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Prečo mám ísť k referendu a hlasovať 3x áno?
Kvôli deťom. Je totiž najvyšší čas pozdvihnúť hlas za naše deti a vnukov. Teraz. Dnes. Následky dnešných našich rozhodnutí budú žať deti.
Je potrebné „kričať zo striech“, čo sa tu už dlhodobo deje. Dnes totiž denne hovoríme iba
o právach dospelých ľudí. Mnohí sa bijú do pŕs
a zápasia o svoje individuálne dobro. To je však
iba číre sebectvo. Individualizmus. Kde zostali
DETI v tejto ľudsko-právnej agende dospelých jedincov? Kde je ich miesto v živote nás, dospelých? Je pre mňa smutným konštatovaním, že ani
v 21. storočí svet dospelých nedokáže ochrániť
dieťa. Nechceme ochrániť všetky počaté deti, pretože nevieme/nechceme pomôcť ich matkám
a otcom. Nevieme ochrániť deti pred zneužívaním, zanedbávaním a týraním. A keď belgický
parlament prijal veľkou väčšinou prelomový zákon o eutanázii detí, v niektorých našich médiách
sa objavili titulky, akoby sme našli liek proti smrteľnej chorobe: „Deň D je tu! Belgicko schválilo
eutanáziu pre deti“. Stratili sme už všetku súdnosť? Stratili sme zdravý rozum? Je toto dobro
a najlepší záujem detí?
Mnohí sa ma pýtajú, čo sa stalo, že práve teraz organizujeme petície, referendum? No nestalo
sa nič nové, len my sme sa „zobudili“. Počas celých 20 rokov sa feministické organizácie na Slovensku usilovali vniesť do našej legislatívy rodovú agendu. Vediac, že netreba prebudiť tú obrovskú masu väčšiny, ktorá by im to nikdy neschválila, potichu pekne zhora boli (a doteraz sú) prijímané rôzne dokumenty bez toho, aby ľudia čo
i len tušili, o čo ide. A to nehovorím iba o laickej
verejnosti; ani odborná verejnosť nebola nikdy
prizvaná k diskusii. Kto sa len trochu ozval proti,
okamžite bol vysmiaty a odignorovaný, pretože
podľa nich je presadzovanie rodovej agendy záväzkom SR ako členskej krajiny EÚ. Na základe
tejto požiadavky sa tieto aktivistky dostali aj do
štátnych štruktúr. Je to však zavádzanie. Slovensko nemá žiaden právny záväzok voči EÚ,
z ktorého by vyplývala povinnosť akceptovať rodovú ideológiu. A že rodová rovnosť rovná sa
rovnosti medzi mužmi a ženami, to by im už
v súčasnosti nemal uveriť nikto. K týmto hlasným
krikom feministiek, ktoré sa nazývajú ľudskoprávnymi aktivistkami, sa postupne pridali aj homoaktivisti a v poslednej dobe aj LGBTI skupina
(Lesba, Gay, Bisexuál, Transsexuál, Intersexuál).
Hovoria o ľudských právach a tvrdia, že im ich
my, väčšina, upierame. Hovoria:

Referendom upierate práva párom
rovnakého pohlavia.
Neexistuje právo na registrované partnerstvo,
ani na adopcie detí. Európsky súd pre ľudské práva vyslovil, že nie sme povinní prijať registrované
partnerstvá, ale ak ich už prijmeme, ostatné už nebude na našom rozhodovaní v parlamente. Dnes
už nikto nespochybní, že registrované partnerstvá
sa spájajú s adopciou detí. To, čo kedysi trvalo 12
rokov, sa dnes udeje za 6-7 rokov. V roku 2002
ešte homoaktivisti tvrdili, že chcú len registrované
partnerstvá. Dnes sú v týchto krajinách homomanželstvá a povolené adopcie detí. Adopcia detí párom rovnakého pohlavia je EXPERIMENT na deťoch! A to nemôžeme dovoliť. Nemôžeme skúšať,
či to vyjde, či nevyjde. Ak prídeme na to, že to
nebolo správne, čo urobíme? Ospravedlníme sa
im? Alebo ich finančne odškodníme?
Referendum je zbytočné.
Referendum nie je zbytočné, pretože v našej
krajine sú opakované snahy o uzákonenie registrovaných partnerstiev pre páry rovnakého pohlavia na úroveň manželstva muža a ženy. A s tým je
spojená adopcia detí. Referendom sa dajú ochrániť
deti. Možno len dočasne, ktovie, ale aspoň to
urobme.
Na referendum sa minú peniaze, ktoré mohli ísť na podporu rodín.
Táto téza svedčí o úplnej neúcte k Ústave
Slovenskej republiky, k demokracii, ale hlavne k
názorom ľudí a ich právu rozhodovať. V parlamente neprešiel návrh, ktorý by vyriešil tieto
otázky bez referenda. Ľudia si náklady na svoje
právo rozhodovať v referende dávno predplatili vo
svojich vysokých daniach. Vzniesol niekto požiadavku na preplatenie volieb, v ktorých sa zúčastňuje 16 percent občanov? Nedá mi tiež nepripomenúť, že túto sumu už niekoľkokrát vrátili do
štátnej pokladne občianski aktivisti z mimovládnych organizácií, ktoré podporujú Alianciu za rodinu. V sociálnych službách a v školstve pracovali
(a pracujú) v prospech rodín v núdzi často za minimálne mzdy a ešte k tomu aj odviedli množstvo
hodín dobrovoľnej práce. A ešte jeden iný pohľad
– náklady na referendum sa rovnajú cene asi 1 kilometra diaľnice.
Máme vážnejšie problémy.
Je treba si uvedomiť, že korupcia, vplyv peňažných skupín, nezamestnanosť, štátny dlh, chudoba rodín a ďalšie problémy sú iba dôsledkom
doby, v ktorej žijeme. Je potrebné hľadať príčiny
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a tie systematicky odstraňovať. Vieme presne, kto
má kompetencie a zodpovednosť.
Polarizujete verejnosť a šírite nenávisť.
Nie sme to my, kto búri verejnosť. My iba reagujeme. Homoloby a aktivisti LGBTI komunity
burcujú spoločnosť. Na ich ideologické aktivity sú
vyčleňované peniaze z verejných zdrojov, teda
z našich daní. Slovenská vláda napríklad vyčlenila
v roku 2012 pre aktivity homoloby 482 957 €, pre
pro life alebo pro family organizácie 0 €. Stotožňuje sa s týmto široká verejnosť? A čo sa týka nenávisti. Skúste nájsť jeden dôkaz o tom, že sme
vystupovali nenávistne. Skôr je to naopak.
Homosexuálne orientovaní ľudia nemôžu žiť ako ostatní občania.
Štát, ani nikto iný, sa naozaj nemôže zbytočne
miešať do života dospelých ľudí, ktorí poctivo
pracujú, odvádzajú dane, plnia si povinnosti.
V prípade manželstva však dôvod intervencie
existuje. Manželstvo totiž nie je súkromnou vecou. Sú tu deti. Zásahy štátu majú teda opodstatnenie, pretože má zodpovednosť zaručiť vždy
a všade najlepšie dobro pre dieťa. Druhou otázkou
je zlepšenie občianskeho života párom rovnakého
pohlavia. Ak je to nedostatočné, treba to riešiť. Is-

te ste si všimli, že homoloby už vôbec nepožaduje
úpravu dedičských vzťahov, či možnosť nahliadať
do zdravotnej dokumentácie. Doteraz taká požiadavka nezaznela. Zdá sa, že tieto problémy sú vyriešené.
Pozrite sa, ako vyzerá tá vaša tradičná rodina.
Áno, dnešná rodina tvorená mužom, ženou
a deťmi doslova živorí. Pomoc rodinám zo strany
štátu alebo samospráv je na bode mrazu. Nejaká
podpora existuje, keď sa už rodina ocitne
v sociálnom vylúčení. Avšak funkčné rodiny nemajú dostatočnú podporu. Starostlivosť a výchova
detí je náročná úloha. Bez pomoci štátu a miestnej
komunity to rodičia často nezvládajú. Som presvedčená, že keď bude mať rodina, ako ju doteraz
poznáme, výnimočné miesto v spoločnosti, jej
členovia túto úlohu zvládnu.
Začnime konečne pozerať na svet očami
detí. Začnime ich konečne chrániť! Je najvyšší
čas žiadať, aby sa pri tvorbe politík vždy posudzoval ich vplyv na dieťa, a teda na rodinu!
Preto príďte k prvému občianskemu referendu
a vyjadrite 3x ÁNO v prospech detí!
Anna Verešová

Zo života vrútockej farnosti

Novoročný koncert troch spevokolov
V nedeľu 11. januára sa v chráme Sedembolestnej Panny Márie na Severe uskutočnil 1. ročník Novoročného koncertu, na ktorom zaznela legendárna Česká mše vánoční od Jakuba Jana Rybu.
Toto podujatie inicioval náš Chrámový spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa. Na koncerte sa okrem
nášho spevokolu predstavili aj Martinský spevokol a Martinský evanjelický spevokol a komorný orchester pod vedením Maroša Kramára.
Do posledného miesta obsadený kostol Sedembolestnej bol svedkom vydareného výkonu takmer
osemdesiatich spevákov pod vedením dirigenta Viliama Majdu. Záznam niektorých častí omše možno
vidieť aj v archíve TV Turiec.
Koncert vyslal posolstvo Vianoc, posolstvo o pokoji a radosti, ktorú nám priniesol Vykupiteľ svojím príchodom medzi ľudí, posolstvo o nekonečnej Láske, ktorá chce všetkých spájať do rodiny Božích
detí.
Nechajme sa touto Láskou naplniť a neprestaňme ju šíriť aj v tomto čase.

Zo života Cirkvi
Svätý Otec František ocenil pozornosť, aká sa na Slovensku venuje úsiliu o ochranu hodnoty rodiny v súvislosti s pripravovaným referendom. Slovákov v tomto smere povzbudil, aby mali „coraggio“
odvahu!
Pápež a Vatikán stoja pred rokom intenzívnej práce s dôležitými impulzami smerovania ďalšieho obdobia pontifikátu. Na štyroch zámorských cestách František navštívi všetky kontinenty okrem Austrálie. V októbri sa od riadnej synody biskupov najmä na Západe očakávajú dôležité rozhodnutia v postoji
Cirkvi v citlivých otázkach manželstva, rodiny a sexuality. A v priebehu roka chce okrem iného pápež
uverejniť svoju prvú encykliku na tému „ekológia“. (Zdroje: KAP)
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Niekoľko myšlienok o rodine pre naše duchovné obohatenie
Svätý Otec potvrdil „právo dieťaťa vyrastať v
rodine s otcom a matkou, ktorí dokážu vytvoriť
vhodné prostredie pre jeho rozvoj a emočné
dozrievanie“ a umožnia mu dozrievať aj „vo
vzťahu k mužskosti a ženskosti jedného otca a
jednej matky“. Rodičia majú „právo na mravnú
a náboženskú výchovu svojich detí“, odmieta sa
„akýkoľvek druh experimentovania s deťmi a
mladými na poli vzdelávania“. „S deťmi a
mladými sa nesmie experimentovať. Nie sú to
pokusné králiky!“ (príhovor pred osemčlennou
delegáciou Medzinárodnej katolíckej kancelárie
pre deti)

z vnútra naberá na
intenzite.
Aktéri
týchto
projektov
zabúdajú, že každá
jedna ríša, národ,
ale aj civilizácia,
prestali existovať, keď sa rozbila rodina. Vari
toto je zámer?... Či už to tak je alebo nie je,
existuje recept na nezrealizovanie tohto
neľudského
plánu:
návrat
k osvedčeným
hodnotám, ktoré udržali rodinu a tým i spoločnosť,
a brániť rodinu i verejne. Veriaci môžeme neustále
pridávať prosebnú modlitbu: „Ježiš, Mária, Jozef,
zachráňte naše rodiny!“
(Mons. Stanislav Stolárik, Pre Prešovský večerník, Vianoce, 2014)

(...) Podstata ľudskej bytosti smeruje k
zväzku muža a ženy ako vzájomná realizácia, ako
pozornosť a starostlivosť, ako prirodzená cesta k
plodeniu. Toto dodáva manželstvu jeho spoločenské pozdvihnutie a verejný charakter. Manželstvo má primát pred štátom a je základom rodiny. Tá je bunkou spoločnosti, ktorá predchádza
každému zákonodarstvu a dokonca aj Cirkvi. Z
toho vyplýva, že schválenie návrhu diskutovaného
zákona by znamenalo skutočný a ťažký antropologický úpadok.
Nie, manželstvo muža a ženy nie je to isté
ako zväzok osôb rovnakého pohlavia. Rozlišovať neznamená diskriminovať, naopak znamená
rešpektovať. Diferencovať kvôli odlíšeniu znamená vlastne hodnotiť, to nie je diskriminácia. V dobe, kedy sa tak veľmi nástojí na bohatosti pluralizmu a kultúrnej a sociálnej rozličnosti, je naozaj
protirečivé minimalizovať základné ľudské odlišnosti. Otec a matka nie sú to isté. Nemôžeme
učiť budúce generácie, že pripraviť sa na zámer
vytvoriť rodinu a vziať na seba záväzok stabilného
vzťahu medzi mužom a ženou je to isté ako spolunažívať s osobou rovnakého pohlavia. Buďme pozorní na to, aby sa nám v snahe predložiť a
chrániť domnelé právo dospelých nestalo, že
odložíme na bok prvotné právo detí (ich jediné
totiž treba uprednostňovať), právo na to, aby
mohli počítať so vzorom otca a matky, právo
mať otca a mamu. (...) (List kardinála Bergoglia
z 5. júla 2010 doktorovi Justovi Carbajalesovi,
riaditeľovi Sekcie laikov Argentínskej biskupskej
konferencie)

(...) Ohrozenia rodiny a morálky mládeže už
nie sú iba fatamorgánou“, lebo v rámci Európy sa
už reálne schvaľujú zákony o tzv. rodovej rovnosti, či o registrácii tzv. menšín – pod čím sa rozumejú zákony o nadštandardnej ochrane všetkých
iných vzťahov, len nie prirodzených a prorodinných. Tieto ohrozenia už nie sú o pochybnostiach, ale ide o reálne presadzovanie tzv. sexuálnej výchovy do škôl, či mediálny vplyv na myslenie súčasného človeka napr. aj v rámci projektu s
názvom „Hrou proti AIDS“. Spôsob, akým sa
tieto inštrukcie o sexuálnej výchove zavádzajú do
vyučovania je až trestuhodný, lebo sú v ostrom
rozpore s právom rodičov vychovávať deti v
morálke, ktorú oni uznávajú za vhodnú. Veď čo je
to za demokraciu, ktorá nám chce vnucovať to, čo
si „musíme myslieť“ a nie to, čo je naším presvedčením?
Preto je tu referendum, pod ktoré sa v petícii
podpísalo takmer pol milióna ľudí na Slovensku! A my všetci sme volaní k tomu, aby sme si
uvedomili vážne ohrozenia našich rodín i našich
detí a reagovali tak ako sv. Jozef z dnešného evanjelia. Jozef neváhal, a za noci vstal, vzal dieťa a
chránil ho útekom do Egypta. Nik z nás nemá
právo zaváhať, ak ide o ochranu dieťaťa, či rodiny. V tak závažnej otázke, ako je referendum
o rodine, musíme vyjadriť svoj jednoznačný
postoj voči tým, ktorí si myslia, že nám na tom
nezáleží, a tak môžu ťažiť z ľudskej pasivity.
Pastiersky list Mons. Bernarda Bobera na Nedeľu Svätej rodiny 2014

(...) Rodina je ohrozená i dnes, ako z vonku,
tak aj z vnútra. Zdá sa, že úsilie rozložiť rodinu
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všetkých ľudí dobrej vôle, aby chránili rodinu,
lebo niet bezpečnejšej kolísky pre deti, ktoré prichádzajú na svet, ako je rodina – ako je náručie
matky i náručie otca.
(...) Už o mesiac sa bude konať referendum za
rodinu. Prosím vás, nepovedzte, že sa vás to netýka. Týka sa nás to všetkých a veľmi bytostne,
preto sa ho máme zúčastniť všetci, aj so svojimi
rodinnými príslušníkmi a každý z nás by mal
povzbudiť aspoň niekoľkých ďalších ľudí, rodinu, známych, priateľov, kolegov, aj neveriacich,
ktorí si rodinu vážia, aby sa referenda zúčastnili.
Staňme sa apoštolmi tejto dobrej veci, Božej veci.
Viaže nás to aj vo svedomí, lebo účasťou na referende môžeme obmedziť zlo, môžeme prispieť k
záchrane rodiny. Áno, ísť na referendum je dobrý skutok, aby sme zamedzili sexuálnej výchove
na školách, ktorá je deštrukčná a navádza už malé
deti na neviazaný sexuálny život.
Drahí rodičia, nie štát vám dal deti, ale vy ste
im darovali život, prijali ste ich od Boha ako dar,
nedovoľte, aby vám ich morálne zničili. Účasťou
na referende sa nestaviame proti nikomu, ani neobmedzujeme práva nijakej menšiny. Nechceme
však dovoliť, aby sa nejakým spôsobom nahlodávala podstata rodiny, ktorá podľa Božieho
plánu spočíva v otcovi, matke a deťoch. Účasťou
na referende zamedzíme absurdite, že rodičia
budú posielaní do väzenia za to, že odmietnu,
aby sa ich deti zúčastňovali sexuálnej výchovy.
Tiež nesmieme dovoliť, aby sa rodinám odoberali
deti justíciou a dávali sa potom na výchovu aj
homosexuálnym párom, ktoré nikdy pre deti nemôžu vytvoriť optimálne rodinné prostredie.
Účasťou na referende všetci podporíme svoju vlastnú rodinu, ale aj ostatné rodiny. Budeme
hlasovať za ochranu zdravej rodiny. Je to veľmi
dôležité. Preto hovorme o tom aj svojim priateľom, blízkym a známym. Verte mi, referendum nie
je o politike, ale o rodine.
7. február 2015 bude naozaj dôležitý v histórii
Slovenska. Ja i ty, my všetci rozhodneme o ochrane detí a rodinného života. Médiá nás budú strašiť, že sa referenda nezúčastní potrebný počet
voličov. Nedajme sa pomýliť, ale podporme
ochranu rodiny, manželstva a detí. Je to naša
najdôležitejšia úloha. Nosením bielych stužiek, či
nálepkami na autách chceme dať najavo, že sa referenda zúčastnime a pozývajme tým aj ostatných,
aby sa ho zúčastnili.
Pastiersky list vladyku Mons. Jána Babjaka SJ
na sviatok Bohozjavenia Pána, 6. januára 2015

(...) Božie slovo nám predkladá obraz rodiny,
v ktorom majú svoje pevné a nezastupiteľné miesto otec, mama i deti. Takáto rodina je výrazom
Božieho zámeru a plánu. Novodobá Teória rodovej rovnosti to však označuje za prekonaný stereotyp. To znamená, že sme si zvykli, že rodina je
iba toto. Je to vraj len naša obmedzená predstava.
Vraj sú aj iné možnosti a sú rovnocenné. Žiaľ, vo
viacerých krajinách dostala táto zvrátená teória
aj právne zastrešenie. Dvaja muži, alebo dve ženy už dokonca nemajú problém osvojiť si cudzie
dieťa a dosiahnuť i spoločenské uznanie, akoby
boli skutočnou rodinou. Aj u nás sa stupňuje tlak
na reálne nastolenie tejto praxe. Najnovšie sa cez
tzv. Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv, pod rúškom ľudských práv a odstraňovania diskriminácie, otvárajú dvere bezbrehej
svojvôli, ktorá odporuje zdravému rozumu. Prvou a najzraniteľnejšou obeťou tejto teórie sú
deti, naše deti.
(...) S obavou si kladiem otázku: Nemalo by
sa všetko úsilie štátu a spoločnosti sústrediť na
podporu skutočnej rodiny postavenej na manželstve muža a ženy? Veď iba zo zväzku muža a
ženy povstane nový život. Ináč to nie je možné!
Spoločnosť môže bezpochyby žiť a prežiť bez
homosexuálnych párov a partnerstiev. Prestane
sa však úspešne rozvíjať, ak sa ženy a muži neotvoria pre deti a ak rodičia nepreberú za to
zodpovednosť počas celého svojho života (Kurt
J. Heinz, nemecký kresťanský publicista).
(...) Tzv. scitlivovanie detí, aby si tak samé
mohli vyskúšať a určiť svoj rod, je zločinom na
deťoch. Varoval pred tým aj Svätý Otec František: Nemôžeme dopustiť, aby sa z detí stávali
pokusné králiky! (príhovor k delegácii Medzinárodného katolíckeho výboru pre deti, Rím 11. apríla 2014).
(...) Zoči-voči týmto ohrozeniam chcem
upriamiť vašu pozornosť na blížiace sa referendum
o ochrane manželstva a rodiny. Je to chvályhodná
iniciatíva. Chce potvrdiť súčasný právny stav a zastaviť silný tlak tých, ktorí chcú zaviesť spomínané „nové ľudské práva“.
Pastiersky list vladyku Milana Chautura, košického eparchiálneho biskupa k sviatkom Narodenia Pána 2014
(...) Ide mi o záchranu rodín. Ide mi o deti,
ktoré veľmi trpia, ak sa ich rodičia rozvádzajú a
oni sú trhané na jednu či druhú stranu. Vyzývam
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Apoštolský list Svätého Otca Františka všetkým zasväteným osobám pri príležitosti Roku zasväteného života
Čo zvlášť očakáva Svätá Otec od tohto milostivého Roku zasväteného života? V prvom rade,
aby vždy platilo: „Tam, kde sú rehoľníci, tam je
radosť.“ Aj keď aj rehoľníci, ako všetci, prežívajú
ťažkosti, mali by nájsť „dokonalú radosť“ z prežívania evanjelia a nasledovania Krista, ktorá priťahuje ostatných. Pretože zasvätený život sa nešíri
kampaňou, ale práve touto osobnou skúsenosťou.
Ďalej očakáva, že rehoľníci „prebudia svet“. Že
budú „prorokmi, ktorí svedčia o tom, ako Ježiš žil
na tejto zemi“. Prorok stojí zvyčajne na strane slabých, lebo vie, že sám Boh je na ich strane.
Ďalšou nádejou Svätého Otca je, že z Cirkvi
sa stane dom spoločenstva, v ktorom kritika, klebety, závisť, žiarlivosť, nepriateľstvá nemajú
miesto, ale nahradí ich vzájomné prijatie a pozornosť, spoločné podieľanie sa na materiálnych a
duchovných dobrách, bratské napomínanie, rešpektovanie najslabších. „Spoločenstvo a stretnutie
rôznych chariziem a duchovných povolaní je cestou nádeje. Nikto nevybuduje budúcnosť izolovane, ani len vlastnými silami, ale keď sa stotožní s
pravdou o spoločenstve, ktoré sa otvára stretnutiu,
dialógu, počúvaniu, vzájomnej pomoci a ktoré nás
chráni pred prílišnou zaujatosťou sebou samými.“ Ide teda o úprimnú spoluprácu medzi všetkými povolaniami.
Veľmi potrebné je aj vyjsť zo seba samých a
ísť na periférie života. „Nesťahujte sa do seba, nedajte sa zadusiť malými domácimi hádkami, nestaňte sa väzňami vašich problémov. Tie sa vyriešia, keď vyjdete von a pomôžete druhým vyriešiť
ich problémy a ohlasovať dobrú zvesť. Dávajúc
život, život nájdete; dávajúc nádej, nájdete nádej;
milujúc nájdete lásku.“ Svätý Otec očakáva konkrétne skutky lásky podľa potrieb nášho okolia
a očakáva tiež, že jednotlivé charizmy budú
„skúmať, čo Boh a dnešné ľudstvo požadujú“.
Rok zasväteného života nie je určený len pre
zasvätené osoby. Svätý Otec sa obracia taktiež na
ostatných. Na laikov, ktorí sa podieľajú na poslaní
jednotlivých reholí, ale aj na celý kresťanský ľud,
aby si uvedomil „dar prítomnosti toľkých zasvätených mužov a žien, dedičov veľkých svätých, ktorí tvorili dejiny kresťanstva“. Pozýva všetkých,
aby sa zišli okolo zasvätených osôb a prežívali
s nimi ich ťažkosti a pomáhali im, ak je to možné,
uskutočňovať dielo patriace celej Cirkvi. Dôležitá
je spolupráca s rodinami, ktoré sú taktiež miestami
evanjelizácie. Svätý Otec vyzýva aj zasvätené

Svätý Otec František vyhlásil 30. novembra
minulého roku – na Prvú adventnú nedeľu – Rok
zasväteného života. Rozhodol sa tak na žiadosť
mnohých zasvätených osôb, ako aj pri príležitosti
50. výročia cirkevných dokumentov Lumen gentium a Perfectae caritatis, ktoré sa venujú aj rehoľnému životu. Rok zasväteného života sa skončí
na sviatok Obetovania Pána 2. februára 2016.
Svätý Otec vytýčil niekoľko cieľov, ktoré by
sa mali snažiť zasvätené osoby, ale aj celá Cirkev,
počas tohto milostivého času dosiahnuť:
Prvým cieľom je „hľadieť na minulosť
s vďačnosťou“. Každá komunitná rodina by si mala pripomenúť svoje začiatky a dejinný vývoj. Dôležité je predovšetkým znovu sa inšpirovať
z iskry, vysokých ideálov, plánov a hodnôt, ktoré
motivovali ich zakladateľov. Zároveň si treba pripomenúť, ako sa daná charizma vyvíjala, akým
problémom čelila a ako ich prekonala. Súčasťou
boli aj ľudské slabosti, z ktorých je tiež možné sa
poučiť. Všetko toto má viesť k vďačnosti Bohu
k pokore pred Ním.
Druhým cieľom je, aby prítomnosť prežívali s
nadšením. Pre zakladateľov a zakladateľky je „regulou evanjelium a každá iná regula mala byť len
iným vyjadrením evanjelia“. Zasvätené osoby si
majú položiť otázku, či aj pre nich predstavuje
evanjelium základ pre každodenný život
a rozhodovanie. Iba ak to tak je, môžeme a musíme milovať v pravde každého človeka, ktorého
stretneme na našej ceste, pretože sme sa od Ježiša
naučili, čo je to láska a ako treba milovať. Ako
boli zakladatelia fascinovaní jednotou dvanástich
apoštolov okolo Ježiša, tak i dnešné komunity majú „ponúknuť konkrétny model spoločenstva, ktoré umožňuje žiť v bratských vzťahoch, lebo uznáva dôstojnosť každej osoby a delí sa o dary, ktoré
každý prináša.“
Tretím cieľom Roku zasväteného života je
„objať budúcnosť s nádejou“ napriek všetkým
ťažkostiam, ktoré na zasvätený život v súčasnosti
číhajú. Netreba upadnúť do „pokušenia čísel a výkonnosti a už vôbec nie do pokušenia spoliehať sa
na vlastné sily“, ale neustále pokračovať na ceste
s dôverou v Pána. Svätý Otec sa tu obracia
a spolieha predovšetkým na mladých zasvätených,
ktorí sa majú jednak obohacovať skúsenosťami
starších, no zároveň im znovu ukazovať ideály začiatkov a vnášať sviežosť nadšenia do svojich
komunít.
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osoby komunít, ktoré nepatria do katolíckej Cirkvi, aby sa spolupodieľali na vzájomnom poznaní,
úcte a ekumenizme. Taktiež nemožno zabudnúť
na prejavy mníšstva v iných náboženstvách a treba
hľadať spoločnú snahu slúžiť ľudskému životu.
„Spoločne ísť vždy znamená obohatenie a môže to
otvoriť nové cesty pre vzťahy medzi ľuďmi a kultúrami, ktoré sú v tomto období, zdá sa, spojené s
mnohými ťažkosťami.“ Nakoniec sa Svätý Otec

obracia na svojich bratov biskupov a prosí
o starostlivosť a podporu jednotlivých chariziem.
Márii, Panne načúvania a kontemplácie, prvej
učeníčke jej milovaného Syna, zveruje tento Rok
zasväteného života. „Na ňu, milovanú Otcovu
dcéru, odetú všetkými darmi milosti, hľaďme ako
na neprekonateľný vzor nasledovania Krista v láske k Bohu a v službe blížnemu.“

Novomanželia a svokrovci pod jednou strechou
rovnať ku vzťahom medzi dvoma suverénnymi
štátmi: vzájomná úcta a rešpekt, nemiešanie sa do
vnútorných záležitostí a obojstranne výhodná spolupráca. A k ľudským vzťahom navyše patrí vzájomný súcit a účinná pomoc v ťažkostiach. Pritom
každá zo strán má právo pomoc ponúknuť alebo
o ňu požiadať a obe strany majú právo vyhovieť aj
odmietnuť. Rodičia tiež nemusia súhlasiť vždy
s tým, ako a čím žijú v manželstve ich dospelé deti, a tie zas môžu mať výhrady k žitiu svojich rodičov. Čo však nedáva ani jednej strane právo zasahovať, čokoľvek meniť či dokonca intrigovať.
Ak budeme vychádzať z tejto koncepcie, ľahšie sa
nám bude budovať pozícia samostatnej novovznikajúcej „jednotky“.
Pravidlá
Je dobré, ak sa hneď na začiatku dohodnú
pravidlá, za ktorých budeme spolu fungovať. Tie
by sa mali týkať hlavne týchto oblastí:
Súkromie: Každý pár by mal mať aspoň nejaký malý priestor (najlepšie uzamykateľný), ktorý
je len „náš“, kam tí druhí nemajú prístup.
Financie: Je dobré, ak aspoň nejakou čiastkou
mladí na bývanie prispievajú. Ak sa nechajú „vydržiavať“, ostávajú v pozícii detí a rodičia potom
môžu mať pocit, že na oplátku môžu spolurozhodovať o ich živote.
Strava: Je dobré, ak sa o svoju stravu (nákupy aj varenie) starajú mladí sami, alebo ak sa vo
varení aj nakupovaní striedajú s rodičmi.
Domáce práce: Aj spravodlivé rozdelenie
domácich prác prispieva k tomu, že sa mladí presunú z pozície dieťaťa do pozície samostatne fungujúcej rodiny.
Samozrejme, jednotlivé pravidlá môžu
v každej rodine vyzerať celkom inak. Dôležité ale
je, aby sa jasne stanovili, najlepšie hneď na začiatku a aby pri ich tvorbe mohol každý otvorene
povedať svoj názor. A tiež, aby sa prípadné nedorozumenia riešili hneď. (krátené)

Keďže vlastné bývanie stojí závratné sumy peňazí, mnoho mladých manželov býva po svadbe
(aspoň dočasne) s rodičmi. Napriek mnohým výhodám má viacgeneračné spolužitie aj svoje úskalia. Prečo vznikajú konflikty a ako im predchádzať? Pomôže nám, keď si uvedomíme, ako sa
svadbou menia vzťahy medzi mladomanželmi a ich
rodičmi.
„Preto muž opustí otca i matku…“
Najdôležitejšou úlohou v prvej fáze manželstva je postaviť partnera na prvé miesto vo svojom
živote. Manželia už nemajú byť poslušnými deťmi
svojich rodičov, ale majú byť jedno telo s manželským partnerom. Z dvoch životov a životných
štýlov musia urobiť jeden, zladiť sa a zjednotiť,
aby vytvorili čo najvhodnejšiu pôdu pre výchovu
detí, ktoré čoskoro privedú na svet. Majú sa ustáliť vo svojich rolách, vyjasniť si spôsob a pravidlá
spoločného života. To sa dá oveľa ťažšie, keď
ostávajú v rodičovskom dome. Ťažko sa „opúšťa“
rodičov, keď nikam neodchádzam… Ťažko sa
hľadajú nové vlastné pravidlá, keď žijeme v domácnosti, ktorá už podľa nejakých pravidiel funguje…
Prišelec
V ťažkom postavení je hlavne ten, ktorý prichádza do domu svokrovcov. Ak to je manžel, je
preňho veľmi ťažké stať sa hlavou novej rodiny
v dome, kde je hosťom, kde mu nič nepatrí a kde
nepozná beh domácnosti a zaužívané zvyklosti.
Ak naopak prichádza k svokrovcom nevesta,
zvykne to zas škrípať medzi ňou a svokrou. Nemôže si zariadiť domácnosť či kuchyňu po svojom
a ťažko sa jej stará o manžela, keď je tu mamička,
ktorá sa vďaka skúsenostiam vie o svojho syna
postarať najlepšie.
Dva samostatné štáty
Dôležité je, aby sme si uvedomili, že pozícia
rodičov v živote mladých manželov sa zásadne
mení. Medzi mladomanželmi a ich rodičmi by sa
mali postupne vytvoriť vzťahy, ktoré možno pri[8]
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Judaizmus (11. časť)
Tradičný život. Náboženské príkazy Tóry určujú dodržiavanie predpisov od narodenia až po
smrť a dávajú tradičnému každodennému životu
špecifickú podobu. Miera ich dodržiavania však do
veľkej miery závisí od príslušnosti k jednotlivým
prúdom judaizmu. Narodenie. Aj keď podľa židovského učenia duša človeka existuje už pred jeho narodením, za vznik nového života je považovaný okamih, keď sa dieťa dostane pri pôrode viac
ako polovicou svojho tela von z tela matky. Do
tohto okamihu má nenarodené dieťa štatút „potenciálneho života“ a život matky, ktorý je už reálny,
má prednosť pred jeho životom. Je to v súlade s
prikázaním o ochrane existujúceho života. Teória
dedičného hriechu je v judaizme úplne odmietnutá
a duša novonarodeného dieťaťa je úplne čistá.
Obriezka. Základným obradom, určujúcim
príslušnosť mužov k židovskému náboženstvu, je
obriezka (brit mila). Obrezanie predkožky pohlavného údu u mužských príslušníkov národa bolo a je
známe u mnohých národov. V židovskej tradícii sa
konanie obriezky viaže ku Abrahámovi a počíta sa
k vonkajším znameniam uzatvorenia zmluvy Boha
so svojím ľudom (Gn 17, 9-14 a Lv 12, 3). Chlapec
po ôsmich dňoch od narodenia musí byť obrezaný,
a je to prvý náboženský obrad po jeho narodení.
Obriezku vykonáva mohel (obrezávač – medicínsky aj nábožensky vyučený muž). Robí sa to buď
doma, v synagóge, alebo v nemocnici. Po obriezke
dostane chlapec „hebrejské meno“, ktoré však
v skutočnosti vôbec nemusí byť hebrejské, ale môže byť akékoľvek. Dievčatá dostávajú meno ešte
skôr než chlapci, a to pri prvom šabate po narodení.
Náboženská výchova. V ranom detstve zodpovedá matka za náboženskú výchovu dieťaťa. Len
čo sa naučí rozprávať, učia ho slová modlitby Šema´. Keď má okolo piatich rokov, pošlú ho do synagógy na hodiny náboženstva. Hneď ako sa naučí
čítať hebrejsky, začne študovať Tóru a ďalšie posvätné texty. Pre dievča je tiež obzvlášť významné
naučiť sa udržiavať židovský domov.
Mladosť. Dosiahnutie náboženskej dospelosti
je okamih, keď sa chlapec stáva bar micva (syn
prikázania). U chlapcov je to po dovŕšení veku trinástich rokov a naproti všeobecne rozšírenej mienke, deje sa tak automaticky, bez nutnosti nejakého
náboženského úkonu alebo rituálu. Dosiahnutie
veku 13 rokov umožňuje chlapcom zapojenie sa do
plnohodnotného náboženského života. Dievčatá sa
stávajú dcérami prikázania bat micva už vo veku

12 rokov. Do dosiahnutia bar – bat micva sú za
hriechy svojich detí zodpovední rodičia. Po dosiahnutí tohto veku už za svoje hriechy zodpovedajú samotné deti. Podľa židovských zákonov môžu,
okrem iného, svedčiť pred súdom, ženiť sa a vydávať sa, aj keď samozrejme dnes nevidíme 12-13
ročné svadobné páry.
Sobáš. Podľa Talmudu štyridsať dní pred narodením chlapca je v nebi ohlásené, koho dcéru si
vezme za ženu. Podľa Midraša (výklad Písma)
možno „získať“ manželku troma spôsobmi: prostredníctvom peňazí (kúpenie svadobného prsteňa
a jeho akceptovanie budúcou manželkou už napĺňa
túto podmienku), zmluvou, alebo sexuálnym spojením. Akýmkoľvek spôsobom, manželka môže
byť získaná len s jej súhlasom. Toľko hovorí Midraš, no v súčasnosti je samozrejmosťou aj legálne
uskutočnenie sobáša pre jeho civilnú platnosť.
Manželstvo sa považuje za posvätné spojenie muža
a ženy. Teší sa nesmiernej úcte a spočíva na vzájomnej dôvere a dohode. Manžel sa podpisom svadobnej zmluvy (ketuba) zaväzuje, že sa bude k
manželke správať s úctou, a že ju nenechá bez prostriedkov. Svadobná zmluva stanovuje hmotné zabezpečenie ženy po prípadnom rozvode alebo smrti
manžela a je výlučným vlastníctvom manželky. Pri
tradičnej svadbe je zvykom, že ženích a nevesta sa
týždeň pred svadbou nestretávajú a jeden deň pred
svadbou sa postia. Svadobný obrad sa koná obyčajne v utorok, nikdy nie cez sviatky alebo smútočné dni. Nemusí sa konať v synagóge – môže byť
aj pod holým nebom, ale podmienkou je oddanie
snúbencov pod baldachýnom (chupa), upevneným
na štyroch tyčiach, symbolizujúcim budúci domov
snúbencov. Svadobný obrad trvá asi 20-30 minút a
končí sa tým, že ženích pravou nohou rozpučí
sklenený pohár. Tento symbolický akt pripomína
zničenie Jeruzalemského chrámu.
Rozvod. Manželstvo je síce rozlučiteľné, no
rozvod sa považuje za krajný prostriedok riešenia.
Prednosť sa dáva pokusu o zmierenie. V prípade
zlyhania manželstva sa miestna komunita všemožne pokúša manželov zmieriť. Ak to nejde, židovský
náboženský súd môže so súhlasom oboch partnerov vydať get (zmluvu o rozvode). Tento doklad,
napísaný po aramejsky a podpísaný dvoma svedkami, odovzdá manžel manželke. Zbavuje ju všetkých manželských povinností voči nemu. Vo väčšine krajín je najprv potrebný občiansky rozvod a
vydanie getu je jeho náboženským potvrdením.
Podľa tradície je náboženský rozvod potrebný na
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rozviazanie náboženského sobáša. Liberálni židia
akceptujú aj civilnú formu rozvodu.
Kóšer strava. Povinnosťou tradičnej židovskej
domácej panej je starať sa o náboženskú čistotu
domu. Jednou z jej mnohých úloh je zabezpečiť,
aby sa v ňom konzumovalo tzv. kóšer jedlo podľa
židovských stravovacích pravidiel (kašrut). Zásadnou kostrou celej koncepcie kašrutu je rozdelenie
potravín na kóšer (vhodné alebo rituálne čisté) a
trejf (nečisté). Dodržiavanie predpisov kašrutu je
viac menej náboženská záležitosť a jednoduchá
odpoveď na otázku, prečo to židia robia, je: „Lebo
to prikazuje Tóra.“ Medzi nečisté potraviny, a teda
zakázané, patrí napríklad bravčové mäso. Ak by
však židovi hrozila smrť od hladu, môže ho jesť. V
podstate sa môže konzumovať mäso iba z párnokopytných prežúvavcov, napríklad krava, ovca, koza, ale nie z koňa, osla, ťavy a podobne; ďalej hydina a niektoré vtáky, nikdy nie však dravce. Čo sa
týka rýb a morských živočíchov, kóšer sú len ryby,
ktoré majú súčasne šupiny aj plutvy, takže napr.
krevety, kraby, žraloky a ďalšie židia jesť nesmú.
Ovocie a zelenina nemajú
žiadne obmedzenie, ale musia
byť poriadne očistené a všetok
hmyz i červíky odstránené.
Aby bolo mäso rituálne čisté,
zviera musí byť zabité predpísaným spôsobom. Rituálnu porážku smie vykonávať len na
to spôsobilý mäsiar (šochet),
ktorý zviera usmrcuje čistým rezom, aby čo najmenej trpelo, a zároveň z jeho tela odišla krv. Jej
požívanie je prísne zakázané, pretože v krvi sa nachádza „duša“ mäsa a je sídlom života. Preto sa
mäso doma ešte nasoľuje a máča vo vode, aby sa
všetky zvyšky krvi z neho odstránili. Mäso nesmie
pochádzať z nezabitého zvieraťa a zakázaná je aj
konzumácia hustého, pevného tuku zvierat. Poľovanie na zvieratá nie je povolené. Mliečna a mäsitá
strava sa nesmú jesť dohromady. Tento príkaz je
založený na interpretácii nariadenia: „Nevar kozľa
v mlieku jeho matky!“ Aby židovská pani domu
predišla akémukoľvek miešaniu mäsa s mliekom,
používa dve súpravy riadu, z ktorých jednu používa iba na mäso a druhú iba na mliečne potraviny.
Okrem toho zvykne používať dve misy na umývanie riadu a dve utierky. Pokiaľ ide o dodržiavanie
týchto stravovacích zákonov, medzi židmi sú značné rozdiely. Niektorí na ne nedbajú vôbec, iní sa
zdržiavajú jedla, ktoré je výslovne zakázané, ale
nie sú takí dôslední v detailoch kóšer stravovania.
Ortodoxní židia však puntičkársky dodržiavajú

všetky tieto pravidlá. Dávajú tým najavo svoju náboženskú poslušnosť, pričom prijímanie potravy je
posvätné a rodinný stôl sa stáva oltárom. Pred každým jedlom sa odrieka tradičné požehnanie. Môže
sa líšiť podľa prijímaného jedla, ale najčastejšie
slová sú: „Si požehnaný, Pane, náš Boh, Kráľ univerza, čo tvoríš chlieb zo zeme.“
Smrť a zmŕtvychvstanie. Poslednými slovami nábožných židov, ktoré, ak sú umierajúci príliš
slabí, vyslovuje niekto iný, sú slová modlitby Šema´, ktorú sa učili ešte ako deti: „Počuj, Izrael, Pán
je náš Boh, Pán jediný...“ Pri pohrebe si pozostalí
na znamenie smútku natrhnú šaty. V súlade s biblickým učením „Prach si a na prach sa obrátiš“ tradičný judaizmus odmieta kremáciu (je považovaná
za urážku ľudskej dôstojnosti a popretie viery vo
vzkriesenie – aj preto bolo obdobie holokaustu pre
židov také traumatizujúce). Pohrebný obrad, pre
ktorý je aj v bohatých rodinách charakteristická
prostota, sa koná čo najskôr, pokiaľ možno do
dvadsiatich štyroch hodín po smrti. Telo sa pred
pohrebom nikdy nevystavuje. Za mŕtveho sa neodriekajú žiadne modlitby, ale na
pamiatku sa odrieka kaddiš (modlitba na chválu Boha). Najmä deti
sú povinné modliť sa kaddiš za
zosnulých rodičov. Obdobie
smútku má tri fázy: v prvej, do
siedmich dní od pohrebu, sa nemá vychádzať z domu; v druhej
fáze, do ďalších tridsať dní, je
možný pomalý návrat k povinnostiam života; v poslednej, tretej – do jedného roka, sa treba zdržiavať
zábav. Na výročie smrti rodiča deti zapaľujú pamätnú sviečku a na konci bohoslužby v synagóge
sa modlia kaddiš. Všetky prejavy smútku majú dva
hlavné účely – preukázať úctu zosnulému a potešiť
pozostalých. Židia veria, že mŕtvi budú vzkriesení
v čase príchodu Mesiáša. Viera vo vzkriesenie je
jednou zo základných častí tradičnej židovskej viery, aj keď v dávnej minulosti tvorila zásadný rozdiel napríklad medzi farizejmi, ktorí vo vzkriesenie
verili a saducejmi, ktorí tento koncept naopak odmietali. Predstava posmrtného života v judaizme
má prinajmenšom 2 000 rokov, je však pravda, že
judaizmus sa zapodieva predovšetkým týmto životom, dodržiavaním Božieho zákona v prítomnosti,
nie posmrtným životom.
Použité pramene: www.delet.sk; Jana Hradská,
Slávka Molnárová: Židovské dejiny a kultúra; kolektív autorov: Viery a vyznania.
Pokračovanie nabudúce.
Marián Sovík
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ŠTATISTIKA FARNOSTI

Koncoročná štatistika farnosti Vrútky za rok 2014
Duchovná štatistika
V roku 2014 sviatosť krstu prijalo 70 krstencov. 69 detí, z toho 28 chlapcov a 41 dievčat. Sviatosť krstu prijala aj 1 dospelá žena. Bolestnou štatistikou je, že 24 detí sa narodilo do nemanželského zväzku, čo činí 34 %. Niektoré deti nemajú
krstných rodičov, nakoľko v príbuzenstve sa nenašiel nikto, kto by spĺňal požiadavku Cirkvi na krstného rodiča – pobirmovaný kresťan katolík, ktorý
ak žije v manželstve, musí mať cirkevný sobáš.
Na cestu do večnosti si Pán života a smrti povolal 58 farníkov, 28 mužov a 30 žien. Do Božieho
milosrdenstva odovzdávame zvlášť 29 z nich, ktorí
odišli na večnosť ako nepraktizujúci, čiže nepristupovali k sviatostiam ani raz do roka a zomreli nezmierení s Pánom Bohom. Je to alarmujúcich 50 %
z celkového počtu zosnulých. Aj na tejto štatistike
opäť vidíme, že v mnohých sa stratila viera vo
večný život. Nezáleží nám, v akom stave sa ukážeme raz pred Božou tvárou. Nekajúcnosť
a zatvrdilosť srdca je cesta do večného zatratenia.
Smutnou skutočnosťou je tiež fakt, že niektorí
pozostalí dávajú svojich rodičov pochovať občianskym obradom, aj keď to nebolo úmyslom zomrelého. Vyskytujú sa aj prípady, keď nebožtíka pozostalí dajú hneď spáliť, bez akejkoľvek rozlúčky,
a potom prídu žiadať o uloženie urny, lebo majú
strach, aby ich nestrašil. Mŕtvi nestrašia, je to len
naše zlé svedomie, ktoré sa môže dostať do područia Zlého ducha a môže nás okrádať o pokoj.
V tomto roku prijalo sviatosť manželstva
v našej farnosti 21 manželských párov. Je to bohužiaľ opäť o 30 % menej ako v minulom roku. Prvé
sväté prijímanie prijalo len 36 detí. Sviatosť birmovania prijalo 60 birmovancov, z toho 51 mladých dievčat a chlapcov a 9 dospelých. Pri svätých
omšiach bolo rozdaných okolo 65 500 svätých prijímaní. Je to o 13 % menej ako v minulom roku.
Smutné však je aj to, že oproti roku 2010 je to menej až o 30 %. Ubúda počet veriacich v našom
chráme najmä v pracovné dni. Chcem Vás povzbudiť k častejšej návšteve kostola a k prijímaniu Eucharistie.
Od 29. júna 2014, vzhľadom na dlhotrvajúce
majetkovoprávne problémy v oblasti vlastníctva
kostola Povýšenia svätého kríža v Priekope, sme
museli ukončiť bohoslužby v tomto chráme
a kostol sme pripravili na odovzdanie vlastníkom –
Pozemkovému
pasienkovému
spoločenstvu
v Priekope. Veľmi si vážime a oceňujeme ústretový prístup k riešeniu tohto problému zo strany nie-

ktorých členov Pozemkového pasienkového spoločenstva, osobitne Ing. Martina Kostru, ktorý pripravuje dokumenty k podnetu na vyvlastnenie tohto chrámu. Dúfame, že dlhotrvajúci administratívny proces nezapríčiní úplné schátranie tohto Božieho stánku. Katolícka cirkev tento chrám môže
nanovo prijať do užívania až po úplnom usporiadaní majetkovoprávnych vzťahov. Zároveň Vás všetkých prosím o modlitbovú podporu na tento úmysel.
K prijatiu sviatosti krstu sa v tomto čase pripravujú dvaja dospelí katechumeni. Duchovnou radosťou našej farnosti sú mladé rodiny, ktoré sa usilujú žiť osobnú vieru v rodinnom živote a neboja sa
prijať dar dieťaťa. Božím požehnaním pre našu
farnosť začala byť aj svätá omša v nedeľu o 11:00
h, na ktorej sa zúčastňujú deti s rodičmi. Prínosom
pre upevnenie nášho farského spoločenstva bola aj
farská púť do Fatimy v dňoch 18. – 22. marca 2014
a farská púť do Ríma v dňoch 11. – 15. novembra
2014. V roku 2015 chceme putovať do pútnických
miest v Poľsku a na začiatku adventu budú v našej
farnosti ľudové misie, na ktoré sa budeme počas
roka duchovne pripravovať.
Finančná štatistika farnosti
Finančné zabezpečenie našej farnosti k 1. januáru 2014 bolo vo výške 8 557,48 €. Počas roka
bolo z Vašich milodarov do pokladnice a na bežný
účet farnosti prijatých spolu 51 151,55 €. Všetkým
Vám patrí úprimné poďakovanie! Výdavky v tomto roku činili celkovo 47 941,64 €.
V tomto roku vďaka sponzorom a Vašim milodarom sme pri našom Farskom chráme mohli postaviť kaplnku Fatimskej Panny Márie a upraviť
pravú stranu okolia kostola. Nanovo sme tiež opravili oporný múr pri kostole. Výdavky na rekonštrukcie a opravy činili 16 454,73 €.
Ďalšie výdavky v jednotlivých položkách
v tomto roku boli takéto: bohoslužobné a prevádzkové náklady činili 6 619,46 €; náklady na energie
– elektrina, voda a plyn činili 11 786,78 €; bežné
opravy a údržba činili 3 297,61 €. Zbierky odoslané na Biskupský úrad činili 5 161,07 €. Ostatné
výdaje tvorili príspevky do fondov, organizovanie
farských podujatí a iné výdaje.
Celkové finančné zabezpečenie farnosti
k 1. januáru 2015 je vo výške 11 767,39 €. Naše
poďakovanie patrí deťom a mladým, ktorí venovali
svoj voľný čas príprave a priebehu Dobrej noviny.
Pokračovanie na strane 12.
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INFORMUJÚ NÁS
Dokončenie zo strany 12:
Aj vďaka nim ste na Dobrú novinu obetovali
celkom 2 535,- €.
Všetkým Vám, ktorí ste prispeli akýmkoľvek
milodarom počas celého roka, vyslovujeme úprim-

né Pán Boh zaplať. Ďakujeme aj Vám, ktorí ste prispeli kvetmi na výzdobu kostola z pohrebných obradov či rodinných slávností.

Život na cirkevnej ZŠ s MŠ A. Bernoláka
Zápis prváčikov
V dňoch 19. a 20. januára prebiehal u nás na
škole zápis do 1. ročníka. Zúčastnilo sa ho spolu 45
detí. Ďakujeme všetkým zúčastneným rodičom a
ich deťom za prejavenú dôveru. Už teraz sa tešíme
na nových prváčikov a prajeme vám ešte pekné
chvíle v materských školách. Do skorého videnia.
Komparo 8 a 9
Naša škola sa každoročne zapája do celoslovenského projektu KOMPARO, ktoré prebieha
testovou formou. Cieľom tohto projektu je pripraviť žiakov na Testovanie 9, ale taktiež získať ob8. ročník
Matematika
Fyzika
Slovenský jazyk
a literatúra
Dejepis
Všeobecné študijné predpoklady
9. ročník
Matematika
Slovenský jazyk
a literatúra

jektívnu spätnú väzbu o vlastnej škole a objektívne
porovnanie s inými školami. Ani tentokrát nebol
výnimkou. 6. novembra 2014 sa ho zúčastnili všetci žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Pre žiakov
ôsmeho ročníka bolo testovanie zamerané na tieto
oblasti: prírodovedný blok (MAT, FYZ), spoločenskovedný blok (SJL, DEJ) a všeobecné študijné
predpoklady. Testovanie žiakov deviateho ročníka
bolo zamerané na matematiku a slovenský jazyk
a literatúru. Nuž a ako to všetko dopadlo? Výsledky žiakov jednotlivých ročníkov uvádzajú nasledujúce tabuľky:

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy
70,2 %
62,9 %
69,1 %

Priemerná úspešnosť
všetkých testovaných
žiakov v SR
46,7 %
31,7 %
61,3 %

Percento zúčastnených škôl,
ktoré dosiahli v danom teste
horší výsledok ako naša škola
98,8 %
99,8 %
87,4 %

63,7 %
70,2 %

40,2 %
59,4 %

98,3 %
94,1 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy
57,3 %
57,0 %

Priemerná úspešnosť
všetkých testovaných
žiakov v SR
43,9 %
50,5 %

Percento zúčastnených škôl,
ktoré dosiahli v danom teste
horší výsledok ako naša škola
94,9 %
88,1 %

Kompletné výsledky si môžete pozrieť na: Komparo_2014-2015_vysledky-1.doc

Rodinné centrum Rozprávkový domček
Milé mamičky,
v novom roku sa na vás tešíme každý týždeň na modlitbách matiek (pon. 9:30- 12:00), tvorivých dielňach (str. 9:30-12:00), v herni (ut./štv.
9:30-12:00) a v telocvični (pia.9:00-10:00).
Tento rok bude zároveň Domček sláviť 10-te
narodeniny, takže sa chystá veľká oslava s tortou, ktorú odštartujú
Spievanka
a
Zahraj-

ko. Pustíme sa tiež do renovácie ihriska... Našou
udalosťou roka je však najmä zasvätenie Rodinného centra Rozprávkový domček Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie na sviatok Obetovania Pána
2.februára. Naše často ťažko skúšané rodiny zverujeme pod ochranu našej drahej Matky.
Info: Zuzana Kötelešová 0908494892, zuzanamazurova@yahoo.com
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OZNAMY
Pozvánka na Piaty farský ples
Opäť Vás chceme touto cestou pozvať na 5.
farský ples, ktorý budeme organizovať v KKD 7.
februára 2015. Cieľom tohto plesu je upevnenie
nášho farského spoločenstva. V príspevku 25,- €
(študenti a dôchodcovia 20,- €) je zahrnuté:
prípitok, predjedlo, slávnostná večera, víno,
občerstvenie, káva, zákusok a kapustnica. Do tanca
a spevu nám bude hrať hudobná skupina „Mimi“
z Dolného Kubína a atmosféru počas prestávok
nám bude spríjemňovať harmonikár Peter zo
Zázrivej.

s deťmi, rodinné spoločenstvá, spoločenstvá otcov
a mnohých ďalších činností na podporu rodiny.

Sviatosť pomazania nemocných
V stredu 11. februára, na spomienku Panny
Márie Lurdskej, slávime Svetový deň chorých.
Pri rannej a večernej svätej omši budeme všetkým
chorým vysluhovať sviatosť pomazania nemocných. Pred svätou omšou, ak je potrebné, nech chorí pristúpia k sviatosti zmierenia.
Poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2014
Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami, vyplnia príslušnú kolónku
priamo v tlačive – u právnických osôb je to minimálne 8,- € pre jedného prijímateľa, u fyzických
osôb 3,- €. Zamestnanci požiadajú o potvrdenie o
zaplatení dane svojho zamestnávateľa do 15. februára 2015 a vyplnia vyhlásenie o poukázaní dane
z príjmu.
V našej farnosti sa o vaše 2% uchádzajú:
Spolok katolíckeho kultúrneho domu prosí o
poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2014. Pomôžete tým zabezpečovať aktivity SKKD a zveľaďovať budovu KKD. Obe tlačivá doručia buď priamo
na daňový úrad alebo do sakristie. (Predstavenstvo
SKKD)
Rodinné centrum Rozprávkový domček
Údaje potrebné na vpísanie do tlačiva daňového priznania sú nasledovné:
Názov organizá- Rodinné centrum Rozprávkový
cie:
domček
Sídlo:
Mlynská 2, 038 61 Vrútky
Právna forma:
Občianske združenie
IČO:
42349176
V tomto roku by sme radi zrenovovali ihrisko
v záhrade a zvyšné prostriedky použili na zariadenie novej miestnosti didaktickými hračkami
z prírodných materiálov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú aj touto
formou prispieť k rozvoju aktivít pre matky
[13]

Z REDAKČNEJ POŠTY
Vystúpenie skupiny Fragile očami farníka
Potešilo ma, že do nášho chrámu zavítalo
v uplynulom predvianočnom období zoskupenie
Fragile (v preklade krehký). Hudba je, osobne si
myslím, vpísaná do duše každého človeka, dostali sme ju ako dar od Stvoriteľa. Život je tiež
dar a máme zaň ďakovať i piesňou. Na vystúpení ma zaujala skutočnosť, že odzneli len tri rýdzo slovenské náboženské skladby. Zaujímavé
bolo zaradenie Bohemian rapsody, Happy day
alebo česká pieseň Baroko. Podľa môjho názoru
texty vyjadrovali túžbu ľudského ducha po láske, harmónii a pokoji. Blížilo sa ku koncu koncertu a spoločne s niektorými farníkmi som odnášal stoličky do KKD a radoval som sa (spolu
s 500 počúvajúcimi), že práve vtedy znela
v našom chráme Tichá noc, svätá noc. Chcem
poďakovať tým, ktorí zorganizovali tento predvianočný koncert.
Rasťo Beňuš
Polnočná adorácia
Posledné roky rád chodievam do nášho
chrámu, kedy sa lúčime so starým a vítame nový
rok. Tohoročnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou viedol p. diakon Michal. Prítomnosť Pána
bolo cítiť hlboko v duši, kde sa ozývalo, čo som
zažil, čo pokazil, ale i čo som dobré vykonal pre
rodinu i priateľov. Zacítil som radosť, lebo vždy
to bol Pán, ktorý ma viedol, podržal a potešil.
On sa nikdy neunaví v dávaní seba, On je milosrdný, odpúšťajúci. Keď p. diakon odkladal
Sviatosť Oltárnu do svätostánku, začali znieť
naše zvony a tiež začal ohňostroj mimo chrámu.
Uvedomil som si, že Pán nie je prítomný len
v chráme, ale sa v ľuďoch prejavuje tým, že navonok sa tešia zo „svetla“, ktoré preráža tmu.
Dôležité však je, aby každý mal to pravé Svetlo
v duši, ktoré môže prijímať v Eucharistii, a keď
Ho príjmem, môžem Ho vyžarovať k druhým.
V chráme prišlo na adoráciu tridsaťsedem farníkov, ktorí sa väčšinou poznáme, podali sme si
ruky a zapriali požehnaný Nový rok. Vďaka Ti,
Pane, že si stále s nami a máš nás rád.
Rasťo Beňuš

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac
február 2015
Obetovanie dňa na úmysly:
Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení
s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech
ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou
nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca na tento mesiac:
Všeobecný: Aby väznení, najmä z radov mladých ľudí, mali možnosť znovu budovať
dôstojný život.
Evanjelizačný: Aby manželia žijúci oddelene našli prijatie a oporu v kresťanskom
spoločenstve.
Úmysel našich biskupov: Aby naši starci, starenky a chorí obetovali svoje ťažkosti za kňazské a rehoľné povolania.

Liturgické slávnosti, sviatky a spomienky svätých
2. februára – Obetovanie Pána (Hromnice), sviatok
3. februára – sv. Blažeja, biskupa a mučeníka svätoblažejské požehnanie
5. februára – sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
6. februára – sv. Pavla Mikiho a spoločníkov,
mučeníkov, spomienka
10. februára – sv. Školastiky, panny, spomienka
11. februára – Preblahoslavenej Panny Márie
Lurdskej, spomienka, svetový deň chorých

14. februára – sv. Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa,
patrónov Európy, sviatok
18. februára – Popolcová streda, začiatok pôstneho
obdobia

Duchovná služba vo farnosti

Farská matrika

Sväté omše

Krsty

Vrútky

Veronika Dikišová

v nedeľu: 7:30, 9:30, 11:00, 18:00
v týždni: 6:30, 18:00
Svätá spoveď: príležitosť pred každou svätou omšou, na
prvý piatok spovedanie od 15:00.
Úradné záležitosti (krsty, sobáše, vybavovanie krstných
listov a iné): môžete najlepšie vybaviť v úradných
hodinách okrem nedele po rannej a večernej svätej omši
v časoch od 7:00 h do 8:00 h a od 18:45 h do 19:15 h
Adorácie: každý štvrtok od 17:00 h do svätej omše a na
prvý piatok v mesiaci od 7:00 h do 8:00 h a od 15:00 h do
18:00 h
Večeradlá modlitby s Pannou Máriou:
v stredu o 16:45 h (v mesiacoch máj, október o 16:30 h) a
každú prvú nedeľu v mesiaci o 16:45 h
Príspevky do Svetla pravdy: do schránky SP alebo
osobne redaktorom SP
Farské oznamy a úmysly svätých omší: každý týždeň sú
aktualizované na farskej stránke http://vrutky.fara.sk/

Sobáše

Pohreby
František Imrich
Mária Majerová r. Klavcová
Ľudmila Kaliariková r Bobová
Vladimír Mažgut

1931 – 2014
1932 – 2015
1920 – 2015
1940 – 2015
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