ÚVODNÍK

Vďaka všetkým, ktorí sa na chvíľu zastavili!
vom rade na
politické aktivity, tie by
mali byť až
na
vrchole
iných snáh.
Ide hlavne o
prežívanie
manželstva
ako veľkého
poslania, do
ktorého
sa
oplatí investovať.
Ak si mnohí myslia, že toto referendum bolo
referendum kresťanov, mali by sme byť na to hrdí.
Mali by sme ale tiež priznať, že je zle, ak mnohí
odmietali mať s ním niečo spoločné iba preto, že
bolo „kresťanské”. Prvoradá úloha nás kresťanov
je počúvať Božie Slovo a žiť tak, aby sme prinášali dobré ovocie. A v tom iste mnohí veľmi zaostávame. Som si istý, že Božie Slovo má čo povedať
aj súčasnému západnému svetu a som si rovnako
istý, že ten svet čaká na naše svedectvo opravdivého života podľa Evanjelia. Evanjelium je tak
silné a radostné, že jeden človek žijúci podľa neho
iste dokáže postupne nadchnúť aspoň štyroch ľudí
vo svojom okolí. A aj to je o dvadsiatich percentách...
Kristus nás pozýva, aby sme boli kvasom. Potrebujeme sa nanovo dobre zahľadieť na Neho,
aby sme pochopili hĺbku a zmysel lásky, ku ktorej
nás pozýva. To si vyžaduje čas a otvorené srdce a
tiež zriekanie sa balastu, ktorým je často náš život
preplnený. Ak tú lásku pochopíme, nanovo objavíme hodnotu manželstva aj hodnotu zasvätenia. Možno sa už potom ani nebudeme musieť dožadovať zákonnej
ochrany manželstva muža a ženy, lebo sa stane samé o sebe príťažlivým…
Buďte požehnaní za každú aktivitu, ktorú ste urobili v prospech referenda. Nech nás dobrý Boh hojne
žehná v každom ďalšom úsilí o dobro rodiny. Čaká nás ešte dlhá spoločná cesta. Vďaka Bohu!
V modlitbe spojený

Je nádherné vedieť, že na Slovensku je takmer
milión ľudí, ktorým nie je ľahostajná hodnota
manželstva a rodiny. Žiadnemu politikovi na Slovensku nemôže byť jedno, či by získal alebo stratil
milión voličov. Ale verím, že nie o to išlo v tomto
referende za rodinu.
V každom prípade je dobre, že lepšie poznáme reálny stav v našej spoločnosti. Ak sú štyri pätiny občanov pasívne, nie je to dobrý znak. Keď sa
zástancovia liberálneho smerovania v našej krajine musia uchýliť ku vyhláseniu, že Aliancia za rodinu sa teraz bude „oháňať” silou takmer milión
hlasov, znamená to, že počítajú s pasivitou občanov. A to nemá nič spoločné s reálnou demokraciou. Iste je lepšie vedieť, že za nejakou hodnotou
stojí milión aktívnych ľudí, ako sa spoliehať na
pasivitu zvyšných troch miliónov. Takmer milión
hlasov aktívnych ľudí totiž silou je, bez ohľadu na
to, či sa ňou niekto oháňa alebo nie. A ak by sa
tento milión hlasujúcich mal chápať ako menšina
a chcelo by sa naň hľadieť obviňujúco, tak potom
sa v pohľade na práva menšín v západnej demokracii naozaj niečo dramaticky zmenilo. Ale ani to
nepovažujem pre hodnotenie referenda za rozhodujúce.
Ako najdôležitejšie vnímam, čo teraz urobí
každý z nás, ktorí sme povedali ÁNO manželstvu
a rodine v takej forme, ako po nej túži väčšina ľudí v našej krajine. Jedna vec je totiž deklarovať
svoj postoj k hodnote a druhá vec je túto hodnotu
aj reálne žiť. A v tomto bode môžu mať mnohí
kritici referenda pravdu. Ak naše aktívne priznanie sa k hodnote rodiny nebude pre nás znamenať
nový zápal v prospech rodín na Slovensku, referendum by znamenalo pramálo. Nemyslím v pr-

Roman Seko, Sekcia pre rodinu
Žilinskej diecézy
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ČO SA STALO, PRIHODILO...

Zo života vrútockej farnosti
Vrútocká farnosť opäť slávila sviatok
mladých
V našom farskom kostole sa 31. januára konala slávnosť svätého Jána Bosca, ktorý je patrónom
mládeže. Tento výnimočný deň naši mládežníci
oslávili spevom a naši miništranti si obnovili svoj
miništrantský sľub. Tento sľub viedol náš nový
hlavný miništrant Martin Hanzel. Miništranti sa
v ňom zaviazali, že budú vždy ochotne, veľkodušne a s radosťou slúžiť pri liturgických sláveniach
a že ich správanie v kostole, v škole a vôbec všade,
bude vždy príkladné. Po sľube miništranti poprosili Pannu Máriu, aby im v tom pomáhala. Cela svätá omša sa niesla v duchu radosti, úsmevu
a šťastia. Pán kaplán nás povzbudil krásnou kázňou. Po slávnostnom požehnaní sa miništranti
a spevokol premiestnili do KKD, kde nasledovala
večera. Čakali tam na nás výborné párky, šišky
a teplý čajík. Úlohou tejto večere nebolo len nasýtiť prázdne bruchá našich mladých, ale aj upevniť
si vzájomné vzťahy.

neboli všetky na tanečnom parkete! Potom pokračovala tanečná zábava, v ktorej sa fantázii medze
nekládli, a tak sa deti s balónmi obhadzovali, naháňali a niektoré aj praskali. Výnimočnú atmosféru tradičného karnevalu detí našej farnosti si prišlo
užiť viac ako 50 detí s rodičmi a pracovalo na nej
okolo 15 animátorov. Tešíme sa na vás opäť o rok!
Za animátorov, ktorí karneval pripravili, Veronika
Báthoryová (Zodpovedná osoba farnosti – eRko
HKSD)
Požehnanie Rodinného centra Rozprávkový
domček
Na sviatok Obetovania Pána, na Hromnice,
tohto roku sme v Domčeku v ranných hodinách počas krátkej pobožnosti zasvätili 160 rodín
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Spolu s naším duchovným otcom sme tieto rodiny odovzdali pod osobitný patronát a vedenie Panny Márie,
našej nebeskej Matky. Ako prípravu na toto zasvätenie sme sa v našich rodinách modlili novénu k
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a počas pobožnosti sme jej osobitne odovzdali práve naše deti. Matka nám vo Fatime zanechala odkaz, v ktorom Boh chce, aby sa rozšírila úcta k jej Nepoškvrnenému Srdcu a tiež, že práve táto úcta je nádejou pre svet. Opäť v našich časoch prichádza už
tridsaťštyri rokov denne do Medžugorja, aby nás
priviedla ku Kristovi v období, kedy odvrátenie sa
od Boha dosahuje nevídané rozmery v dejinách
ľudstva. Jej odkaz z Medžugorja znie: „Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!" 160 rodín z celého
Slovenska odpovedalo takto na jej volanie a vstúpilo do Máriinej školy v toto pondelkové februárové ráno. Na sviatok Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie, ktorý v tomto roku budeme sláviť na
výročie zjavení vo Fatime 13. mája, obnovíme
svoje zasvätenie počas svätej omše odslúženej na
úmysel týchto rodín.
Drahá Matka, prosíme Ťa, veď naše rodiny po
ceste ku Kristovi, aby sa ani jeden z ich členov na
tejto ceste nestratil a daj, aby Tvoje Nepoškvrnené
Srdce v našich rodinách zvíťazilo.

Karneval 2015 – Morský svet
V nedeľu 1. februára sme sa stretli v hlavnej
sále KKD. Nič však nepripomínalo jej normálny
vzhľad. Po stenách viseli modré plagáty pripomínajúce pohľad do modrého akvária plného rýb
a iných morských tvorov. Pódium sa premenilo na
obrovskú loď, z paluby ktorej sa deťom prihovárali dve medúzy – Barborka a Magduška. Hlavná
časť tanečného parketu bola pod obrovskou ručne
utkanou sieťou. Tá sa od začiatku až do veľkolepého finále prehýbala pod ťarchou desiatok balónov. Program sme začali niečo po tretej popoludní
privítaním hostí na párty v Morskom svete. Potom
už nasledovali tance, hry, eRkárske ukazovačky,...
V suteréne deti čakali ďalšie aktivity a súťaže, kde
mohli získať sladkú odmenu a na chodbe zas teplý
čajík – na osvieženie utancovaných účastníkov.
Vyvrcholením karnevalu bolo vyhodnotenie tradičnej súťaže o Najkrajšiu masku. Diplomy a ceny
sme udelili Kapitánovi Jamesonovi, Ponorke
a rybe Raji. Tri dievčatá získali cenu za najaktívnejšie tanečníčky parketu a potom už hurá na žrebovanie tomboly! Pekným darčekom sme aj vďaka
sponzorom potešili 25 detí! ☺ A aké bolo veľkolepé finále? Veľkolepé! A nielen deťom z neho naskakovali zimomriavky. Zhromaždili sme sa pod
sieťou, ktorá sa potiahnutím (nie čarovného) špagátika uvoľnila a balóny padali a padali, až kým

V. farský ples
7. február 2015. Deň skoro ako každý iný
a predsa v mnohom iný. Iný z dvoch dôležitých
dôvodov: na Slovensku sa v tento deň konalo referendum o rodine a vo Vrútkach sa farská rodina
stretla, aby si utužila svoje putá na V. farskom ple[4]

ČO SA STALO, PRIHODILO
se. Privítanie organizátormi, ruža pre prichádzajúce dámy... toto je už tradičný scenár úvodu. Po
slávnostnom otvorení plesu našim pánom farárom
Mons. Jozefom Petrášom sa mohla zábava rozbehnúť. A keďže noc bola plná napätia a očakávania
výsledkov referenda, pán farár vyhlásil referendové moratórium.
Aby zábava mala tie správne obrátky, do tanca
hrala hudobná skupina Mimi z Dolného Kubína.
O vynikajúce jedlo sa postarali zamestnanci Penziónu Gitka, sponzori poskytli hodnotné ceny do
tomboly. Oči všetkých sa mohli v prestávkach kochať krásnou výzdobou Katolíckeho kultúrneho
domu – jeho „tanečnej sály“ i espresa, kde si zabávajúci mohli kúpiť občerstvenie ...
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príjemnej
atmosfére: organizátorom, hudobníkom, Penziónu

Gitka, sponzorom i tým, ktorí sa prišli zabaviť.
Opäť sme dokázali, že rodina má zmysel a je v živote každého človeka dôležitá.
Prebiehajú katechézy o svätej omši
Pri koncoročnej štatistike sme museli smutne
konštatovať, že za posledných päť rokov poklesol
počet komunikantov Eucharistie o 30 %. Nad touto
smutnou štatistikou sa s bolesťou zamyslel aj náš
pán farár Mons. Jozef Petráš a rozhodol sa počas
nasledujúcich šiestich nedieľ pri svätej omši o 9:30
h a večer o 18:00 h homíliu nahradiť mystagogickými
kázňami
o slávení
svätej
omše
a o Eucharistii. Tieto katechézy svojím obsahom
zaujali viacerých veriacich a dúfame, že prispejú
k nášmu hlbšiemu prežívaniu svätej omše.

Život na cirkevnej ZŠ s MŠ A. Bernoláka
Spevácka súťaž Zlatá guľôčka
Týždeň pred jarnými prázdninami na 1. stupni prebiehali triedne i školské kolo speváckej súťaže Zlatá
guľôčka. Najlepší speváci 1. stupňa postúpili do ďalšieho kola medzi školami organizovanom Centrom voľného času Kamarát. Trojica najlepších bola odmenená. 1. miesto získala Mária Brincková, 2. miesto Anna
Mária Jančiová a 3. miesto Barbora Biringerová. Ďakujeme všetkým zúčastneným a gratulujeme víťazom.
Teofilko
Farský úrad v Žiline usporiadal diecézne kolo biblickej súťaže Teofilko, ktorá sa konala 10. februára. Zo
školského kola postúpili do tejto súťaže z 3. a 4. ročníka: Veronika Oravcová, Silvia Šichtová, Barbora Biringerová a Viktor Brňák. V diecéznom kole získali 3. miesto, za čo im srdečne gratulujeme a prajeme veľa
úspechov do ďalších súťaží.
Beseda so spisovateľom Antonom LAUČEKOM
Pred jarnými prázdninami navštívil našu školu spisovateľ. Zavítal k nám Anton Lauček, ktorý žiakom 7.
– 9. ročníka prezradil rôzne tajomstvá o svojich knižkách, ich príbehoch a postavách. Dozvedeli sa, odkiaľ
čerpá inšpiráciu, ako vzniká kniha, prečo píše a odpovedal na otázku, prečo máme čítať my. Porozprával žiakom o literatúre v súčasnej dobe, o jej význame a pripomenul dôležitú úlohu kníh, okrem iného aj pri osvojovaní si pravopisu.
Karneval na 1. aj 2. stupni
V piatok 6. februára 2015 sa v telocvični rozpútala pravá maskovaná zábava. Maskovali sa všetci! A tak
po telocvični pobehovali rôzne zvieratká, príslušníci rôznych povolaní, športovci, slávne osobnosti, kovboji ,
kovbojky, rehoľné sestry, letušky a všakovaké čudá. Všetci sa dobre zabávali nielen pri tanci, ale aj pri nápaditých hrách, ktoré si pre mladších spolužiakov pripravili žiaci 9. ročníka pod vedením pani učiteľky Lobozovej. Dobrá zábava, radosť a smiech, to bola najväčšia odmena pre všetkých, ktorí sa v ten deň nebrali až
tak vážne a vyskúšali si, aké je to byť aspoň na chvíľu niekto iný. Na prvom stupni sa žiaci zabávali na karnevale v piatok 13. februára. Žiaci si dali tento rok veľmi záležať a pripravili si krásne a netradičné masky.
Medzi tanečnými kolami žiaci súťažili v družstvách utvorených zo žiakov všetkých ročníkov 1. stupňa
v zaujímavých súťažiach, boli vyhodnotené dve najnápaditejšie masky každej triedy. Niektorí šikovníci mohli získať „ospravedlnenku od školských povinností na jeden deň“, ak uhádli meno spisovateľa alebo názov
postavy zo spisovateľovej knihy – spisovateľov i postavy z kníh stvárnili pani učiteľky a vychovávateľky.
Svoje brušká si všetky masky na záver posilnili výbornými šiškami.

Biblická olympiáda 2015 – školské kolo
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ROZHOVOR

Naša práca v Kambodži
Do Tanzánie odišla sama, slobodná, po pár
mesiacoch za ňou prišiel, tam sa zasnúbili. Potom
prišli naspäť domov do Vrútok, kde sa vzali
a neskôr odišli pomáhať do ďalekej Kambodže.
Naši farníci Mária a Lukáš Holešovci. Oslovili
sme ich, aby nám porozprávali, čo všetko zažili pri
práci s deťmi v Kambodži.

ty, okrem Afriky má profesor veľa ďalších projektov aj v Ázii, aj v Európe, v strednej Amerike. O
Kambodži sme ešte v Tanzánii počuli od viacerých kolegov, takže sme približne vedeli, do čoho
ideme, samozrejme, len približne :-) na rozvojových projektoch je to vždy o prekvapeniach, človek musí byt flexibilný. :-)

1. Prečo ste sa rozhodli ešte nejaký čas
svojho života (a zároveň začiatok manželstva)
venovať projektom?
Rozhodnutie ísť na ďalší projekt v nás vzkrslo
už v Tanzánii. Táto práca nás oboch veľmi oslovila a nadchla a veľmi sme túžili ísť ešte niekam –
už spoločne ako manželia. Sviatosť manželstva
priniesla do nášho vzťahu nový rozmer, verili
sme, že aj toto by mohla byt väčšia posila pre naše
pôsobenie v zahraničí. Samozrejme,
veľa sme sa za naše ďalšie pôsobenie aj modlili a hľadali Božiu vôľu
pre nás.

4. Aká bola vaša úloha na tom mieste a ako
vyzerali vaše dni?
Majka pracovala ako lekárka pre deti – nakoľko je väčšina z nich HIV pozitívnych. Je potrebný dôsledný monitoring kvôli sledovaniu priebehu ochorenia, ale tiež kvôli včasnému zachyteniu vedľajších účinkov liečby. HIV infekcia je
veľmi dobre liečiteľná, stále nie je vyliečiteľná,
ale pokiaľ sú HIV pozitívni pacienti na špeciálnej
liečbe (ARV – antiretrovírusová terapia), chodia na pravidelné kontroly a krvné testy a pokiaľ poctivo
berú liečbu, môžu žiť plnohodnotný život bez nejakých komplikácií
a dokonca sa môžu dožívať rovnakého alebo veľmi podobného veku
ako bežná zdravá populácia. Okrem HIV sa v projekte riešili aj
bežné detské infekcie od respiračných ochorení – zápaly priedušiek,
zápaly pľúc, gastroenteritídy –
hnačky, zápaly hrdla, zápaly uší,
vysoké horúčky..., z takých tropickejších sa vyskytol brušný týfus,
rôzne parazitárne ochorenia, tuberkulóza.
Lukáš pracoval ako projektový
manažér, staral sa o celkové fungovanie projektu,
finančné zabezpečenie, zásobovanie. V Kambodži
sme mali aj miestnych zamestnancov, s ktorými
mal pravidelné stretnutia. S miestnym vedúcim
konzultovali rôzne vylepšenia v projekte, hľadali
cesty ako ušetriť. Nakoľko sa deťom poskytovala
komplexná starostlivosť – od ubytovania, pestrej
stravy, liečby, vyšetrení, školných nákladov – projekt bol finančne veľmi náročný a bolo potrebné
zháňať sponzorov, nadväzovať kontakty a spoluprácu s miestnymi či zahraničnými neziskovkami.
Bola to veľmi pestrá práca.
Naše dni boli častokrát rozmanité, prispôsobovali sa okolnostiam. Väčšinu času sme sa snažili byť v projekte a tráviť čas s deťmi. V rámci domov, kde bývali deti, sme mali aj menšiu ambu-

2. V akej krajine a na akom
mieste ste pôsobili?
Naše ďalšie pôsobenie bolo v
Kambodži v projekte nazvanom
House of Family – Dom rodiny. Dlho sme ale nevedeli, na ktorý projekt konkrétne pôjdeme – v Kambodži sú totiž 2 projekty – jeden v
hlavnom meste Phnom Penh (PP),
druhý v pobrežnom meste v Sihanoukville (SHV). Nakoniec sme pôsobili v Sihanoukville, Majka však po
polroku pracovala ako doktor aj
v hlavnom meste. Oba projekty sú zamerané na
starostlivosť o HIV pozitívne deti. Sú to vlastne
detské domovy, kde sa deťom poskytuje komplexná starostlivosť. Väčšina našich detí sú polosiroty alebo siroty a s HIV infekciou sa už narodili.
Projekty sú na jednej strane podobné, na druhej veľmi rozdielne, v podstate oba fungujú samostatne a nezávisle od seba, v každom sa riešia dané
situácie a problémy zvlášť. Keď je však treba, posádky spolu komunikujú. V PP funguje projekt už
dvanásty rok, v SHV siedmy rok.
3. Ako a cez koho ste sa dostali práve na
tento projekt?
Na tento projekt sme sa opäť dostali cez profesora Krčméryho a cez Vysokú školu sv. Alžbe[6]

ROZHOVOR
Taktiež sa podarilo zohnať sponzora na kúpenie pozemku, kde sa rozbehla menšia farma –
chováme tam hlavne sliepky a kačky, mali sme aj
dve husi a veríme, že sa zverinec bude postupne
rozrastať :-) Na tomto pozemku sa podarilo postaviť aj malý domček, ktorý slúži ako ubytovanie
pre najstarších chlapcov – je to forma osamostatňovania sa, keď sú deti stále finančne podporované projektom, ale učia sa väčšej samostatnosti
a zodpovednosti – bývajú sami, varia si sami, sú
sami zodpovední za liečbu a taktiež dozerajú na
farmu... Samozrejme, stále sú v kontakte s projektom a keď majú nejaký problém, podá sa im pomocná ruka, ale podstatou je to, aby sa naučili
väčšej zodpovednosti.
Tiež vďaka sponzorom sa podarilo nakúpiť
niekoľko počítačov a staršie deti začali chodiť aj
na počítačové kurzy – čo je pre nich určite veľká
výhoda do budúcna. Vzdelanie je jednou zo základných podmienok v rozvojovom svete, preto sa
snažíme veľmi dbať práve na školy a kurzy, ktoré
budú pre nich do budúcna
výhodou.
Zo zdravotnej oblasti
sme pracovali na rôznych vylepšeniach a zefektívňovaní
frekvencie vyšetrení, hľadali
sme lacnejšie lekárne a taktiež optimalizovali nákup
liekov. Neboli to prevratné
ušetrenia, ktoré by projektu
ušetrili tisíce eur, ale ak sa v
týchto podprojektoch vytrvá a bude sa podporovať
spolupráca so sponzormi, je tam nádej, že do budúcna to bude len lepšie.

lanciu s pracovňou v jednom, okrem iného sme
tam aj dokončievali „papierovú" prácu, ktorej bolo
tiež niekedy dosť.
5. Ako dlho ste tam boli?
Pôvodne sme šli do Kambodže na päť mesiacov – od 2. januára do konca mája a v tom čase
sme sa aj na chvíľu vrátili domov na dovolenku.
Nakoľko sa však v projekte podarilo rozbehnúť
viaceré podprojekty, ktoré sme chceli dotiahnuť
do konca, predĺžili sme si pobyt do decembra
2014.
6. Čo sa vám za ten čas podarilo?
Za ten rok sa vďaka sponzorom a výbornej
spolupráci s miestnymi zamestnancami podarilo
rozbehnúť viaceré menšie podprojekty. Ako sme
už spomínali, projekt
v SHV fungoval v čase,
keď sme tam prišli, už šiesty rok. To znamená, že
základné veci už fungovali a nebolo ich treba tak
často riešiť a skôr bol priestor na inú realizáciu.
Takýto typ projektu
– keď sa deťom poskytuje komplexná starostlivosť a projekt sa zaviazal starať sa o deti minimálne do ich osemnásteho roku života – je
veľmi finančné náročný
a nesie so sebou o to
väčšiu
zodpovednosť.
Preto bolo najväčšou
výzvou a zároveň požiadavkou snažiť sa znížiť
náklady a ušetriť peniaze. Čiže aj na toto sa sústredila Lukášova práca.
Zistilo sa, že najväčšie náklady sú na stravu.
Po komunikácii s miestnym vedúcim prišli s myšlienkou hydroponického pestovania zeleniny –
pestovania zeleniny v špeciálnych rúrach, v ktorých cirkulovala voda s potrebnými živinami. Takýmto spôsobom sa vypestuje podstatne zdravšia
zelenina, ktorá má na trhu trikrát vyššiu cenu v
porovnaní s ostatnou zeleninou, ktorá však bola
často nekvalitná a dovážaná z Thajska alebo z
Vietnamu. Hydroponické pestovanie zeleniny má
presné postupy, preto bol náš miestny zamestnanec poslaný na školiaci program a vďaka sponzorom sa podarilo nakúpiť všetko potrebné a zostrojiť rámy s rúrami, v ktorých sme zeleninu pestovali. Bolo to super aj pre deti, pretože so všetkým
pomáhali a získali tak aj nové vedomosti, ktoré
budú môcť v budúcnosti využiť.

7. V čom boli najväčšie rozdiely v pôsobení
v Afrike a v Kambodži?
Ako sme už spomínali, projekt v Kambodži
bol už niekoľko rokov zabehnutý a v Tanzánii sme
začínali úplne od nuly – v tom bol asi najpodstatnejší rozdiel – práca súvisela s tým, v akom štádiu
sa projekt nachádzal. Taktiež bol aj rozdiel v spolupráci, v Kambodži sa nám s miestnymi pracovalo oveľa lepšie – sú pracovitejší, zodpovednejší,
peniaze sa tam nestrácali. V Tanzánii sme tiež mali šťastie na miestneho kňaza, ktorý bol úžasný –
naozaj svätý muž na správnom mieste – ale to bola skôr svetlá výnimka a spolupráca s „černochmi"
bola oveľa náročnejšia a veci sa hýbali dopredu
veeeeľmi pomaly. V Kambodži to bolo oveľa lepšie :-) Khmeri sú oveľa pracovitejší aj sa nám s
nimi lepšie spolupracovalo a plánovalo.
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ROZHOVOR
krásne,... veľakrát keď sme boli unavení alebo
z niečoho znechutení, stačil iba ich úsmev a objatie a bolo podstatne lepšie. Sme si tak vzájomne
odovzdávali lásku, v objatí sa dá toho tak veľa vyjadriť. :-) Určite bolo tiež povzbudením, keď sme
videli ich výborný zdravotný stav, v ktorom boli
práve vďaka pobytu v projekte a vďaka pravidelnému užívaniu liekov v kombinácii so správnou a
plnohodnotnou stravou,... keď sme videli ich dobrý prospech v škole, keď sa nejaké dieťa pomaly
osamostatňovalo a darilo sa mu aj napriek tomu,
že už bolo s projektom stále v menšom kontakte,...
keď sme videli, že zelenina krásne rastie a že prvé
zvieratá z farmy deťom veľmi chutili ☺ tiež nás
pohýnala vpred krásna a príkladná spolupráca našich miestnych zamestnancov, keď sme videli, že
práca pre nich nie je iba prácou, ale robia ju s láskou a naozaj sa snažili byť pre deti náhradnými
rodičmi, pretože to aj mali byť a o to sme sa snažili, aby deti nemali pocit, že sú v detskom domove,
ale že žijú v rodine... a snažili sme sa im ukázať a
naučiť ich, ako to v rodine môže a má vyzerať..
Samozrejme veľkou posilou pre nás bola aj
miestna maličká katolícka komunita – najskôr sme
fungovali v rámci anglickej s úžasným holandským kňazom, neskôr sme stále viac chodievali aj
na khmerske sv. omše a zoznámili sme sa aj s
miestnym kňazom a rehoľnými sestrami,... bolo to
úžasné, ako nám Pán Boh aj v prevažne budhistickej krajine poslal do cesty katolíkov ☺ asi vnímal,
že by sme to inak nezvládali...

8. Aké je prostredie a mentalita ľudí v
Kambodži?
Kambodža je veľmi krásna a rozmanitá krajina, má krásne pláže, oblasti s džungloidnými lesmi, krásne kávové plantáže, oblasti, kde žijú sladkovodné delfíny, majú tiež nádherný starý chrámový komplex zvaný AngkorWat, v hlavnom
meste sú miesta a múzeá hovoriace o ťažkej histórii, ktorou si Khmeri prešli...
Ľudia sú naozaj veľmi milí, usmievaví,
ochotní pomôcť. Na trhoch musíte zjednávať ceny, tam to je taká súčasť kultúry – ľudia sa na vás
budú usmievať, ale ako „bielemu" vám naúčtujú aj
dvoj – trojnásobnú cenu. Na druhej strane sú však
veľmi tichí a nepustia si vás len tak ľahko k telu.
Vyplývalo to aj z histórie. Kambodža si prešla genocídou, keď sa k moci dostal Pol Pot a snažil sa z
Khmerov spraviť primitívny ľud. Inteligencia bola
vyhladená. A žilo sa tam veľmi ťažko.
Mávali sme s našimi zamestnancami aj rôzne
stretnutia mimo práce a snažili sme sa utužovať
vzťahy, po čase sme si ale uvedomili, že hoci oni
radi prídu, aj „pokecáme" o všeobecných veciach,
nikdy veľa nehovorili o sebe a nikdy sa ani nás
nevypytovali na súkromnejšie veci – tak úctivo,
zdvorilo, ale s odstupom. Zistili sme tiež, že oni sa
síce často usmievajú, čo si však v skutočnosti
myslia, sa nám skoro nikdy nepodarilo zistiť. Oni
sa ešte aj hádali s úsmevom na tvári.☺
9. Čo tam bolo pre vás najťažšie?
No asi jednoznačne naša vzájomná spolupráca. Vnímali sme, že fungovanie v Kambodži bolo
podstatne lepšie ako v Tanzánii, určite sviatosť
manželstva robí svoje veľké divy. Ale je to veľmi
náročné byť spolu stále a pracovať spolu, dookola
riešiť všetko spoločne, mať na veci rôzne názory a
riešiť pracovné konflikty vo vypätých situáciách...
súkromie sa nedá tak ľahko oddeliť od práce, keď
celé naše fungovanie tam bolo hlavne o práci.
Ťažko sa to opisuje, ale je to náročné byť spolu
stále a robiť všetko spolu a nepozabíjať sa ☺, ale
musíme povedať, že na to, koľko už spolu nepretržite fungujeme, nám Pán Boh dával a dáva veľa
síl to zvládať a naučili sme sa spolu dosť dobre aj
pracovne vychádzať.

11. Čo ste si z tejto skúsenosti vzali do
vlastného života (čo vám to dalo)?
Bola to opäť úžasná skúsenosť, obohatilo nás
to asi po všetkých stránkach, aké si viete predstaviť :-) určite aj pracovne, ale hlavne osobne a
osobnostne, taktiež nás to utužilo ako manželov a
veľmi vnímame, ako to upevnilo náš vzťah
s Bohom – v cudzom svete častokrát riešiac rôzne
problémy, či už pracovné alebo súkromné, alebo
oboje :-), to je taká najlepšia škola, ako sa naplno
spoľahnúť na Boha, také učenie sa úplne dôverovať...
Tým samozrejme netvrdíme, že doma na Slovensku sa to nedá, to určite nie! Len my sme dostali ten dar a mali to šťastie, že sme mohli toto
všetko zažiť a Boh nám cez našu prácu daroval
veľmi veľa milostí, nad ktorými stále iba žasneme
a snažíme sa byť vďační.

10. Čo vás najviac povzbudzovalo vo vašej
práci?
Veľmi nás povzbudzovali samotné deti, s ktorými sme tam boli. Možno to znie otrepane, ale
práca s deťmi je naozaj o niečom inom – je to
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Judaizmus (12. časť)
Židovská kultúra, umenie a pamiatky. Pojem židovská kultúra zahŕňa široké spektrum židovských špecifík, ktoré sa objavujú v kultúre ako
takej, bez rozdielu miesta i času. Židia po druhom
zbúraní Chrámu v Jeruzaleme (roku 70 po Kr.)
opustili vo veľkom množstve Palestínu, usadzovali
sa v najrôznejších miestach Európy, Afriky, Ázie a
postupne tam vytvárali vlastné židovské komunity.
V priebehu stáročí boli ovplyvňovaní kultúrnym
prostredím daných krajín, a podobne majoritná
spoločnosť prijímala priamo alebo nepriamo židovskú kultúru. Spoločným duchovným dedičstvom sa
pre kresťanstvo, islam a judaizmus stala Biblia,
ktorá zanechala stopy v jazyku, literatúre aj umení
všetkých európskych krajín. Pre literatúru, výtvarné umenie i hudbu je bohatým zdrojom námetov
a motívov. V jazyku sa jej vplyv prejavuje predovšetkým v prenášaní prvkov z jedného jazyka do
jazyka druhého – do slovenčiny sa napríklad dostali slová ako sobota, amen, aleluja, mesiáš, jubileum...
Umenie. Židovská náboženská
hudba bola predovšetkým vokálna,
z nástrojov sa najčastejšie používal
šofar – nástroj vyrobený z rohu rituálne čistého barana. Zavedenie
organovej hudby do bohoslužieb je
spojené s úsilím reformného hnutia v 19. storočí.
Termín klezmer označuje určité odvetvie židovského – aškenázskeho folklóru, ktorý má korene vo
východnej Európe a v chasidizme. Vyvíjal sa v
stredoveku a rozkvet prežil v 18. – 19. storočí. Pôvodne boli potulní židovskí klezmeri najímaní ako
hudobníci, hrajúci židom i nežidom na svadbách a
pri iných príležitostiach. Spočiatku boli v klezmer
kapele zastúpené najviac sláčiky, cimbal a bubny.
Ich hudobná produkcia bola zásadne inštrumentálna (husle, klarinet, basa, cimbal) a improvizovaná
(nehrala sa z nôt), pretože hudobníci údajne čítali
noty priamo z neba.
Spolu s postupnou asimiláciou východoeurópskych židov a úpadkom chasidizmu (v prvej polovici 20. storočia), sa z klezmerských melódií stala
populárna hudba, ku ktorej sa pridali texty v jazyku
jidiš a zapojila sa dnes typická ťahacia harmonika.
Vo výtvarnom umení bola situácia iná. Na rozdiel od kresťanstva, ktoré využívalo a podporovalo
výtvarné figurálne vyjadrenie a v rámci ktorého
vzniklo mnoho majstrovských diel, židovská tradícia sa figurálnym prejavom vyhýbala z obavy, že
by mohli byť zneužité k modloslužbe (viď prikáza-

nie z Tóry o zákaze znázorňovania Boha a človeka
ako božieho stvorenia a zákaz klaňania sa modlám).
Osobnosti židovského pôvodu. V modernom
umení sa samozrejme vyskytujú i významní židovskí umelci, napr. Amedeo Modigliani, Marc Chagall, Frida Kahlo či Otto Gutfreund. V oblasti hudby napríklad skladatelia a dirigenti George Gershwin, Vladimír Ashkenazy, Leonard Bernstein.
Literatúru svojím dielom obohatili spisovatelia Boris Pasternak, Franz Kafka a ďalší. Okrem umenia
malo obrovský prínos pre ľudstvo vedecké dielo
fyzikov Alberta Einsteina, Nielsa Bohra či psychiatra Sigmunda Freuda.
Synagógy. Túžba po umeleckom vyjadrení sa
najviac prejavovala v architektúre a dekorácii synagóg. Na celom území Európy sú zachované synagógy, ktoré bohatou výzdobou i architektúrou
potvrdzujú
rozmanitosť
vplyvov.
Jednou
z najstarších a najcennejších židovských pamiatok nielen v Európe, ale i v rámci
celého sveta je stále slúžiaca je ranogotická
Staronová
synagóga
v Prahe. Pre záujemcov rôznych
„naj“ uvádzame, že najväčšou synagógou na svete je v súčasnosti Bejt
ha-midraš Ger patriaca gerským
chasidom v Jeruzaleme s kapacitou viac ako 8 500
miest. Podľa iných údajov je najväčšia Belz Beis
ha-midraš ha-gadol v Kirjat Belz v Jeruzaleme
patriaca belzským chasidom s kapacitou 6 000 – 10
000 miest. Prvé synagógy na našom území boli
drevené, od stredoveku sa však začali stavať murované synagógy. Na Slovensku bolo ešte pred druhou svetovou vojnou niekoľko stoviek synagóg,
ktoré patrili židovskej obci. Počas holokaustu však
veľká väčšina slovenských Židov zahynula v koncentračných táboroch a postupne zanikali aj ich synagógy. Časť z nich poškodili počas bojov a väčšinu zničili za komunizmu pri búraní historických
centier miest. V súčasnosti (údaj z r. 2006) je na
Slovensku vyše 100 synagóg a modlitební. Pochádzajú najmä z 19. storočia alebo prvej polovice 20.
storočia. Hodnotné budovy zahŕňajú barokovú synagógu vo Svätom Jure, klasicistické synagógy v
Huncovciach, Ľuboticiach, Šaštíne a Liptovskom
Mikuláši. Posledné dve deväťklenbové synagógy
sa zachovali v Stupave a Bardejove. Synagógy v
Malackách (architekt Wilhelm Stiassny), Vrbovom
a Prešove pripomínajú kedysi módny maurský štýl.
Popredný architekt secesných synagóg, Leopold
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(Lipót) Baumhorn, navrhol synagógy v Nitre a Lučenci a renovoval synagógu v Liptovskom Mikuláši. Hodnotná secesná synagóga stojí taktiež v Trenčíne. Synagógy v Bratislave (architekt Artur Szalatnai-Slatinský), Košiciach (architekt Lajos Kozma) a Žiline (architekt Peter Behrens) postavili v
medzivojnovom období. Viaceré zachované synagógy majú veľkú kultúrnu aj architektonickú hodnotu. Sem patria synagógy v Bratislave, Košiciach
či Prešove, ktoré sú nominované do Európskej cesty židovského kultúrneho dedičstva.
Obliekanie a móda. Napriek tomu, že Amerika je jednou z najpokrokovejších krajín na svete,
ortodoxným židovským komunitám sa podarilo
udržať tradíciu dohovorených sobášov. Dohaduje
ich „matchmaker“, ktorý zoznámi vhodných kandidátov. Môžu to však byť aj rodiny, ktoré sobáš
svojich detí vopred dohodnú. Budúca nevesta má,
samozrejme, právo vyjadriť sa o tom, či súhlasí,
alebo nie. Málokedy sa však stane, že by nesúhlasila. Svadba znamená pre takéto dievča skutočný obrat v živote. Okrem vnútorných zmien sa musí pripraviť aj na zmenu v obliekaní. Medzi ľudí už nesmie vyjsť bez pokrývky hlavy. Nie sú to šatky,
ako je to u moslimských žien, židovky používajú
rôzne sieťky alebo špeciálne upravené čiapky. I
keď sa hovorí, že mladým židovským ženám po
svadbe ostrihajú vlasy, nie je to pravidlo. Vymysleli si aj taký trik, že namiesto čiapok nosia parochne
rovnaké ako ich pôvodné vlasy. Náboženská podmienka je splnená, hlavu majú zakrytú. Ortodoxné
židovky nesledujú módne trendy. Žiadne odhalené
nohy či hlboké výstrihy, v obliekaní sú striedme.
Ako v strihoch, tak vo farebnosti. Preto aj počas
horúceho leta možno stretnúť na ulici mladé ženy
alebo dievčatá v dlhých sukniach a dlhých rukávoch. Ony to ako diskrimináciu nechápu. Pre nich
je to kultúra, ktorá ich odlišuje od ostatných a dodáva im pocit identity a príslušnosti k svojmu národu, na ktorý sú hrdé. Samozrejme, že nie je možné zovšeobecňovať. Nie všetky židovské rodiny žijú takto. Tradícií a náboženstva sa pridržiavajú
jedni viac, iní menej.
Židovský humor. Židovský humor a vtip je
neoddeliteľnou súčasťou židovskej existencie a
kultúry a jeho počiatky je možné sledovať už v spisoch Tóry a Talmudu. V prostredí uzavretého geta
plnil nielen zábavnú funkciu, ale hlavne bol prostriedkom výchovy, vzdelávania, poznávania dejín,
vlastnej kultúry a hodnotových orientácií. Židovský humor reflektuje aj každodenný život a vzťahy
s majoritnou spoločnosťou. Židovský vtip má svoje
špecifické čaro, odlišuje sa od politických, sexuál-

ne zameraných alebo zlomyseľných vtipov voči
inému pohlaviu, etniku či skupine. Tvorcovia i adresáti pravých židovských anekdot pochádzajú zo
židovskej komunity. Robia si „dobrý deň“ sami zo
seba, s iróniou dokážu vypichnúť komiku vlastných zvykov, pováh, vzťahov. K autenticite židovského vtipu neodmysliteľne patrí živá gestikulácia,
modulácia hlasu, jedinečná interpretácia a nadšenie
rozprávača, a samozrejme sledovanie reakcií adresáta – publika. Neznalosť židovských reálií, použitie neznámych slov a život v majoritnej spoločnosti, veľakrát spôsobuje, že židovské vtipy vyvolávajú u nežidovského publika rozpaky alebo nepochopenie. Židovský humor je teda určený najmä pre
židov. Avšak jeho bohatá tradícia a myšlienkový
obsah patria k významným zdrojom spoznávania
postavenia a života židov v spoločnosti, a zároveň
je jedným z posledných autentických posolstiev
tradičného judaizmu v strednej a východnej Európe. Pochopenie židovského humoru si vyžaduje
premýšľanie s často vopred nezaručeným výsledkom. Ako hovorí Alexander Moszkowski: „Židovský vtip je čosi, čomu gój nikdy nerozumie a žid to
vždy pozná.“ (Pozn.: gój – pejoratívny termín na
označenie osoby nežidovského pôvodu.) Na druhej
strane, v dôsledku asimilácie židov a ich vymanenia sa z opevnení geta a liberalizácie náboženského
života, židovský vtip upúšťa od religióznych a rodinných tém a viac sa venuje profánnemu svetu
(kaviarní, obchodov, reštaurácií a pod.) či existencii štátu Izrael. Chelm je legendárnym mestečkom,
v ktorom bývajú zmätení, hlúpi, ale svojím spôsobom roztomilí a prívetiví ľudia – podobne ako na
Slovensku a v Čechách Kocúrkovo.
Odpoveď židovskej matky na otázku, koľko rokov majú jej deti:
„...Doktor má štyri a právnik bude mať dva...“
Istý učenec stretol priateľa, ktorý bol oblečený
len tak po domácky a viedol syna do školy.
„Prečo sa tak ponáhľaš, veď si sa ani neobliekol?“
„Pretože povinnosť vodiť deti do školy je najdôležitejšia a najprvoradejšia.“
Prečo vy Židia odpovedáte otázkou?
- A prečo nie?
Použité pramene: Jana Hradská, Slávka Molnárová: Židovské dejiny a kultúra; Daniel Kollár, Ján Lacik, Jana Pohaničová: Synagógy; www.varianty.cz.
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Pokračovanie nabudúce.
Marián Sovík

O MANŽELSTVE

Nevera nezačína v posteli
Vernosť býva médiami a liberálnymi psychológmi zosmiešňovaná a bagatelizovaná. Stretávame
sa s tvrdením, že verné manželstvo je prežitkom
a že nevera je veľmi bežná, že sme od prírody polygamní. Jeden známy psychológ tvrdí, že až 90
percent manželstiev neveru zažije, čo považujem
za dosť prehnané tvrdenie.
Na vysokej škole sme mali predmet Manželské
a párové
poradenstvo.
Polemizovala
som
s prednášajúcim, ktorý hovoril o tom, ako niekedy
nevera pomáha. Bola som osamotená, možno
s tichou podporou spolužiačky, ale takmer sama
v tom názore, že nevera nemôže pomáhať a že je
sama osebe zlá. Ostatní na to zrejme hľadeli relativistickou logikou, že niekedy je nevera dobrá inokedy zlá, závisí od
okolností.
Nevera je zradou
sľubu
Je vernosť prirodzená? Je v súlade
s našimi sklonmi? Ani
ranné vstávanie alebo
cvičenie nie je v súlade
s našimi sklonmi. Zachovať vernosť nemusí
byť jednoduché, najmä ak v manželstve ochladli
vzťahy, partneri sa nezdieľajú, je medzi nimi mnoho nedoriešených problémov a rán, ktoré si zasadili. Vtedy je ťažké ostať verným, najmä ak príde
pokušenie. Vernosť nie je ľahká, možno ani prirodzená, ale je to hodnota, ku ktorej sme povolaní,
pre ktorú sme sa rozhodli. „Tak mi Pán Boh pomáhaj!“ znie záverečná časť manželskej prísahy. Bez
Božej pomoci človek nič nedokáže, o to menej byť
verným sebe či partnerovi.
Nevera je zradou manželského sľubu, hoci
môže byť pochopiteľná, môže byť nečakaná, môžeme ju odpustiť. Vernosť je v praxi žitým sľubom. Je napĺňaním zlatého pravidla: čo chcete aby
robili vám, robte aj vy druhým. Vernosť je prejavom lásky k druhému, ktorému nechceme ublížiť
aj preto, že si vieme predstaviť, ako by hoci aj malý flirt ublížil nám. Vernosť je zárukou toho, že
vieme pozrieť tomu druhému do očí a že vieme obrazne povedané pozrieť do očí sebe.
Príčin, pre ktoré k nevere dochádza, je viacero.
Môžeme uvažovať o troch rovinách pohľadu na
neveru a jej predchádzaniu. V prvej rovine môžeme uvažovať o osobnosti človeka, jeho myslení,

potrebách, psychohygiene. Druhú tvoria okolnosti
– teda príležitosť. Treťou je oblasť vzťahu medzi
manželmi, ich komunikácia, dynamika, spokojnosť oboch manželov, voľný čas, ako riešia problémy a konflikty, intimita. Na všetkých úrovniach
platia isté princípy, ktorých porušenie môže ohroziť manželskú vernosť. Na všetkých úrovniach
však je možné pracovať na prevencii.
Utiecť pred pokušením
Je dobré, aby si partneri vyjasnili pravidlá
o správaní sa v niektorých situáciách. Aby boli
pred sebou transparentní. Treba si povedať, čo je
pre mňa v poriadku, v súlade so svedomím, a čo už
nie. Ježiš nastavil latku veľmi prísne. Kto žiadostivo pozerá, ten už scudzoložil vo svojom srdci. Čo to
znamená žiadostivo hľadieť? Nemusí to byť hneď
o sexuálnej túžbe, ale napríklad aj o porovnávaní sa,
závisti či podvedomom želaní stráviť s tým druhým
príjemný večer. Pokojne to
môže začínať už úvahami
na tému: Keby ten môj muž
ma vedel takto vypočuť!
Keby ma tá moja žena vedela takto oceniť!
Je rozumné nevystavovať sa pokušeniu
a utiecť pred ním. Pokušenie je to, čo nás láka, čo
je navonok príjemné a v prvom dejstve to vôbec
nemusí zaváňať neverou. Známa išla na konferenciu spolu s jedným kamarátom a keďže on mal
v tých končinách chatu, ponúkol jej nocľah, aby si
nemusela platiť hotel. Pôvodne tam mala prespať
ešte jedna osoba, ale tá sa rozhodla inak. Moja
známa preto ponuku odmietla. Nešlo v tomto prípade o to, že by medzi nimi bola nejaká iskra. Obaja boli v šťastných manželstvách a bol medzi nimi
veľký vekový rozdiel. Išlo o to, že sa spolu
s manželom dohodli na takomto pravidle. Obaja sa
zhodli, že nie je OK prespať u kamaráta alebo kolegu opačného pohlavia, pokiaľ tam nie je niekto
iný. Aj jej muž podobne dostal ponuku prenocovať
u kolegyne, ktorej manžel bol práve odcestovaný.
Takisto odmietol. Je dobré si spoločne vyjasniť a
nastaviť pravidlá. Možno v týchto konkrétnych
prípadoch nešlo ani o skutočné riziko, ale už by bol
vytvorený precedens, ktorý by mohol ohroziť manželstvo za iných okolností.

[11]

O MANŽELSTVE
Iná kamarátka má bývalého spolužiaka, ktorého z času na čas stretne. Kedysi bola do neho zaľúbená a on to vie. Obaja majú rodiny. Rozhodla sa
mu vyhýbať a neprehlbovať ich vzťah, pretože si
uvedomuje, že ten muž ju stále priťahuje, hoci
svojho manžela ľúbi a určite by mu nechcela „zahnúť“. Uvedomila si, že častejší kontakt s ním by
jej mohol narušiť pokoj v srdci a priniesť myšlienky, ktoré by pri nejakej kríze v manželstve mohli
viesť k nevere.
Táto kamarátka ma oslovila svojou úprimnosťou v tom, že si vedela priznať vlastnú slabosť. To
je niekedy ťažké. Niekedy si človek povie, že jemu
to nehrozí. Ale aj svätý Pavol varuje, aby si tí, ktorí
si myslia, že stoja, dávali pozor, aby nepadli.
Úprimnosť pred sebou a pred Bohom je účinnou
pomocou a prevenciou pri úsilí o vytrvanie vo vernosti. O pokušeniach či prešľapoch v myšlienkach
sa nemusíme zdieľať s partnerom. Mohlo by ho to
zraňovať a viesť k rozvoju žiarlivosti. Určite je
však namieste modliť sa spoločne za požehnanie
pre manželský vzťah. Veľkou posilou môže byť aj
duchovné sprevádzanie, kedy svoje boje zdieľame
s kňazom a spoločne hľadáme spôsoby zvládania.
Vojna prebieha v mysli
Rozvíjať priateľstvo s človekom opačného pohlavia môže byť riskantné. Pre manželov je prínosné a zdravé rozvíjanie vzťahov s inými manželmi
podobných hodnôt, s ktorými sa môžu navzájom
povzbudzovať. Je fajn, ak má každý svojho kamaráta, kamarátku rovnakého pohlavia. Sú témy,
o ktorých sa dokážeme lepšie porozprávať
s kamoškou alebo kamošom. I priatelia nás však
svojimi postojmi ovplyvňujú a je dobré si uvedomiť, že skutočný priateľ dokáže človeka upozorniť,
ak nerobí dobrú vec.
Merlin Carothers v knihe „Čo nosíš vo svojej
mysli“ tvrdí, že skutočná vojna prebieha v našej
mysli. Opisuje príklad pastora, ktorý nečakane
podviedol svoju manželku s mladou farníčkou. Nezakázal si pohrávať sa s myšlienkami erotického
charakteru a hoci ich nikdy nechcel uviesť do praxe, dal svojím predstavám vnútorný súhlas. To
zmenšilo jeho obranu voči pokušeniu. Keď mladá
žena v emotívnej situácii prejavila záujem, neodolal. Iný muž, vedúci spoločenstva, takisto podľahol
pokušeniu. Jednou z príčin jeho pádu bola pýcha,
ktorá ho udržiavala v presvedčení, že on je dosť
silný, aby odolal pokušeniam.
Nevera sa nezačína v posteli, ale oveľa skôr.
Títo muži prehliadali signály, ktoré im to mohli
povedať. Každý z nás môže a mal by tieto signály

sledovať. Byť pozorný k sebe, vlastným emóciám
a byť úprimný k sebe i k Bohu. Uvedomiť si, že ma
niekto priťahuje, nie je hriech, ale je to informácia,
ktorá by nás mala upozorniť, aby sme upravili svoje správanie a aby sme si dávali pozor. Lepšie je
dávať si pozor, ako padnúť. Lepšie je zriecť sa posedenia na káve vo dvojici alebo spoločnej prechádzky, pokiaľ je tu riziko, že nás zradí naše srdce
alebo aj telo. Musíme chrániť svoje srdcia a dar
manželstva. O vernosť je potrebné bojovať
a v tomto boji sa aj posilňovať. Každý z nás tú posilu potrebuje. Žijeme v presexualizovanej dobe,
kedy na mužov útočí množstvo vizuálnych podnetov z internetu, bilboardov, časopisov vo výkladoch, vulgárnych e-mailov od kolegov ale aj sporo
oblečených žien, ktoré si možno ani neuvedomujú,
čo spôsobujú. Na ženy zasa útočia sladké romány,
seriály, a množstvo hlúpych časopisov, ktoré vytvárajú ilúzie o vzťahu, o tom, akí majú muži byť
a ako sa majú k nim správať ženy. Identifikovať
tieto hrozby je tiež potrebné. Naša sexualita je darom, veľmi vzácnym darom, ale aj veľmi krehkým.
Je to náročné, ale stojí za to tento dar chrániť
a užívať v požehnaní manželského vzťahu.
Okolnosťami, ktoré nevere nahrávajú, sú zranenia a neriešené konflikty vo vzťahu, ochladnutie,
porovnávanie partnera s inými mužmi-ženami,
rozvíjanie intenzívnejších vzťahov s osobami
opačného pohlavia, neuspokojené potreby manželov, neriešené problémy, nedostatok komunikácie,
virtuálne vzťahy cez sociálne siete a únik prostredníctvom kníh či seriálov. Istú úlohu zohráva aj minulosť partnerov, výchova v rodine a to, ako sa
v rodine k vernosti a nevere pristupovalo. V rodine
sa formuje naša osobnosť. I keď sme schopní mnoho vecí korigovať, je dobré si uvedomovať, čo
všetko nás ovplyvnilo a vedieť si z toho vybrať
alebo sa od toho dištancovať.
Účinnou prevenciou nevery sú jasné hranice,
pravidelné zdieľanie sa, naplnený sexuálny život,
ocenenie a prijatie. Zaujímať sa o potreby druhého
a napĺňať ich. Riešiť problémy a hovoriť o nich s
partnerom. V prípade potreby vyhľadať pomoc.
Prejavovať si navzájom lásku spôsobom, ktorému
ten druhý rozumie – slovami, objatím, darčekmi,
pozorným počúvaním, pomocou v domácnosti…
Posilňovať vzájomnú príťažlivosť aj tým, že si dáme záležať na zovňajšku aj doma a nechodíme
v trenkách alebo rozgajdaných teplákoch. To, čo
prináša vernosť, stojí za to – je to vzájomná láska,
dôvera a vytváranie domova, v ktorom sa cítime
dobre, sme milovaní a rešpektovaní.
Lucia Drábiková
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PÝTAME SA...

Nie je sv. spoveď zbytočná, keď mám aj tak
stále rovnaké hriechy?
Táto otázka už bola mnohokrát položená. Človek ňou chce vypovedať obavu, akoby sv. zmierenia v jeho živote neúčinkovala, vyplýva z toho pocit, ako by sa nehýbal a ostal stáť na jednom mieste. Po sv. zmierenia odchádza s odpustením, ale aj
s myšlienkami o budúcnosti jeho napredovania
v duchovnom živote.
Čo ak zajtra opäť zhreším?
Je to podobný argument, ako v prípade čítania
Písma. Načo ho budem čítať, keď zajtra už ani nebudeme vedieť, o čom sme čítali? Zaujímavé je, že
ten istý argument nepoužívame napríklad na jedlo
– načo jeme, keď zajtra budeme opäť hladní? Alebo na umývanie sa – načo sa umývať, keď sa zajtra
opäť spotíme? Predsa jeme pre to, aby sme teraz
boli nasýtení. Umývame
sa pre to, aby sme teraz
boli čistí. A podobne sa
ideme zmieriť s Bohom,
aby sme teraz získali odpustenie.
Je to však veľmi
frustrujúce, keď sa stále
dookola spovedáte z toho
istého...
Vari si myslíte, že sa
nášmu drahému Bohu
musíte
starať
o rozptýlenie? Že by ste
mali občas zhrešiť aj inak? Buďte radi, že sa stále
spovedáte z toho istého! Keby ste sa totiž nespovedali len preto, že sú to stále tie isté veci, dopustili
by ste sa jedného dňa niečoho horšieho než svojich
štandardných hriechov.
„Milá pani, vy hrešíte stále tak isto,“ vytkol raz
jeden kňaz babičke. „Tak ma, pán farár, naučte
hrešiť inak,“ znela odpoveď.
Hriechy vyplývajú z našej povahy. Či chceme,
či nie, každý má svoj balík hriechov, ktoré sa neustále opakujú. A to nás učí pokore. Totiž úspech,
víťazstvo môžu byť pre nás veľmi nebezpečné.
Zrazu si začneme namýšľať, akí sme dokonalí. Preto nám Boh často nedopraje úspech. A necháva
nám aj naše hriechy. Aj apoštol Pavol priznáva:
„A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela
osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby
som sa nevyvyšoval. Preto som tri razy prosil Pána,
aby odstúpil odo mňa, ale on mi povedal: „Stačí ti
moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v sla-

bosti.“ (2 Kor 12, 7 – 9). Neviem, či to bola nejaká
choroba, pokušenie alebo neresť, s ktorou apoštol
bojoval. Isté je to, že mu Pán nechal trápenie, aby
neupadol do hriechu pýchy, ku ktorej mohol mať –
vďaka všetkým svojim schopnostiam a dielam, ktoré vykonal – nemalý sklon. Nikdy nevieme, kde by
sme boli, keby sme sa pravidelne nespovedali.
Možno by sme nemali stále tie isté hriechy, ale už
aj mnoho ďalších. Našou úlohou nie je čakať na víťazstvo, ale bojovať. Boh sa nás pri poslednom súde nebude pýtať, či sme zvíťazili, ale či sme vytrvali v boji.
K hriechom sa stále vraciam, nebude mi odpustené...
Niekto raz povedal, že jediné, čo je skutočne
naše,
sú
hriechy.
K všetkému ostatnému
potrebujeme Božiu milosť. Jedine hriech dokážeme spraviť sami bez
Božej pomoci. Z toho
vyplýva, že jediný dar,
ktorý sme schopní dať
Bohu, sú naše hriechy.
Keď však nejaký dar darujeme, už nepatrí nám.
Už sme ho odovzdali, už
nemáme právo brať ho
späť. A to platí aj
o hriechu. Ak sme sa vyspovedali, už sme svoje
hriechy darovali Bohu. Je na ňom, čo s nimi urobí.
Nám už nepatria.
Prežívame obdobie Pôstu – obrátenie. Jednou
z foriem obrátenia je aj dobrá sviatosť zmierenia,
pokánie má z nej vychádzať a k nej smerovať.
Vtedy človek môže prežívať plnohodnotný vzťah
s Bohom bez strachu z vlastnej zrady, vždy ochotný vstať a ísť k Otcovi.
Spovedník vypočuje naše previnenia, radí nám
a odpúšťa, pretože všetci potrebujeme toto odpustenie. Z času na čas sa stáva, že počujeme názor o
spovedaní sa priamo Bohu… Iste, Boh nás vždy
počúva, vo sviatosti zmierenia však posiela kňaza,
aby nám priniesol odpustenie, istotu odpustenia
v mene Cirkvi. A toto je nádherné! Znamená to
mať istotu v tom, že: „Boh vždy odpúšťa! Nikdy sa
neunaví v odpúšťaní!“ Teda ani my sa nemáme
unaviť v tom, že ideme prosiť o odpustenie.
Kaplán Miloš
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OZNAMY
Odpustky v pôstnom období
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne
ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa,
aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému
a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa
koná pobožnosť verejne, a ak sa pohybuje ten, čo
vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť
na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky,
a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho
Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období
pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu,
môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.
Krížová cesta v pôstnom období
V pôstnom období býva krížová cesta v piatok
o 17:15 h a v nedeľu o 15:00 h. V piatok po krížovej ceste je svätá omša bez homílie. Rozpis
pobožnosti krížovej cesty si môžete prečítať na
nástenke.

25. marec – Deň počatého dieťaťa
25. marec – Deň počatého dieťaťa, je pravidelná celoslovenská kampaň všetkých mimovládnych
organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú
šíriť úctu ku každému počatému a ešte nenarodenému dieťaťu. 25. marca slávia sympatizanti Deň
počatého dieťaťa a v období okolo tohto termínu sa
uskutočňujú rôzne aktivity, ako sú pochody za život, semináre, konferencie, prednášky a diskusie
poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od
počatia. Kampaň je možné podporiť nosením bielej
stužky na odeve, najmä v týždni, v ktorom je 25.
marec. Biela stužka je symbol rešpektovania práva
na život od počatia. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa!
Valné zhromaždenie SKKD
Predstavenstvo Spolku katolíckeho kultúrneho
domu zvoláva Valné zhromaždenie členov SKKD
na 8. marca 2015 o 16:00 h v KKD. Pozývame
i tých, ktorí sa chcú stať členmi. Prihlásiť sa možno
vždy v nedeľu o 10:30 h v KKD a tiež pred začiatkom Valného zhromaždenia.
Rozpis modlitieb Krížovej cesty 2015
Pozývame Vás rozjímať o umučení a smrti Pána Ježiša v piatok o 17:15 h a v nedeľu o 15:00 h.

Bezprostredná príprava katechumenov na
krst
Dátum
Deň
Od začiatkov Cirkvi je krst dospelých najbežnejší tam, kde sa iba nedáv20.2. piatok
no začalo hlásanie evanjelia. Katechumenát (príprava na krst) má v tomto
22.2. nedeľa
prípade dôležité miesto. Keďže je uvádzaním do viery a do kresťanského ži27.2. piatok
vota, má pripraviť na prijatie Božieho
daru v krste, birmovaní a Eucharistii.
1.3.
nedeľa
Aj tento rok sa v našej farnosti chystajú
prijať iniciačné sviatosti dvaja kate6.3. piatok
chumeni. Pripravujú sa teraz druhý rok,
stretávajú sa s kňazmi pri rozhovoroch
8.3.
nedeľa
na rôzne témy, ktoré sa týkajú tajomstiev viery, Biblie, sviatostí, morálky a
13.3. piatok
liturgie. Bezprostredná liturgická príprava sa začne počas Druhej pôstnej
15.3. nedeľa
nedele zaradením katechumenov medzi
čakateľov na krst, postupne bude po20.3. piatok
kračovať troma žehnaniami – skrutíniami, na záver odovzdaniami symbolu
22.3. nedeľa
(Vyznanie viery), obradu Effeta (Otvor
sa) a modlitby Pána. Sviatosti príjmu
27.3. piatok
na Veľkonočnú vigíliu.
3.4.

Veľký
piatok
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Spoločenstvo
Rodiny „Rozprávkový
domček“
Miništranti
Mládežnícky spevokol
Akolyti
Ružencové spoločenstvá

Zodpovedný
Zuzana Kötelešová
Miništrantská rada

Martin Hanzel
Janka Majdová
Marián Zuziak Ján
Chabada st.
Viera Mojžišová
Katarína Vargová

Mariánske večeradlo

Eva Juráková

Prvoprijímajúce deti
Spieva detský spevokol

Monika Hrádocká
p. Kašša, p. Botur

Lektori

Oľga Šimkovičová

Neokatechumenátna cesta

Jozef Motyka

Komunita sv. Jána Krstiteľa

Veronika Dullová

Chrámový spevokol sv. Jána
Krstiteľa

Daniel Pečko
Beáta Švecová

Rodinné spoločenstvá

Miroslav Kozman

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac
marec 2015
Všeobecný: Aby všetci, þo pracujú vo vede a výskume, dávali sa do služby pre všestranný
rozvoj Đudskej osoby.
Evanjelizaþný: Aby sa stále viac uznával osobitný prínos žien pre život Cirkvi.
Úmysel našich biskupov: Aby sme sa rozjímaním o utrpení a smrti Pána Ježiša a dobrou
svätou spovećou þo najlepšie pripravili na slávenie VeĐkej noci.
Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom.
Má pomáhaĢ kresĢanom, aby spojili svoju modlitbu a svoj život s modlitbou a s poslaním
všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to všeobecné a evanjelizaþné úmysly Apoštolátu
modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou þlenov Apoštolátu modlitby je okrem sv. Františka
Xaverského aj sv. Terézia z Lisieux, panna a uþiteĐka Cirkvi. Sv. Terézia poznala Apoštolát modlitby. Vo svojich
posledných autobiografických poznámkach napísala: „Túžim byĢ dcérou Cirkvi, tak ako bola naša matka svätá Terézia z
Avily, a modliĢ sa na úmysly nášho Svätého Otca.“

>ŝƚƵƌŐŝĐŬĠƐůĄǀŶŽƐƚŝ͕ƐǀŝĂƚŬǇĂƐƉŽŵŝĞŶŬǇƐǀćƚǉĐŚ
19. marca – sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosĢ
25. marca – Zvestovanie Pána, slávnosĢ
29. marca – Kvetná nedeĐa
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Sväté omše

Krsty

Vrútky

Eliška Adamišová
Adam Hejþík

v nedeĐu: 7:30, 9:30, 11:00, 18:00
v týždni: 6:30, 18:00
Svätá spoveć: príležitosĢ pred každou svätou omšou, na
prvý piatok spovedanie od 15:00.
Úradné záležitosti (krsty, sobáše, vybavovanie krstných
listov a iné): môžete najlepšie vybaviĢ v úradných
hodinách okrem nedele po rannej a veþernej svätej omši
v þasoch 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
Veþeradlá modlitby s Pannou Máriou:
v stredu o 16:45 h (v mesiacoch máj, október o 16:30 h) a
každú prvú nedeĐu v mesiaci o 16:45 h
Príspevky do Svetla pravdy: do schránky SP alebo
osobne redaktorom SP
Farské oznamy a úmysly svätých omší: každý týždeĖ sú
aktualizované na farskej stránke http://vrutky.fara.sk/

Sobáše

Pohreby
Dávid Griger
OĐga Chlúdová r. Kulinová
Jakub MaĢovþík
Júlia Gáborová r. Gáborová
Martin Lieskovský

2015 – 2015
1935 – 2015
2015 – 2015
1948 – 2015
1993 – 2015
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