... Pôst nás odpútava 
od prehnaného „sebazamerania“. Snaží  sa 
nasmerovať náš pohľad na potreby blíž-
nych. 

Ježišov príklad nás učí, že konať dobro 
bez Boha, nás vždy vyčerpá. Preto je ticho 
s Bohom nevyhnutné pre konanie lásky... 
Upriamme svoj pohľad na Boha. Nechajme 
nech nás on sám nakŕmi Božím slovom 
a Chlebom. Telo si nachvíľu oddýchne od 
toľkých kalórií a duch sa nabije Božími mi-
losťami. 

Čo na záver? Pokúsme sa prežiť tohto-
ročný pôst čo najplodnejšie – v očiste du-
cha i tela a v radostnom očakávaní koneč-
ného Kristovho víťazstva nad hriechom. 

dáme, že sa budeme chcieť niečoho zriecť. 
Efekt je úžasný.  Boh má pre každého, kto 
chce tento kajúci čas prežiť naplno, pripra-
vené svoje dary. Čistotu a pokoj duše, či 
bohaté srdce. Skúsenosť mnohých je výreč-
ná. Hovorí, že zriekaním nakoniec nič ne-
stratíme, iba získame. Ale pôst je vzácnym 
časom na získanie a odovzdanie darov. Je 
to čas na priblíženie sa k Bohu i k ľuďom. 

V biblickej praxi sa často spomínajú tri zá-
kladné pôstne prvky: modlitba, samotný 
pôst a almužna.  

Modlitbou prehlbujeme svoj vnútorný a 
osobný vzťah s Bohom. Práve v tomto pôst-
nom čase sme pozvaní, aby sme si našli 
v priebehu dňa nejakú chvíľu ticha, v ktorej 
by sme pouvažovali nad všetkým, čo Boh 
pre nás robí.  Ticho nám pomôže, aby sme 
Boha vnímali osobnejšie. Aby sme ho vní-
mali ako niekoho, kto je celkom blízko nás. 
Ako niekoho, s kým sa stretnúť a zhovárať. 
Samozrejme aj načúvať, ako si on predsta-
vuje náš život. Ježiš svoje pôsobenie tiež 
začal dlhou modlitbou a 40-dňovým pôs-

PÔST NIE JE LEN O JEDLE, 

PÔST JE ZBRAŇ 

Žite duchovne a nebudete spĺňať 
žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je 
proti duchu, a duch, čo je proti telu. 
Navzájom si odporujú, aby ste nero-

bili to, čo chcete.“  (1 Gal 5, 16-17) 

Varíme. Bez servítky... TV 
Paprika… Jedzte, jedzte, jedz-
te! Varte! Pozerajte, užívajte, 
vychutnávate!  Valí sa to na 
nás ako povodeň konzumu. 

Z duchovného hľadiska pre-
bieha v nás boj. Zápas. Ide o 
našu spásu alebo zatratenie. 
Diabol samozrejme zneužíva 
našu citlivosť na konzum natoľ-
ko, že ona sa stáva jednou 
z jeho zbraní (ponúka všetky 
rozkoše sveta). Využíva ju, aby 
rafinovane „uspal“ 
a v konečnom dôsledku uväznil 
ducha. Duch, ak má žiť, musí 
bojovať proti rozličným poku-
šeniam. Nevyhnutnosť a sila pôstu je 
v tom, že pôst ducha rozväzuje. Pôst je 
potravou ducha. Rozhodujúcim jazýčkom 
na váhe je naše rozhodnutie.   

Kupuj, užívaj, opíjaj sa, prejedaj, hreš! 
Neposlúchaj Božie prikázania! Aj v raji po-
núkol jablko. „A žena videla, že strom je na 
jedenie chutný, na pohľad krásny a na po-
znanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a 
jedla.“ (Gen 2,6). Pokračovanie poznáme. 
To isté prebieha dnes. A je to nielen sym-
bolické jablko. Ale obrovská podpora žia-
dosti očí, žiadosti tela a pýchy života. Ide až 
o zúrivý nátlak zo strany Zlého. 

Prichádza pôst. Je isté, resp. predpokla-
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