ÚVODNÍK

Cesta dôvery v Kristových šľapajach
Začína úžasný čas prázdnin a dovoleniek.
Deti vymenia glóbusy a atlasy za skutočné výlety, či už doma alebo v zahraničí. Každý výlet nás
privedie na nejaké miesto alebo k nejakému človeku. Aj naša celoživotná cesta nás niekam vedie, najlepšie keď k Bohu. Ježiš povedal: „Ja
som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi,
iba cezo mňa.“ (Jn 14, 6). Kto chce „ísť
k Otcovi“, tak iba „cestou Pána“; to znamená ísť
v Pánových stopách.
Raz v noci sa mi prisnil nádherný sen. Videl
som dlhú cestu, cestu, ktorá sa dvíhala zo zeme,
stúpala do výšky a strácala sa v oblakoch priamo
do neba. Nebola to však cesta pohodlná, naopak,
plná prekážok, posiata zhrdzavenými klincami,
ostrými špicatými kameňmi a kúskami skla. Ľudia
šli po nej bosí. Klince sa im zapichovali do nôh.
Mnohí z nôh krvácali. Ľudia však neustávali.
Chceli prísť do neba. No každý krok bol veľkým
utrpením a kráčali pomaly a s námahou. A potom
som vo svojom sne videl Ježiša, ktorý šiel vpredu.
Aj On bol bosý, kráčal pomaly, ale rozhodným
krokom. A ani raz si nezranil nohy. Ježiš stúpal a
stúpal. Nakoniec prišiel do neba a sadol si na trón.
Pozeral sa na tých, ktorí sa na ceste namáhali. Povzbudzoval ich pohľadom a gestami. Hneď za
Ním kráčala Mária, Jeho matka. Mária vykračovala rýchlejšie ako Ježiš. Viete prečo? Stúpala do
Ježišových stôp. A tak čoskoro prišla až k Ježišovi, ktorý ju posadil na kreslo po svojej pravici. Aj
Mária začala povzbudzovať kráčajúcich a radila
im, aby stúpali do stôp, ktoré tam zanechal Ježiš,
ako to robila ona. Múdri ľudia to robili a rýchlo
vystupovali k nebu. Ostatní
sa ponosovali na rany a často
sa zastavovali a vzdávali sa
na okraji cesty premožení
smútkom. (Bruno Ferrero:
Ako Mária)
Ježišovou cestou prejde
len vytrvalý človek, ktorý
dôveruje. Jedna perzská legenda hovorí, že kráľ potreboval verného sluhu. Mal si
vybrať jedného z dvoch kandidátov, ktorí sa o toto miesto
uchádzali. Za rovnakú odmenu dal obom splniť tú istú
úlohu – naplniť košík vodou
z neďalekej studne. Povedal
im, že večer príde skontrolo-

vať, ako svoju úlohu splnili. Keď jeden z týchto
mužov vylial druhé vedro vody do košíka, povedal: „Aký zmysel má táto zbytočná práca? Len čo
vodu vylejem do košíka, hneď vytečie von.“ Druhý muž odpovedal: „Za túto prácu máme sľúbenú
odmenu. Ako našu prácu pán využije, to je jeho
vec, nie naša!“ „Ja veru nebudem robiť takú nezmyselnú prácu.“, povedal prvý. Odhodil vedro
a odišiel. Druhý muž pokračoval v práci, kým zo
studne nevyčerpal všetku vodu. Keď sa pozrel do
studne, na dne uvidel niečo lesklé. Zistil, že je to
diamantový prsteň. „Teraz už chápem, prečo som
mal liať vodu do košíka!“, zvolal. „Keby som prsteň nabral do vedra skôr, ako by som sa dostal na
dno studne, určite by sa mi zachytil v košíku. Naša práca nebola zbytočná.“
Keď Božie požehnanie neprichádza celkom
podľa vašich predstáv a očakávaní, nezabudnite
vydržať a čakať, kým sa ukáže dno studne. Môžete tam nájsť niečo veľmi vzácne. Nie
všetky príkazy, ktorých zmysel teraz
nechápeme, sú nezmyselné. Niekedy
ich význam pochopíme až oveľa neskôr.
Prajem Vám požehnaný čas
prázdnin a dovoleniek, veľa oddychu a zážitkov. Nech kráčame v
Kristových
šľapajach
verne
a vytrvalo do večnosti.
Miloš, kaplán ☺
Zdroje:
http://www.animosi.wz.cz/nns.htm,
Kniha: ŽIVOT JE ZAUJÍMAVÝ, 15
povzbudzujúcich kapitol zo života.
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Zo života vrútockej farnosti
Na svätú spoveď som sa pripravovala spytovaním si svedomia.
Predsavzala som si, že hriechov, ktorých som
sa dopustila, sa budem chrániť.
Naša rodina sa na tento deň pripravovala tak,
že prijali sviatosť zmierenia.
Na slávnosť som sa veľmi tešila a prežívala
som ju s radosťou v srdci.
Na svätej omši sa mi najviac páčilo, keď som
čítala prosby a keď som prijala Eucharistiu.
Po svätom prijímaní som povedala Ježišovi:
„Dobrý Ježišu, ďakujem Ti, že si prišiel ku mne.
Klaniam sa Ti a milujem Ťa!“
Doma sme tento deň prežili slávnostne.
Zdenka Michaela Šuhajová, ESŠ Martin

Prvé sväté prijímanie očami prvoprijímajúcich detí
V nedeľu 31. mája 51 detí našej farnosti prijalo prvýkrát Pána Ježiša do svojho srdca. Prinášame Vám niektoré svedectvá, ako sa pripravovali na túto veľkú udalosť a ako prežívali slávnosť
prvého sv. prijímania:
Na moje 1. sv. prijímanie som sa počas roka
pripravovala na hodinách náboženstva a v nedeľu
na detských svätých omšiach s pánom kaplánom
a pánom farárom a veľmi som sa tešila. Príprava
bola veľmi zaujímavá a naučila som sa veľa poučných príbehov o Pánovi Ježišovi,: jeho narodení – ktoré sme slávili na Vianoce, o jeho živote –
ako kázal a učil svojich učeníkov a ľudí, ktorí ho
chceli počúvať; o jeho ukrižovaní a vstaní
z mŕtvych – ktoré oslavujeme na Veľkú noc.
Na moju prvú svätú spoveď som sa pripravovala dôsledne. Podľa osnovy, ktorú som dostala
na náboženstve som si spytovala svedomie a dala
som si predsavzatie, aby som sa lepšie správala,
počúvala som rodičov a bola lepším kresťanom.
Viem, že Pán Ježiš mi moje hriechy odpustil.
Keď prišiel deň môjho prijímania moji rodičia mi pripravili veľkú rodinnú oslavu a spolu so
mnou to prežívali. Na svätej omši bola celá moja
rodina: starí rodičia, krstní rodičia, tety a ujovia
a všetky sesternice a bratranci. Bol to krásny zážitok, z ktorého mám veľa fotiek.
Budem sa snažiť aj do budúcna chodiť pravidelne na svätú omšu v nedeľu a v prikázaný sviatok, pravidelne sa modliť a to aj s celou rodinou.
Ďakujem Pánovi Ježišovi, že prišiel do môjho srdiečka, bude mi pomáhať a bude tam navždy.
Alexandra Holecová, ZŠ Hany Zelinovej
Vrútky

Na sv. prijímanie som sa pripravoval počas
celého školského roka na hodinách náboženstva,
počas nedeľných omší a pri večerných modlitbách s mojimi rodičmi. Počas celého roka sme sa
na hodinách náboženstva učili o živote Ježiša
Krista a o jeho učení, smrti a slávnom zmŕtvychvstaní. Páčili sa mi detské sväté omše
s množstvom zaujímavých príbehov.
Na svätú spoveď som sa pripravoval tak, že
som si dookola opakoval časti spovede. Predsavzal som si, že dodržím slovo, ktoré som dal kňazovi pri spovedi. Moji rodičia tiež prijali sviatosť
zmierenia.
Na prvom sv. prijímaní som mal trému, ale
nakoniec som ju premohol a veril som, že sa
všetko vydarí ☺. Najviac sa mi páčilo, ako pán
farár rozprával o malom semienku, ktoré sa chcelo stať slnkom. Ježišovi som po sv. prijímaní povedal: „Ďakujem Ti, Pane, za krásny deň
a ďakujem, že si mi dal do srdca Tvoju lásku
a radosť.“
Na prvé sv. prijímanie som si pozval svoju
najbližšiu rodinu, ktorá to so mnou všetko prežívala, preto Ti za ňu, Pane Ježišu, zo srdca ďakujem.
Ján Kolibík, ZŠ s MŠ J. V. Dolinského, Martin

Na deň prvého svätého prijímania som sa
pripravovala doma v rodine, na náboženstve
v škole a v kostole na pravidelných stretnutiach.
Učili sme sa o Božích prikázaniach, ktoré sú
našou cestou do neba; že sme Božie deti; čo je to
hriech, ako Ježiš zomrel za naše hriechy a jeho
smrťou na kríži sme boli zachránení od večnej
smrti; že sviatosť zmierenia je Božím darom a
Eucharistia je pokrm pre našu dušu.
Na príprave sa mi páčilo, ako sme spievali,
ale aj to, keď nám pán kaplán a pán farár dávali
otázky a hovorili príbehy.

Na prvé sväté prijímanie som sa začala pripravovať krátko po tom, ako som prišla do náhradnej rodiny. Dovtedy som bola 6 rokov
v detskom domove, kde ma tety naučili modliť sa
a vedela som, že som pokrstená. Moji noví rodičia ma naučili všetko, čo som chcela vedieť
o Bohu Otcovi, o Ježišovi, aj o Duchu Svätom.
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nosti Vrútky na farnosti Vrútky a Martin – Priekopa a mnohé ďalšie. Taktiež sa prítomní dohodli
na podrobnostiach usporiadania Farského dňa pri
príležitosti posvätenia nášho chrámu vo Vrútkach, ktorý budeme sláviť 6. septembra 2015.

Na detských svätých omšiach som pokračovala
v príprave. Na Vianoce som dostala 365 príbehov
z Biblie a denne si ju spolu pri večernej modlitbe
čítame.
Na prvú svätú spoveď som sa pripravovala
s náhradnou maminou, ktorá mi všetko vysvetlila.
Veľmi sa mi páčilo, že som sa mohla vyspovedať
zo všetkých hriechov a potom roztrhať papier, na
ktorom boli napísané a zahodiť ho do koša pred
oltárom. Predsavzala som si, že budem viac poslúchať a pravidelne sa modliť.
Oslavu s rodinou sme mali už v sobotu,
v nedeľu sme sa v kostole stretli s mojou biologickou rodinou. Na slávnostnej svätej omši som
sa veľmi tešila, že ma Pán Ježiš svojou prítomnosťou urobí svojou slnečnicou, ktorá sa bude za
ním stále otáčať. Po omši sme išli do reštaurácie
na tortu a malé občerstvenie spolu s mojimi biologickými rodičmi, súrodencami, krstnými rodičmi, s tetami z domova a s mojou náhradnou
rodinou. Potom sme ešte išli na stretnutie Komunity Jána Krstiteľa, lebo sme jej členmi. Na záver
dňa sme ešte navštívili starkého v nemocnici, aby
aj on mohol so mnou prežívať radosť
z najkrajšieho dňa môjho života.
Dostala som veľa darčekov, najviac si ale vážim svoje prvé skutočné Sväté písmo
s venovaním od mojej náhradnej rodiny. Chcem
ho čítať celý život, aby som stále viac poznávala
Božiu lásku.
Carmen Gáborová, ZŠ s MŠ A. Bernoláka
Martin

Slávnosť kňazského a životného jubilea
kňaza a rodáka Juraja Mojžiša
V štvrtok 18. júna večer v našom kostole odslúžil ďakovnú svätú omšu pri príležitosti 10. výročia svojej kňazskej vysviacky a životného jubilea ( 40 rokov) vrútocký rodák – vdp. Juraj Mojžiš. Poďakoval sa Bohu, že si vyvolil jeho nehodného za svojho služobníka. V kázni rozprával
o poslaní kňaza a prosil veriacich, aby odpustili
kňazom ich nedostatky a to, že nie sú podľa ich
predstáv. Po sv. omši sa konala adorácia, ktorú
sprevádzal vdp. Juraj Mojžiš hrou na gitare
a spevom spolu so svojimi piatimi farníkmi
z Čekoviec. Prosíme Pána, aby ho naďalej zahŕňal svojím požehnaním, milosťami a pomáhal mu
v jeho kňazskej službe.
Primičná nedeľa novokňazov v našej farnosti
Ako každý rok, aj tento rok v júni som
s radosťou roztvoril Katolícke noviny s prílohou
Novokňazi. Tešil som sa, že do našich radov pribudnú noví kňazi a diakoni, medzi nimi aj moji
kamaráti. V sobotu 13. júna 2015 pribudli v našej
diecéze traja novokňazi a traja diakoni. O týždeň
v nedeľu 21. júna dvaja novokňazi na pozvanie
pána farára prišli sláviť svoje primičné sväté omše do našej vrútockej farnosti. Novokňaz Ing.
Mgr. Dominik Galis, rodák zo Sučian, člen spoločenstva Neokatechumenátnej cesty, slúžil sv.
omšu o 9.30 h, ktorou ho sprevádzali spoločenstvá Neokatechumenátnej cesty našej farnosti.
Novokňaz Mgr. Michal Meliš, rodák z Hornej
Poruby, slúžil sv. omšu o 11.00 h. Určite si ho
všetci pamätáme z jeho diakonskej praxe v našej
farnosti. Na sv. omši ho sprevádzalo spoločenstvo z Rozprávkového domčeka. Počas týchto sv.
omší sme opäť mohli vnímať živosť a novosť
Cirkvi. Práve cez nových kňazov nám Boh posiela dary a požehnanie. S radosťou sa nám prihovorili v homíliách, slávili sväté omše a obdarovali
nás novokňazským požehnaním. Každá sv. omša
je vďakyvzdaním Bohu, vytvorili sme spolu spoločenstvo vďačné Bohu za novokňazov. Prosme
aj naďalej za nich dobrotivého Pána Boha, aby
ich naďalej sprevádzal svojím požehnaním
a darmi na ich prvých kňazských pôsobiskách –

Ďakujeme prvoprijímajúcim deťom za ich
úprimné svedectvá a prajeme im, aby ostali blízko pri Pánu Bohu celý svoj život a prijímali Ho
do svojho srdca čo najčastejšie.
Stretnutie farskej pastoračnej a ekonomickej rady
Dňa 9. júna sa po večernej svätej omši uskutočnilo 10. zasadanie Farskej pastoračnej
a ekonomickej rady s prizvanými hosťami. Mons.
Jozef Petráš všetkých prítomných oboznámil
s dekrétom z biskupskej vizitácie, ktorá sa konala
v našej farnosti 23. apríla 2015, ako aj
s rozhodnutím otca biskupa Tomáša Galisa zriadiť novú farnosť Martin – Priekopa, v ktorej by
mali duchovne pôsobiť kňazi Neokatechumenátnej cesty. Z tohto dôvodu sa preberali na stretnutí
viaceré možnosti novej fary, budovy na slúženie
sv. omší do skončenia rekonštrukcie priekopského kostola Povýšenia sv. Kríža, rozdelenie far[5]

Z REDAKČNEJ POŠTY
Dominika v Žiline na Vlčincoch a Michala
v Martine – mesto.

Jána Krstiteľa. Počas celého dňa bola vyložená
Najsvätejšia Sviatosť Oltárna na celodennú adoráciu, pri ktorej sme mohli získať plnomocné odpustky.

Titulárna slávnosť Narodenia sv. Jána
Krstiteľa
V utorok 24. júna sme oslávili titulárnu slávnosť patróna nášho chrámu Narodenie svätého

Kresťan a ochrana prírody
Keď Boh stvoril človeka, dal ma dva príkazy.
Väčšina ľudí si spomenie len na ten jeden, hlavný. Nebudeš jesť zo stromu poznania dobra a zla.
Avšak Boh nám dal ešte jednu povinnosť. Mali
sme sa starať o jeho stvoriteľské dielo. Človek
mal v moci všetko, čo Boh stvoril, živé aj neživé.
Predstava, že raj bol len idylickým miestom, kde
človek ležal v tieni mohutných stromov, okolo
neho pobehovali zvieratá a keď bol hladný, len
natiahol ruku a jedol, je mylná. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Boh je Stvoriteľom a v nás sa
dokončuje stvoriteľské dielo. Máme povinnosť
tvoriť. Svet nebol stvorený pre nás, ale pre slávu
Boha.
Človek má výsostné postavenie. Väčšina
dnešných ochranárov vychádza z evolucionistického pohľadu na Zem a vesmír. Tvrdia, že
Zem je len jedno z mnohých vesmírnych telies,
na ktorom sa zhodou okolností vytvoril život. Táto predstava je chybná. Zem je podľa biblického
opisu stvorenia, staršia než okolité nebeské útvary. Slnko, mesiac a hviezdy, vesmír bol stvorený
až na štvrtý deň. Zem už tri dni existovala. Svetlo
a tma boli stvorené pre Zem. A tak ako aj Zem, aj
človek je v prírode niečo viac. Evolucionisti tvrdia, že človek je len ďalšie zviera. Ekológia ráta
so vzájomným prepojením všetkých živých bytostí. Sme vo vzťahu. Keď odstránime aj najmenší detail, všetko sa zrúti. A tak aj človek je súčasťou týchto vzťahov. Tým, že človek vo svojej
pýche zasahuje do prirodzeného toku energie
a informácií, narúša vzťahy a celý dokonalý systém stvorený Bohom padá. Má na toto človek
právo? Biblia nás učí, že človek nie je len ďalšie
zviera. Je to vrchol stvorenia. My, nie zvieratá,
sme boli stvorení na Boží obraz. Toto tvrdenie by
mohlo viesť k pýche. A už od pádu do hriechu
vedie. Prvá ekologická katastrofa v dejinách sa
odohrala v záhrade Eden, keď Eva zjedla plody
stromu poznania dobra a zla. Pýcha je prvý
a základný hriech. Avšak vedomie našej výnimočnosti v prírode by malo skôr viesť k pokore

a zodpovednosti. Máme byť vďačný Bohu za túto
výsadu a zodpovedne si plniť úlohy, ktoré nám
dal. Ak milujeme Boha, musíme milovať aj jeho
stvorenie. Celý svet.
Nesmieme však zabúdať na to, že zvieratá sú
skutočne staršie než my, ľudia. Žijú na tejto planéte aj v tomto vesmíre dlhšie než my. Musíme si
ich za to vážiť. Často sa modlíme za svojich blížnych, ešte častejšie za svoje trápenia, ale ako často sa modlíme za zvieratá? A to už nehovorím
o rastlinách. Panteisti veria, že Boh je vo všetkom. Všetko obsahuje Boží charakter. Aj zvieratá. A aj rastliny. Nenechajme sa však zlákať touto
predstavou. Nemôžeme si zamieňať stvorenie
a Stvoriteľa. Možno prijateľnejšia je teória panenteismu (z gr. pan – všetko, en – v, teos – boh;
všetko v bohu). Tá učí, že Boh je obsiahnutý vo
všetkom, ale nie je s tým totožný. Stvorenie je
charakterom Boha. Keď sa pozeráme na prírodu,
pozeráme sa na Boží autoportrét. Aj keď to nie je
úplne správne, tak to možno bolo pred pádom do
hriechu. Príroda ako ju vidíme dnes, je poznačená
hriechom. Je plná smrti. A taktiež sa veľmi zmenila po potope. Je to akoby nejaký talentovaný
maliar namaľoval nádhernú krajinku a potom na
obraz vylial kýbeľ vody. Svet na počiatku stvorenia musel byť nádherný. Zem bola plná rôznych
druhov zvierat i rastlín. Väčšina pri potope zahynula. Dnes ich nachádzame vo forme skamenelín.
Aký je teda záver. Máme pamätať na to, že
sme stvorení na Boží obraz. Sme Božie deti.
Svet, ktorý nám Boh daroval, tu nie je pre našu
zábavu. Máme sa oň starať. Stvorenie pokračuje
v nás, ľuďoch. Máme prechovávať úctu
k všetkému živému aj neživému. Máme obdivovať divočinu. Máme sa s bázňou a chvením prechádzať prastarými lesmi a ďakovať Bohu, že
nám zachoval posledné zvyšky raja. Pokora
a láska. To je opak hriechu. To je Boh.
Tomáš Priehradný
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NÁBOŽENSTVÁ A SEKTY

Kresťanstvo (3. časť)
Objavujte svoje kresťanské korene, oboznamujte sa s dejinami Cirkvi, prehlbujte si poznanie
svojho duchovného dedičstva, ktoré vám bolo odovzdané, nasledujte svedkov a učiteľov, ktorí šli
pred vami!“, povedal sv. pápež Ján Pavol II.
v Posolstve mládeži 2002. Pripomeňme si teda
v tejto stručnej chronológii niektoré míľniky
z dejín Cirkvi.
Kresťanský letopočet sa počíta od narodenia
Ježiša Krista. Ježiš Kristus sa však nenarodil roku
1, ani roku 0. Rok 0 vôbec neexistuje – ľudia
s nulou pri datovaní nenarábali1, ale o niečo skôr –
v rozmedzí rokov 7 až 1 pred n. l. Určenie letopočtu, ktorý vypočítal v 6. storočí mních Dionysius
Exiguus († okolo 550) a ktorý sa ujal v celom kresťanskom svete, bolo neskôr dokázané ako nesprávne; ide o časový sklz niekoľkých rokov2.
Pred r. 30 – Začiatok verejného pôsobenia
sv. Jána Krstiteľa. K tomuto obdobiu sa vzťahuje
i krst a začiatok pôsobenia Ježiša Krista.
Okolo r. 30 – Za kráľa Herodesa Antipasa (†
39) bol sťatý v pevnosti Macherus (dnešný Mukawer) na východnom pobreží Mŕtveho mora sv. Ján
Krstiteľ.
7. apríl 30 alebo 3. apríl 332 – V Jeruzaleme
bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Na tretí deň (v nedeľu) vstal z mŕtvych. Po Nanebovstúpení Pána na
židovské Turíce zostúpil na apoštolov Duch Svätý.
V Jeruzaleme vznikla prvá náboženská obec, odkiaľ sa viera šírila ďalej. V Skutkoch apoštolov je
podaná správa o odovzdaní duchovnej moci –
apoštoli modlitbou a položením rúk ustanovili prvých siedmych diakonov na charitatívnu službu
v prvotnej Cirkvi (Sk 6, 1-6).
R. 32 alebo 35 – Sv. Štefan, diakon
a prvomučeník, bol pri Jeruzaleme ukameňovaný.
R. 33 alebo 36 – Obrátenie Šavla (Pavla)
pred Damaskom (Sk 9, 1-31). Z prenasledovateľa
kresťanov Šavla (Pavla) sa na ceste do Damasku
(terajšie hlavné mesto Sýrie) po zjavení samotného
Ježiša Krista stal horlivý ohlasovateľ Ježiša Krista.
Okolo r. 42 – Sv. Jakub Starší, apoštol, syn
rybára Zebedeja, pravdepodobne ako prvý z apoštolov zomrel mučeníckou smrťou v Jeruzaleme (Sk
12, 1-3). O osude jeho tela nie sú hodnoverné informácie, avšak stará španielska tradícia tvrdí, že
keď Jeruzalem dobyli Arabi, jeho telo bolo prevezené do Santiaga de Compostella. Doteraz patrí toto mesto v Španielsku, ktoré je známe aj mnohými
zázrakmi, k najväčším a najslávnejším pútnickým
miestam.

Okolo r. 43 – Pavol a Barnabáš pôsobili
v Antiochii (hlavné mesto rímskej provincie Sýria
ležiace na juhu dnešného Turecka), centre helenistického kresťanstva. Tu veriacich prvý raz nazvali kresťanmi (Sk 11, 26).
R. 45 až 48 – Prvá misijná cesta apoštola
Pavla s Barnabášom a Jánom Markom (Sk 13, 1 –
14, 28) na Cyprus, odtiaľ putovali do Malej Ázie
(Pamfýlie, Pizídie, Lykaónie) a odtiaľ cez Atáliu
naspäť do Antiochie. Táto cesta priniesla ovocie v
podobe mnohých konverzií. Boli to predovšetkým
kresťania obrátení z pohanstva, pretože väčšina židov žijúcich v diaspóre (mimo Palestíny) Pavla
odmietla. Prvá misijná cesta merala viac ako 2000
km.
Okolo r. 49 – Apoštolský snem v Jeruzaleme
(Sk 15, 1-35). Medzi Prvou a Druhou misijnou cestou apoštola Pavla sa na podnet Pavla a Barnabáša
zišlo v Jeruzaleme zhromaždenie apoštolov a vedúcich osobností palestínskej cirkvi, aby definitívne vyriešilo pálčivé otázky spojené s prijímaním
pohanov do Cirkvi. Toto zhromaždenie, pod vedením apoštola Petra, rozhodlo, že tých, čo vstupujú
do Cirkvi, neviažu predpisy židovského obradového zákona (okrem niekoľkých zákazov).
Okolo r. 50 – Sv. Matúš, apoštol
a evanjelista, zomrel údajne po svojom účinkovaní
v Etiópii, Perzii a Macedónii mučeníckou smrťou.
Po r. 50 – Sv. Bartolomej (Natanael), apoštol, zomrel ako mučeník na rozkaz kráľa Astyága v
Arménsku (zaživa mu stiahli kožu z tela a sťali ho,
ako uvádza Rímske martyrológium). Niektoré
pramene uvádzajú, že bol ukrižovaný.
R. 50 až 52 – Druhá misijná cesta apoštola
Pavla so Sílasom a Timotejom (Sk 15, 36 – 18, 22)
viedla cez Malú Áziu (Frýgia, Galácia, Efez) do
Európy, kde založili cirkevné obce vo Filipách, Solúne, Aténach a Korinte. Na Druhej misijnej ceste
prešli vzdialenosť približne 5000 km.
R. 53 až 58 – Tretia misijná cesta apoštola
Pavla (Sk 18, 23 – 21, 17) viedla cez Galáciu, Frýgiu do Efezu. Tu ostal tri roky. Prostredníctvom
spolupracovníkov založil kresťanské spoločenstvá
v Kolosách, v Laodicei a v Hierapole. Kvôli prenasledovaniu musel z Efezu odísť cez Macedónsko
do Korintu. Späť do Jeruzalema sa vrátil cez Macedónsko, Troadu, Milét, Týrus a Cézareu. Zažil
mnoho utrpenia, sklamania, ale aj radosti z apoštolátu a služby Bohu (2 Kor 11, 16-33). Tretia misijná cesta mala približne 6000 km.
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lupráci s pápežom Siriciom († 399), dnes známej
ako Bazilika sv. Pavla za hradbami.
R. 70 – Syn cisára Vespaziána († 79) Titus potlačil židovské povstanie, vyplienil Jeruzalem
a zničil Jeruzalemský chrám.
Okolo r. 72 – Sv. Tomáš, apoštol, zomrel
mučeníckou smrťou (sťatím mečom alebo prebodnutím kopijou) v Majlapure (Mylapore), na predmestí terajšieho mesta Madrásu v juhovýchodnej
Indii4.
Pred r. 80 – Sv. Šimon a sv. Júda Tadeáš,
apoštoli, spoločne podstúpili mučenícku smrť
v Mezopotámii (územie dnešného Iraku a časti Sýrie).
Okolo r. 80 – Sv. Filip, apoštol, bol ukrižovaný a ukameňovaný v Hierapolise vo Frýgii (dnešné
stredozápadné Turecko). Približne v tomto období
vzniklo pravdepodobne v Sýrii grécke Evanjelium
podľa Matúša. Niektoré pramene ho kladú ku r.
70, iné až ku r. 90. Pôvodne bolo podľa tradície
napísané evanjelistom Matúšom pravdepodobne
pred r. 50 v Palestíne aramejsky pre Židov; neskôr
bolo upravené a napísané grécky (autor je neznámy), a v tejto podobe sa aj zachovalo ako jedno zo
štyroch Cirkvou prijatých evanjelií.
R. 80 až 90 – V oblasti Sýrie alebo Grécka
vzniklo grécke Evanjelium podľa Lukáša. Evanjelista Lukáš (umučený v Grécku okolo r. 100 vo
veku 84 rokov), lekár, pomocník sv. Pavla, ho adresoval kresťanom, ktorí sa obrátili z pohanstva.
R. 81 až 96 – Prenasledovanie kresťanov za
cisára Domiciána († 96). Za vlády tohto cisára nastalo opäť prenasledovanie kresťanov, ktorí boli
zväčša odsúdení na ukrižovanie alebo na predhodenie zvieratám v cirkuse.
R. 90 až 100 – V Malej Ázii vzniklo posledné
zo štyroch evanjelií – Evanjelium podľa Jána.
Jánovo evanjelium sa obracia na kresťanských čitateľov, ktorí už mali základné poznatky o Kristovi,
aby im pomohlo k plnšiemu životu viery v Božieho
Syna.
Okolo r. 100 – Sv. Ján, apoštol a evanjelista,
zomrel v Efeze (územie dnešného juhozápadného
Turecka).
Smrťou posledného apoštola sa končí obdobie
Božieho zjavenia a prvotnej Cirkvi.

R. 58 až 63 – Apoštol Pavol vo väzení. V Jeruzaleme bol apoštol Pavol uväznený a po dvoch
rokoch väzby ho previezli na jar r. 61 do Ríma. Aj
v Ríme strávil dva roky vo väzení a prepustili ho r.
63.
Okolo r. 60 – Sv. Ondrej, apoštol, brat apoštola Petra, bol ukrižovaný na kríži v podobe písmena X v Patrase (v južnom Grécku). Nepribili ho
klincami, len ho priviazali. Na kríži umieral tri dni.
Od r. 1964 sú jeho relikvie v tamojšej jemu zasvätenej katedrále.
Okolo r. 62 – Sv. Jakub Mladší, apoštol, Alfejov syn, jeruzalemský biskup, bol v Jeruzaleme
ukameňovaný. Roku 572 jeho pozostatky preniesli
do Carihradu a neskôr do Ríma, kde ich uložili s
pozostatkami sv. Filipa v Chráme dvanástich apoštolov.
Okolo r. 63 – Sv. Matej, apoštol (za apoštola
vyvolený po Judášovej zrade), bol v Etiópii ukameňovaný a sťatý sekerou.
R. 64 – Cisár Nero († 68) z požiaru Ríma
obvinil kresťanov. Z osobnej nenávisti dal mnoho
z nich ukrutným spôsobom popraviť. Prenasledovanie kresťanov zachvátilo iba Rím.
V tomto období bolo v Ríme napísané najstaršie a prvé z kanonických evanjelií – Evanjelium
podľa Marka. Evanjelista Marek (umučený okolo
r. 100 v Alexandrii v Egypte), pomocník sv. Petra,
ho písal špeciálne pre pohanov v Ríme. Niektoré
pramene kladú zostavenie Markovho evanjelia do
r. 70.
R 64 alebo 67 – Sv. Peter, apoštol a rímsky
biskup, bol v Ríme ukrižovaný dolu hlavou. Apoštol Peter pôsobil v Jeruzaleme a z neho navštevoval
kresťanské obce, ktoré ležali na území Palestíny.
Podľa tradície bol i biskupom v Antiochii, a odtiaľ
sa vydal do Ríma, kde stál na čele tamojšej kresťanskej obce3. Tam nakoniec podstúpil za cisára
Nera mučenícku smrť. Nad jeho hrobom dal cisár
Konštantín I. Veľký († 337) v prvej polovici 4. storočia postaviť Baziliku sv. Petra v Ríme.
R. 67 – Sv. Pavol, apoštol národov, bol sťatý
mečom na mieste Aquae Salviae na južnom okraji
Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). Teraz je na tom mieste kostol a trapistické opátstvo
"Tre Fontane" (Tri studničky). Meno mu dali tri
pramene, ktoré podľa legendy vystrekli na mieste,
kam padla a dvakrát podskočila apoštolova odťatá
hlava. Sv. Pavla pochovali v Ríme na cintoríne pri
Ostijskej ceste. Cisár Konštantín I. Veľký postavil
nad jeho hrobom menšiu baziliku. Cisár Valentinián II. († 392) začal roku 386 stavbu veľkej svätyne, v ktorej pokračovali jeho nástupcovia v spo-

Použité pramene: 1Historická revue 12/2011,
str. 8; 2V. Judák: Prehľadné cirkevné dejiny; 3V.
Judák: Dejiny mojej Cirkvi I. diel; 4R. Ondruš:
Blízki Bohu i ľuďom.
Pokračovanie nabudúce.
Marián Sovík
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BOH AKO OTEC

„Otče náš, ktorý si na ... zemi“
česť vzíde každému z toho, ak je otec uctený, ale je
hanbou syna, ak je jeho otec bez cti. Synu, zastaň
sa v starobe svojho otca a nezarmucuj ho, kým žije;
ak slabne na rozume, maj strpenie a nepohŕdaj ním,
kým si pri sile; lebo milosrdenstvo s otcom nebude
zabudnuté“ (porov. Sir 3,9-15). Náš pozemský otec
na rozdiel od toho nebeského má chyby. To nás
však neoprávňuje ohovárať či osočovať ho. Ako
hovorí katechizmus: „Rešpektovanie dobrého mena
osôb zakazuje každý postoj a každé slovo, ktoré im
môže zapríčiniť nespravodlivú škodu. Previňuje sa
ohováraním, kto bez objektívne platného dôvodu
odhaľuje chyby a previnenia blížneho osobám, ktoré o nich nevedia; osočovaním, kto tvrdeniami,
ktoré sú v rozpore s pravdou, poškodzuje dobré
meno druhých a dáva príležitosť k mylným úsudkom o nich“ (KKC 2477). Príď kráľovstvo tvoje
Božie kráľovstvo, to sú Božie princípy a hodnoty.
„Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale
spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.
Kto takto slúži Kristovi, páči sa Bohu a ľudia si ho
vážia“ (Rim 14,17-18).Zdieľaš so svojim otcom
jeho hodnoty a princípy? Snažíš sa s ním komunikovať a spolupracovať? Mnohé deti, keď dospejú,
na svojich otcov zabudnú a ani len neuvažujú, že
by sa pridali k ich službe. Nie, to neznamená, že si
musíme vybrať rovnaké zamestnanie ako otec,
podnikať spolu s ním alebo celý život zostať doma
a pracovať na rodinnom hospodárstve. Náš otec
však svojim životom a prácou overil mnohé hodnoty, ktoré môžu byť pre jeho deti požehnaním. Nepohrdnime nimi! Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i
na zemi Poslušnosť vôli nebeského Otca je základným postojom viery. Aký postoj máme teda zaujať
voči vôli svojho pozemského otca? Vysvetľovanie
nechám na katechizmus: „Úcta k rodičom sa prejavuje pravou ochotou a poslušnosťou. Kým dieťa
žije v dome svojich rodičov, má poslúchnuť každú
ich žiadosť, odôvodnenú svojím vlastným dobrom
alebo dobrom celej rodiny. „Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi“ (Kol
3,20). Keď deti vyrastú, majú si naďalej ctiť svojich rodičov. Majú predchádzať ich želania, ochotne ich prosiť o radu a prijímať ich oprávnené napomenutia. Poslušnosť voči rodičom prestáva osamostatnením sa detí, ale neprestáva úcta, ktorú musia mať k nim vždy. Tá má v skutočnosti svoj koreň v bázni voči Bohu, ktorá je jedným z darov
Ducha Svätého“ (porov. KKC 2216-2217). Chlieb
náš každodenný daj nám dnes Evanjelium hovorí o
nebeskom Otcovi, ktorý nás živí (porov. Mt 6,26).

Ak sa rozhodnete osloviť Boha, môžete si vybrať z množstva mien a prívlastkov, ktorými je
v Biblii nazývaný. Ježiš však priniesol do oslovovania Boha revolúciu. Okrem odôvodnených výnimiek oslovoval Boha výlučne „Otec“, dokonca
zdrobneninou „Ocko“ (Abba). Ako oslovujete Boha vy? Náš postoj k Bohu ako Otcovi je silno zviazaný s našou skúsenosťou s pozemským otcom.
Tvrdí to aj sv. Pavol: „Preto zohýnam kolená pred
Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na
nebi i na zemi“ (Ef 3,14-15). Ja by som ale dnes toto spojenie – v súvislosti s Nedeľou otcov – chcel
aplikovať na náš vzťah k nášmu pozemskému otcovi. Ako v nebi, tak i na zemi. Čo z môjho vzťahu
k nebeskému Otcovi môžem preniesť do svojho
vzťahu k môjmu otcovi na zemi. Pokladám totiž
otcovstvo a vzťah medzi otcami a deťmi za kľúčový; tak ako o tom hovorí prorok Malachiáš: „A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou“
(Mal 3,24). Ak nie sú k sebe navzájom obrátené
srdcia otcov a synov, je to prekliatie, oberanie sa o
Božie požehnanie. Ježiš vyzýva aj nás oslovovať
Boha „Otec“: „Vy sa budete modliť takto: Otče
náš, ktorý si na nebesiach ...“ (Mt 6,9). Ja si teda
dovolím použiť slová modlitby Pána („Otče náš“ Mt 6,9-13), aby som na nich poukázal na postoje k
nášmu pozemskému otcovi. Otče ... Ako oslovujete
svojho otca? Otec, ocko, ocino, tato, tatino, tatinko? Už oslovenie prezrádza náš vzťah s otcom. Či
v ňom prevláda láska, úctivosť, chlad, strach alebo
hnev. Ježiš sa nehanbil používať detský výraz „abba“, ktorý sa dá do slovenčiny preložiť asi ako
„ocko“. V našej rodine preto s deťmi začíname
modlitbu Pána slovami „Ocko náš, ktorý si na nebesiach ...“. Zároveň vedieme deti k úctivému postoju (alebo posedu) pri modlitbe. Vrúcna láska a
úcta zároveň. Ak je pre nás samozrejmý takýto
postoj k Bohu, bolo by zvláštne, ak by sme ho nepremietli do nášho vzťahu k otcovi. Keby sme ho
oslovovali napr. „foter“. Verím, že cez modlitbu a
odpustenie môžete aj tento rok (nielen) počas Dňa
otcov pokročiť k väčšej vrúcnosti a úcte v oslovení
svojho otca. Možno mu prvýkrát v živote povedať
„ocko“. Posväť sa meno tvoje Ako hovoríte o svojom otcovi s inými ľuďmi? Neohovárate ho? Božie
Slovo vystríha: „Skutkom i slovom a so všetkou trpezlivosťou si cti svojho otca, aby zostúpilo na teba požehnanie od neho a aby ti jeho požehnanie
ostalo naveky. Nehľadaj svoju česť, ak tým potupíš
svojho otca, z jeho potupy ti nevzniká sláva. Lebo
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A preto ho s vierou prosíme o chlieb náš každodenný. Ale aj naši pozemskí otcovia nás živili a živia. Mnohokrát si to neuvedomujeme a pokladáme
to za samozrejmosť. Je to predsa ich povinnosť a
naše právo, či nie? Chýba nám opravdivá vďačnosť. Tú vraj pociťujeme, keď dobro, ktoré dostávame, za samozrejmosť nepokladáme. „Úcta k rodičom spočíva vo vďačnosti voči tým, ktorí darovaním života, svojou láskou a prácou priviedli svoje deti na svet a umožnili im rásť vo veku, múdrosti
a milosti: „Z celého srdca si cti otca a nezabúdaj na
bolesti svojej matky. Pamätaj, že ti dali život. Ako
im odplatíš, čo urobili pre teba?“ (Sir 7,29-30)“
(KKC 2215). Nezabúdajme preto na „Ďakujem“ a
„Prosím“ voči svojmu pozemskému otcovi! A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim
vinníkom. K slovíčkam „Ďakujem“ a „Prosím“
môžeme ihneď pridať aj slovo „Odpusť“. Otcovia
možno neprejavujú svoju ľútosť nad našim konaním tak zreteľne ako matky. Ak ju aj prejavia, často je to skôr hnev ako slzy. Muži totiž prejavujú
emócie inak ako ženy. Preto môžeme mať pocit, že
ubližujeme viac matke ako otcovi. Dospelých mužov však môžeme uraziť svojou nevšímavosťou,
neúctou, nevďačnosťou, povrchným hodnotením,
nespravodlivými výčitkami, nedostatočným ocenením, porovnávaním s inými a pod. Môj osobný
vzťah k otcovi sa posunul k lepšiemu, keď som sa
sám stal otcom. Až vtedy som veľa pochopil. Preto

je namieste snaha porozumieť svojmu otcovi a
úprimné slová: „Oci, odpusť!“ A neuveď nás do
pokušenia, ale zbav nás Zlého. Otec je tiež symbolom sily a ochrany. Malé deti väčšinou ani netušia,
koľko nebezpečenstiev, ktoré by samy nezvládli,
ich otec už vopred od nich odvrátil. Špeciálne otec
rodiny nasadzuje krk, aby ochránil mamičku s deťmi od negatívnych vplyvov, ktoré v dnešnom svete
striehnu. Keď sú deti staršie, nemôže a ani ich nemá chrániť od všetkých nebezpečenstiev, ale musí
ich na ne upozorňovať a vystríhať pred nimi. A naučiť ich bezpečne zvládnuť. Tak, ako to s nami robí aj Boh: „Bratia moji, pokladajte to len za radosť,
keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že
skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť
sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli
dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Ak
niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od
Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a
dostane ju“ (Jak 1,2-5). Na otca sa môžeme obrátiť,
ak nám hrozí niečo zlé, čoho sa obávame, že to nezvládneme. On je ten, ktorý nás učí múdrosti ako
zvládať skúšky a povzbudzuje nás, aby sme sa nebáli do nich pustiť. Možno takúto skúsenosť nemáte – ani s nebeským Otcom, ani s tým pozemským.
Tak to skúste – obráťte sa na nich s pokornou
prosbou o pomoc!
Autor: Richard Vašečka

Zo života Cirkvi
Pápež František usiluje o spoločný termín Veľkej noci pre všetkých kresťanov a je ochotný pre
to vzdať sa doterajšej katolíckej praxe. Povedal to 12. júna v Ríme na stretnutí s kňazmi celého sveta
v Lateránskej bazilike v Ríme. Povedal, že k dohode o jednotnom dátume napísal ekumenickému
patriarchovi Konštantínopolu Bartolomejovi I. a moskovskému patriarchovi Cyrilovi I. Pripomenul,
že Katolícka cirkev je k tomuto kroku ochotná od pápeža Pavla VI. Ako termín Veľkej noci stanovil
Nicejský koncil v r. 325 prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca. Od reformy kalendára pápeža
Gregora XIII. v r. 1582 používajú západné cirkvi však gregoriánsky kalendár, zatiaľ čo pravoslávna
cirkev a východné cirkvi sa riadia juliánskym kalendárom. Tým sa ich dátum Veľkej noci posúva
niekedy až o 13 dní. Spoločný termín Veľkej noci sa bude opäť sláviť až v r. 2017.
Druhý Národný pochod za život sa uskutoční v Bratislave 20. septembra 2015 a bude sa niesť v
duchu motta „Radosť zo života“. Prípravy naň obsahujú aj celoslovenskú súťaž, modlitbovú podporu, novénu a napríklad aj akciu „Na bicykli za život“, počas ktorej cyklisti navštívia 54 slovenských
miest, aby pozvali ľudí k spoločnej oslave života na pochode za život. Pochod bude sprevádzať aj
víkendový program 19. a 20. septembra v Bratislave. V nedeľu 6. septembra sa k Národnému pochodu za život prečíta celoslovenský pastiersky list.
Život pápeža Benedikta XVI. sa má dostať na veľkoplošné filmové plátno a má obsahovať doteraz neznáme podrobnosti zo života Josepha Ratzingera. Producentmi filmového projektu sú Dan
Maag, Marco Beckmann a Matthias Schweighöfer. Film chcú realizovať v spolupráci s bývalým šéfom redakcie televíznych filmov nemeckej televízie RTL, Petrom Alexandrom Weckertom. Scenár
napíše renomovaný spisovateľ Johannes Betz. Podľa producentov predstavuje život nemeckého pápeža Benedikta XVI. jednu z najveľkolepejších látok pre medzinárodný film.
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DETSKÝ KÚTIK

Ahojte, slniečka ☺ !
Máme tu začiatok prázdnin a verím, že sa
veľmi tešíte na tie dva mesiace plné oddychu
a zábavy. Niektorí z Vás sa však možno trápia ešte
nad nevydareným vysvedčením, ktoré ste dostali
uplynulý týždeň. Nebojte sa, deti, ak budete usilovné a trpezlivé, známky si môžete opraviť
v ďalšom školskom roku. Dnes Vám poviem
o jednom človeku, ktorý chcel veľmi vyštudovať
za kňaza, no nakoľko mal veľmi slabé výsledky
v štúdiu, skoro sa ním nestal. Rozmýšľate, kto by
to mohol byť? Tak čítajte....
Tento veľký svätec je patrónom farárov, spovedníkov a všetkých kňazov. Narodil sa v roku
1786 vo Francúzsku. Jeho rodičia boli dobrí
a zbožní ľudia. Mal prudkú
povahu, no svojou veľkou
snahou sa mu ju podarilo
ovládať. Bol poslušný a jeho
matka ho dávala za vzor aj
ostatným súrodencom. Deti,
koľkokrát my nepočúvame
svojich rodičov a hádame sa
s nimi? A čo robíme preto,
aby sme takí neboli? Snažíme sa aj my polepšiť a krotiť
svoje výbuchy hnevu? Myslím, že keby sme len trošku
chceli, mohli by sme sa zmeniť a byť k svojim rodičom
poslušnejší a milší rovnako,
ako sa to darilo aj tomuto
svätcovi. No poďme si o ňom
povedať ešte niečo viac. Od
malička bol veľmi zbožný, no
a keď vyrástol, túžil sa stať
kňazom. Prvou prekážkou pri
splnení si tohto sna bolo, že pochádzal z chudobnej
rodiny, a tak nemal peniaze na štúdium a taktiež
mal už dosť veľa rokov. No napokon predsa len
začal navštevovať jednu malú farskú školu. Tu sa
však vynorili ďalšie problémy. Tento svätec mal
veľmi slabú pamäť a veľké medzery vo vedomostiach. Najmä latinčina mu robila problémy. Jeho
štúdium však musel prerušiť kvôli vojne. Keď však
vojna pominula, začal študovať opäť za kňaza.
Keďže bol však stále vedomostne veľmi slabý, vylúčili ho zo školy. Predstavte si, že mu nepomohlo
ani doučovanie. Našťastie, jeden jeho učiteľ dosiahol to, aby ho predsa len ešte vyskúšali vo francúzštine a to napokon skúšajúcich presvedčilo o jeho
veľkej láske k Bohu a vysvätili ho najprv za diako-

na a neskôr za kňaza. Vidíte, deti, keby to tento
svätec vzdal na začiatku a začal by sa rozčuľovať
nad učiteľmi, že prečo ho vyhodili zo skúšky, nikdy by si nesplnil svoj sen. Nikdy by sa nebol stal
kňazom a my by sme možno prišli o ďalšieho
svätca. Ale on bojoval a neustále sa snažil vzdelávať. Skúste aj Vy takto zabojovať v budúcom
školskom roku a vylepšiť si tak svoje známky.
Možno sa Vám to podarí, možno nie, ale aspoň
pre to niečo urobíte. Záleží len na Vás a nie na
učiteľovi. Predstavte si, že ako kňazovi sa mu podarilo zmeniť zmýšľanie celej dediny, kde pôsobil.
Keď tam prišiel po prvýkrát, ľudia boli bezbožní,
nadávali, nechodili do kostola, Boh im bol ukradnutý. Po ťažkej a namáhavej
práci tohto kňaza sa kostol
pomaly začal napĺňať ľuďmi,
už nebolo počuť v dedine nadávať, ľudia prestali v nedeľu
pracovať, v rodinách zavládli
kresťanské zvyky. Časom sa
tak rozšírili správy o tomto
kňazovi, že túto dedinu začali
navštevovať mnohí pútnici.
Chceli sa u tohto farára vyspovedať, dostať od neho radu, či aspoň ho vidieť. Čítal
vo svedomí mnohých ľudí
a tridsať rokov strávil denne
šestnásť až dvadsať hodín
v spovednici. Je to až nepredstaviteľné, ako veľmi sa
tento svätec obetoval pre
dobro druhých. Skúste aj Vy
počas prázdnin pomáhať
svojim kamarátom, rodičom
a starým rodičom. Robte dobré skutky a snažte sa
prekonať svoju lenivosť. Teraz už nemusíte rozmýšľať nad školou a domácimi úlohami. Rozmýšľajte preto nad tým, ako potešiť Pána Ježiša
a svojich najbližších. Tento farár z Arsu napokon
zomrel 4. augusta v roku 1859. O 46 rokov bol vyhlásený za blahoslaveného a v roku 1925 za svätého. Jeho meno a život si v kostoloch pripomíname
vždy 4. augusta.
Prajem Vám, milé deti, krásne prázdninky
a skúste sa zamyslieť nad myšlienkami, ktoré som
Vám tu zdôraznila. Možno sa Vám podarí zapracovať aspoň na niektorých z nich ☺.
Vaša Makrelka
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PÝTAME SA

Ako neveriacim nehovoriť o Bohu?
Odmietal som Boha, pretože sa v mojom živote neukazoval. Ako dieťa som ho žiadal, aby
uzdravil vzťahy v mojej rodine, aby prestali tie nekonečné hádky, krik, únavné napätie. Áno, mohol
by som vymenovať mnoho iných „rozumných“ dôvodov, ktoré by potvrdzovali, že Boh nie je, že naturalizmus dokáže vysvetliť všetko a dokázať, že aj
Biblia by podľahla môjmu dôvtipu. Tieto dôvody
mi poskytovali úkryt. No niekde v hĺbke svojho
srdca som to vnímal takto: neprišiel ku mne tak,
ako som si to predstavoval ja, a preto neexistuje.
Kresťania, ktorí mi pomohli dostať sa k Božej láske cez moje zranenia, do mňa nevtĺkali odpovede
na moje otázky, ani nepoukazovali na chyby, ktorých som sa dopustil. Nemuseli. Videl som v nich
Krista, a to bol ten rozdiel. Príbeh „uzdravujúceho
sa ateistu“ a pastora v jednom, Kila Bakera, je podobný tomu môjmu. V istej chvíli svojho života
chodieval do kostola, robil si
žarty z kázania a vyhováral ľuďom ich vieru v to, čo hovorí
Biblia. Jeho vtedajšie rozhovory
s ateistami a stretnutia, ktoré neprestali ani po tom, ako sa stal
veriacim, mu ukázali, čo funguje
a čo nie. Dúfa, že si nájdeme
čas, aby sme sa zamysleli nad
tým, ako sa podeliť o svoju vieru. Čo teda podľa neho nerobíme dobre? Tu je päť hlavných
bodov:
1. Veľmi rýchlo začneme posudzovať ich životný štýl a hovoriť o hriechu.
Neveriaci nie sú spasení. Môže nám to pripadať očividné, ale často venujeme viac času tomu,
aby sme im ukázali ich hriech, než tomu, aby sme
ich nasmerovali k Záchrancovi. „Nie je tajomstvom, že Boh nechce, aby sme hrešili. Pozrite sa
však na Ježišov život a jeho slová – záleží mu na
tom, aby sa ľuďom hovorilo o Božej láske k nim
viac než o ich hriešnom živote.“
2. Podceňujeme ich zranenia, ktoré očakávali, že Boh uzdraví.
Mnohí ateisti prežili ťažké chvíle, keď si mysleli, že Boh sa na nich vykašľal. Člen rodiny ochorel a už sa nevyliečil. Ich vzťah sa rozpadol aj napriek modlitbám. Cirkevné spoločenstvo sa k nim
nesprávalo najlepšie. Nesmieme ich bolesť zmenšovať ani ju ignorovať. Namiesto toho im venujme
čas a vypočujme si ich trápenia.

3. Nie sme pripravení hovoriť o Cirkvi
a peniazoch.
Nemali by sme byť prekvapení, ak neveriaci
nadhodia tému zlého hospodárenia s peniazmi a
chamtivosť v Cirkvi. Počuli o tom už mnoho a budú sa pýtať aj vás. Pripravte sa na rozhovor o desiatkoch a ich skutočnom účele. „Nie preto, že On
by potreboval naše peniaze, ale preto, že sa zaujíma, aký je vzťah nášho srdca k peniazom.“
4. Aj keď to nechcú, tlačíme ich do rozhovoru o Bohu.
Baker vraví, že toto bola najväčšia chyba, akej
sa dopúšťal. Vždy, keď sa rozprával s neveriacimi,
snažil sa do rozhovoru vtesnať aj Boha. „Namiesto
toho by sme s nimi mali rozvíjať vzťahy, kým sa
nezačnú pýtať sami,“ hovorí Baker. „Nemali by
sme sa pokúšať vytvárať príležitosti, ale modliť sa
k Bohu, aby nám ich dal.“
5. Namiesto toho, aby sme
ich pozvali k sebe domov, pozývame ich do kostola.
Podľa Bakera má väčšina
ľudí s pozvaním do kostola spojené záporné predstavy. Ponúka
nám iný prístup: „Ak chcete, aby
naozaj uvideli Boha a dopočuli
sa o ňom skvelé správy, ukážte
im svoj rodinný život a pohostinnosť. Ak im Boha neukážete
pomocou týchto prostriedkov,
ani nepomyslite na to, že ich pozvete do kostola.“
Pastor Joe McKeever si myslí, že kresťania sa
to, ako hovoriť s ateistami, môžu naučiť i zo zdroja, na aký by ani nepomysleli – z vlastnej minulosti. „Väčšina veriacich, ktorí stoja na pevnom základe, aspoň raz za život zvažovala ateizmus. Aj ja
– keď som bol na vysokej škole. Prečítal som si
zopár ateistických materiálov, rozprával sa o tom s
ľuďmi a premyslel si dôsledky toho všetkého. Vybral som si svoju stranu mince – držať s veriacimi.
Nikdy som to neľutoval. Práve pre toto: Akoby to
bolo pravidlom, ateisti sú skôr utrápení, pokým
kresťania, ktorých poznám, držia spolu, sú pozitívne naladení a efektívni. Raz som niekoho počul
hovoriť: „Diablovi nepatria žiadni zbožní starí ľudia.“ Je to tak.“
prevzaté: http://www.cestaplus.sk
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INFORMUJÚ NÁS

Život na cirkevnej ZŠ s MŠ A. Bernoláka
Oslava Dňa detí
V pondelok 1. júna sa žiaci 2. stupňa namiesto
vyučovania vybrali do Jahodníckych hájov a skanzenu. Bol predsa Deň detí! Preto sme sa v škole
rozhodli osláviť to trochu netradične. V Jahodníckych hájoch na deti čakalo päť rozličných stanovíšť:
1. strelnica – streľba zo vzduchovky,
2. orientačný beh – beh v teréne s pomocou
mapy a buzoly,
3. NP VF – environmentálne aktivity,
4. prvá pomoc,
5. záchranári so psami – ukážky výcviku
a schopností záchranárskych psov.
Na každom stanovišti sa mohli dozvedieť
mnohé zaujímavé a užitočné veci alebo plniť rôzne úlohy. Viete napríklad, kedy sa rodia medvediciam mláďatá? Alebo že ležiaci človek psovi vonia
inak ako vzpriamený? A vedeli by ste v teréne
nájsť kontrolné stanovištia s pomocou buzoly
a mapy a nestratiť sa? Nám sa, našťastie, nik nestratil a všetci sme sa príjemne unavení, ale spokojní vrátili do školy.
Žiaci 1. stupňa oslávili svoj deň na dopravnom
ihrisku, kde si jazdou na štvorkolkách a kolobežkách skúšali svoje praktické vedomosti v doprave.
Na druhý deň, v utorok, mali ešte divadelné predstavenie von v areáli školy. Vďaka všetkým, ktorí
nám pomohli pri organizácii Dňa detí.
Záver pracovného týždňa, piatok 5. júna, bol
tiež netradičným dňom, lebo sme mali na našej
škole tzv. Deň košieľ a sukní. Všetci žiaci spolu
s učiteľmi mali prísť do školy slušne oblečení, to
znamená, že dievčatá si mali obliecť sukňu alebo
šaty a chlapci zas košeľu. Tí, čo tak prišli oblečení,
okrem dobrého pocitu z pekného oblečenia, mali
odmenu, že nedostali na víkend domáce úlohy
a v ten deň neboli ani skúšaní.
Ocenenie najlepších žiakov Žilinskej diecézy
Pri príležitosti Dňa detí otec biskup Tomáš Galis každoročne oceňuje najlepších žiakov katolíckych základných škôl Žilinskej diecézy. Za našu
školu bol navrhnutý žiak 9.A triedy Miroslav
Mazúch. Slávnosť za začala svätou omšou
v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, ktorej sa
zúčastnili aj spolužiaci oceneného žiaka. Po svätej
omši nasledovalo odovzdávanie ocenení z rúk otca
biskupa, na ktorom odzneli informácie o ocenených žiakoch a ich úspechoch. Miroslav Mazúch
bol ocenený za výbornú reprezentáciu školy vo vedomostných, športových a umeleckých súťa-

žiach, za aktívny a pozitívny prístup k rôznym
školským aktivitám a šírenie dobrého mena školy.
Na slávnosti sa zúčastnili aj rodičia oceneného žiaka, triedna učiteľka a riaditeľ školy.
Bernolácka olympiáda
Rodičia združení v Rodičovskom spoločenstve
pri ZŠ s MŠ A. Bernoláka zorganizovali opäť po
roku – v sobotu 6. júna už tradičnú a veľmi obľúbenú Bernolácku olympiádu. Žiakom na 1. stupni
prišiel týždeň pred olympiádou list od Majky
z Gurunu, kde sa im prihovorila a vtiahla ich do
tohoročnej témy olympiády. Žiaci riešili tajničku,
kde zisťovali názvy vesmírnych planét, pripravovali sa na olympiádu výberom farby, názvu a vlajky
družstva. V sobotu na olympiáde žiaci súťažili po
triedach - družstvách spolu so svojimi kapitánmi –
pani učiteľkami, ale aj rodičmi a súrodencami. Museli zvládnuť rôzne zaujímavé úlohy na ôsmich
stanovištiach a prísť na heslo a objaviť poklad. Víťaznými družstvami sa stali: 1.miesto 3.A, 2.miesto
2.A a na 3.mieste skončila 4.B. Žiaci druhého
stupňa súťažili v kolektívnych hrách – chlapci vo
futbale a dievčatá v prehadzovanej. Mohli si tiež
vyskúšať streľbu zo vzduchovky. Po absolvovaní
súťaží na všetkých čakal v jedálni chutný guláš.
Ďakujeme obetavým rodičom za prípravu tejto
skvelej akcie.
Diecézna atletická olympiáda v Dubnici nad
Váhom
Atléti našej školy sa zúčastnili vydareného
podujatia na atletickom štadióne v Dubnici. Deväť reprezentantov našej školy nám urobilo veľkú
radosť. V počte získaných medailí spomedzi 16
cirkevných škôl obsadilo 1. miesto. Tu sú skvelé
výsledky v jednotlivých disciplínach:
Meno a priezvisko
Beniač Peter
Tretina Dominik
Lazar Marek
Macková Veronika
Tretinová Alžbeta
Holečková Janka
Mužilová Terézia

1.
miesto
60 m
60 m
diaľka
60 m

2.
miesto
diaľka
-

3.
miesto
600 m
-

-

-

guľa
-

800 m

diaľka
60 m

Blahoželáme a zároveň ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.
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OZNAMY
Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9.
ročníka
15. apríla 2015 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka v slovenskom jazyku
a literatúre a v matematike. Test z matematiky riešilo 40 880 deviatakov s priemernou úspešnosťou
52,7 %. Test zo slovenského jazyka a literatúry
písalo v tomto roku 38 227 žiakov, pričom priemerná úspešnosť bola 62,6 %. V našej škole Testovanie 9 písalo 33 žiakov a v obidvoch predmetoch dosiahli nadpriemerné výsledky:

Priemerná percentuálna
úspešnosť školy
Priemerná percentuálna
úspešnosť v rámci SR
(národný priemer)
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:

Matematika

Slovenský
jazyk

69,24%

69,07%

52,68%

62,58%

16,56%

6,49%

V porovnaní s ostatnými školami v okrese Martin
sme sa v matematike umiestnili na 1. mieste
a v slovenskom jazyku na 2. mieste.
V porovnaní s ostatnými cirkevnými školami
v Žilinskej diecéze sme sa v matematike umiestnili na 1. mieste a v slovenskom jazyku na 3. mieste.
Ukončenie školského roka 2014/2015
V pondelok 29. júna, na sviatok sv. Petra a Pavla,
sme mali záverečnú slávnostnú sv. omšu pri príležitosti svätých apoštolov Petra a Pavla a zároveň
ukončenia uplynulého školského roka v kostole
Sedembolestnej Panny Márie o 8. h. Po skončení
sv. omše nastala chvíľa vyhodnotenia uplynulého
školského roka a oceňovania najlepších žiakov.
Pán riaditeľ Ján Chabada odovzdával odmeny žiakom z každej triedy za výborný prospech a vzorné
správanie, za úspešnú reprezentáciu školy na rôznych súťažiach, jednotlivcom, ale aj kolektívom.
Potom sa žiaci odobrali do školy, kde im triedne
učiteľky rozdali vysvedčenia. Prajeme všetkým
pokojné
a požehnané
prázdninové
dni.

Oznamy
Úprava Bohoslužieb počas prázdnin
Bohoslužieb sa môžete zúčastniť vo Farskom kostole svätého Jána Krstiteľa vo Vrútkach:
vo všedné dni ráno o 6.30 h a večer o 18.00 h a v
nedeľu je svätá omša o 7.30 h, 9.30 h a večer
o 18.00 h. Svätá omša v nedeľu o 11.00 h sa počas
prázdnin sláviť nebude.
Nakoľko v našej farnosti vykonáva diakonskú
prax dp. diakon Daniel Balej, v niektoré všedné dni
počas prázdnin bude bývať len bohoslužba slova
s podávaním svätého prijímania. Pred bohoslužbou
slova sa nespovedá.
Úradné záležitosti si môžete na fare vybaviť
vždy ráno alebo večer po svätej omši.
Slávnosť spolupatrónky nášho chrámu
V štvrtok 30. júla oslávime spomienku na blahoslavenú sestru Zdenku Schelingovú, pannu
a mučenicu, ktorá je spolupatrónkou nášho chrámu.
Po svätej omši si uctíme jej relikviu. Všetkých Vás
pozývame na slávnostnú svätú omšu.

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
V sobotu 15. augusta je slávnosť Nanebovzatia
Panny Márie. Nakoľko je čas prázdnin a nie je pracovné voľno, sväté omše budú vo farskom kostole
ako v nedeľu ráno o 7.30 h, 9:30 a večer o 18.00 h.
Výročná slávnosť posvätenia nášho kostola
– Farský deň
Aj v tomto roku v nedeľu 6. septembra chceme
osláviť výročie posvätenia nášho chrámu organizovaním Farského dňa. Slávnostnú svätú omšu
v nedeľu o 9.30 h bude celebrovať PhDr. ThLic.
Jaroslav Jáchym Šimek OPraem, opát Želivského
kláštera. Po svätej omši chceme v okolí kostola
usporiadať farskú hodovú slávnosť. Opäť sa stretneme na spoločnom obede s výborným rezňom
a šalátom, s občerstvením a so zákuskami, ktoré
upečú naše rodiny. Lístky na obed si môžete zabezpečiť po nedeľných svätých omšiach v dňoch
23. – 30. augusta. Toto spoločné agapé môžeme
využiť na upevnenie nášho farského spoločenstva
a na stretnutie s pozvanými hosťami.
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