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KRÍŽOVÁ CESTA
divadelné predstavenie Divadelného klubu Makovice pri KrKS v Žiline
a hercov profesionálnych žilinských divadiel
Réžia: Jozef Abafi

18. apríl 2014 o 18.00 a 20.00 h
Kaplnka Božieho milosrdenstva Žilina - Hájik

Predpredaj vstupeniek: 1. - 17. 4. 2014 Spolok sv. Vojtecha, Mariánske nám. Žilina
Farnosť Žilina - Hájik, po sv. omšiach
Organizátori:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline,
Divadelný klub Makovice, Farnosť Žilina - Hájik

tel.: 0905/22 48 77, J. Abafi
Vstupné: 55 €

E DI TO RIÁ L
VEĽKÝ TÝŽDEŇ S BOLESTNOU MATKOU
Opäť budeme sláviť tajomstvá smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Ak sme dobre využili čas
pôstu, odmenou nám bude hlboké slávenie Veľkého týždňa. Tieto požehnané dni nám pomôže
naplno prežiť aj Ježišova bolestná Matka Panna Mária. Začneme Kvetnou nedeľou a slávnostným
vstupom Ježiša do Jeruzalema. Mnohí radostne kričali Ježišovi na slávu: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!“ Je ľahké prihlásiť sa k nemu, keď je
oslavovaný a prijímaný ako kráľ, keď robí zázraky, uzdravuje, pomáha...
Ale už o niekoľko dní, na Veľký piatok, sa ukáže, kto ho prijal do svojho srdca ako kráľa, ktorý
kraľuje s tŕňovou korunou a z kríža. Mária svojho syna sprevádza na jeho ceste oslavy, odsúdenia, potupy, smrti a napokon víťazstva. Pozýva nás, aby sme sa vedeli k Ježišovi prihlásiť nielen vo chvíľach slávy, ale aj
výsmechu a zavrhnutia. Učí nás, že k víťazstvu sa ide cez námahu, utrpenie a kríž.
Aj dnes prichádzajú do nášho života chvíle, kedy máme vydať svedectvo o našom vzťahu ku Kristovi a nehanbiť sa za jeho
evanjelium ani jeho nevestu Cirkev. Nie je to jednoduché, ale pozerajme na Máriu a jej odvahu. Pripomína nám, že Ježiš
nás miluje do krajnosti a je ochotný urobiť pre nás čokoľvek. Čo som ochotný urobiť pre neho počas tohtoročného Veľkého
týždňa ja?
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TEXT ZDENO PUPÍK, FOTO USCCB, ARCHÍV

27. apríl 2014:
svätorečenie dvoch pápežov
NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU – NEDEĽU BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA BUDÚ ZAPÍSANÍ DO ZOZNAMU SVÄTÝCH DVAJA
PÁPEŽI: JÁN XXIII. A JÁN PAVOL II.
O Jánovi Pavlovi II. vieme skoro
všetko (aspoň tak sa nám to zdá).
O Jánovi XXIII. zas nevieme skoro
nič. Prinášame iný pohľad na týchto
dvoch nových svätých.

ako má žiť Cirkev od polovice XX.
storočia, aby bola aj Matkou a Učiteľkou, ale aj Služobnicou.

SPOLOČNÁ KONCILOVÁ
SKÚSENOSŤ

SPOLOČNÝ MENOVATEĽ
NOVÝCH SVÄTCOV
Podvedome hľadáme spojivo medzi
týmito dvomi pápežmi. Je ich viacero, ale jedno (teologické) je evidentné, a to Druhý vatikánsky koncil.
Žijeme v časoch, kedy sme svedkami prenášania modelov správania sa
z politiky do života Cirkvi. Preto aj
Druhý vatikánsky koncil by niektorí chceli vnímať ako zjazd politickej strany a nie zhromaždenie
biskupov celého sveta, ktoré pod
autoritou Ducha Svätého nachádzalo smerovanie Ježišovej cirkvi
v druhej polovici dvadsiateho storočia ako znamenie. Objavujú sa skupiny ľudí, ktorí spochybňujú toto
zhromaždenie a chceli by o pravdách
viery a o praxi dávať hlasovať podľa
momentálnej nálady a popularity.
Chcú sa ku všetkému vyjadrovať,
lebo majú na to „nárok“. Objavujú
sa však aj iné skupiny, ktoré snívajú o inej cirkvi, o inom obrade,
o inom prístupe. Vracajú sa do mi-
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JÁN XXIII. SA NARODIL AKO ANGELO GIUSEPPE RONCALLI 25. NOVEMBRA 1881 V SOTTO IL MONTE
V TALIANSKU, ZOMREL 3. JÚNA
1963 VO VATIKÁNE. V ROKOCH
1958 – 1963 BOL V PORADÍ 261.
PÁPEŽOM.

nulosti, kedy nebola spoločnosť tak
komplikovaná a potrebovala skôr
mentorovanie než sprevádzanie. No
svet už dospel. Boha potrebuje stále. Ale Cirkev potrebuje inú. Pokornejšiu, počúvajúcu, úprimne hľadajúcu, sprevádzajúcu. Práve Druhý
vatikánsky koncil hľadal odpovede,
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28. októbra 1958 sa na pápežský
prestol dostal Ján XXIII. Mal 77 rokov. 14. júla 1959 rozhodol, že zvolá nový ekumenický koncil. Nemal
o ňom žiadnu konkrétnejšiu predstavu. Záležalo mu však najmä na
tom, aby Cirkev lepšie zvládala apoštolát v prudko meniacom sa svete
a veľmi túžil po návrate k jednote
Cirkvi. Prvé slávnostné zasadanie
bolo 11. októbra 1962, posledné 8.
decembra 1965. Toho sa už pápež
Ján XXIII. nedožil. Druhý vatikánsky koncil sa stal prvou etapou nových Turíc pre naše časy. Najväčšiu zásluhu má na tom nepochybne
samotný Ján XXIII., ale aj jeho
súčasníci a pokračovatelia.
Mladý krakovský arcibiskup Wojtyla bol jedným z aktívnejších
účastníkov Druhého vatikánskeho
koncilu. Pomáhal pri konštituovaní Schémy XIII, z ktorej sa neskôr
vyvinula pastorálna konštitúcia
Gaudium et spes o pôsobení Cirkvi
v súčasnom svete a čiastočne aj dog-

ZO ŽIVOTA DIECÉZY
matická konštitúcia Lumen gentium
o Cirkvi. Odvtedy sa o Cirkvi hovorí
ako o Božom ľude, nielen ako o hierarchii. Arcibiskup Wojtyla dokázal
vidieť život Cirkvi vo veľkej mozaike: dennodenne videl a musel riešiť
problematiku života Cirkvi v totalitmom systéme – či už v Poľsku alebo
v celej stredovýchodnej Európe, ale
mal aj skúsenosť so životom Cirkvi
mimo Poľska počas svojho štúdia.
Jeho práca na koncile, to neboli
salónne sterilné diskusie, ale entuziazmus pre hľadanie nových ciest
života Cirkvi, jej vklad pre rozvoj
kultúry a presvedčenie, že kresťanstvo môže dať spoločnosti a svetu
dušu.

ČO ZOSTALO Z ODKAZU
JÁNA PAVLA II.
Poľský publicista Jaroslaw Gowin
rok pred smrťou Jána Pavla II.
pomenoval tri okruhy problémov,
ktoré čakajú Cirkev ako výzva pre
nasledujúce roky: 1. Etika verejného života (a nielen v Poľsku) nemá
nič spoločné s náukou Cirkvi. 2.
Treba sa pustiť do zásadnej reformy Rímskej kúrie. 3. Je potrebný
zásadnejší prielom v rechristiani-

JÁN PAVOL II. SA NARODIL AKO
KAROL JÓZEF WOJTYLA 18. MÁJA
1920 VO WADOWICIACH V POĽSKU,
ZOMREL 2. APRÍLA 2005 VO VATIKÁNE. V ROKOCH 1978 – 2005
BOL 264. SVÄTÝM OTCOM, PRVÝM
NETALIANSKYM PÁPEŽOM OD
ROKU 1522 A NAJMLADŠÍM OD
ROKU 1846.

zácii Európy (kontinent je natoľko
zdemoralizovaný a sekularizovaný,
že témy a heslá novej evanjelizácie
neprijal).
Ján Pavol II. cítil svoje povolanie
voviesť Cirkev do tretieho tisícročia, pomôcť pri prelomení neprekonateľnej hranice medzi Východom
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a Západom Európy, pripomínal
Európe jej duchovné korene a perspektívy budovaním mostov, snažil
sa o návrat k čistému duchovnému
prameňu kresťanstva pred rozdelením v roku 1054. Bola zvýraznená
úloha laikátu a ekumenizmu. Pápež
neustále hovoril o prichádzajúcej
jari kresťanstva a táto myšlienka najviac nadchla mladých ľudí.
Ján Pavol II. im pripomínal tie isté
pravdy, ktoré odmietli ich rodičia
a odhodlane im tvrdil, že sú nádejou
sveta aj Cirkvi. Pripravoval Cirkev,
ale aj svet na alternatívne scenáre
budúcnosti.

NAPLNÍ FRANTIŠKOVA
GENERÁCIA ICH ODKAZ?
Ako povstala počas pontifikátu
Jána Pavla II. nová generácia mladých ľudí hlásiaca sa k evanjeliu
a v súčasnosti sa dostáva postupne naplno k slovu a zodpovednosti
v Cirkvi, máme nádej, že povstane
aj nová Františkova generácia, ktorá posolstvo Ježiša Krista prinesie
všetkým, bude slúžiť, dá vzniknúť
novému bratstvu medzi ľuďmi aj
národmi a naplní sny a odkazy pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II.
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TEXT BEÁTA JAROŠOVÁ, FOTO SERVIZIO FOTOGRAFICO DE L’O. R.

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK: „MLÁDEŽ JE DÔLEŽITÁ – MODLIME SA...“
Žilina - Otec biskup Tomáš sa koncom februára
zúčastnil na 37. kongrese priateľov Diela Máriinho (Focolare).
Päťdňové stretnutie biskupov zo 65 krajín celého sveta
v talianskom Castel Gandolfe sa tentoraz nieslo v duchu
motta: „Vzájomné opätovanie lásky medzi Kristovými
učeníkmi...“ Zúčastnených biskupov priajal na osobitnej
audiencii aj Svätý Otec František.
O stretnutí s pápežom nám otec biskup krátko povedal:
„Svätý Otec každého z biskupov pozdravil a chvíľku sa
s ním zhováral. Predstavil som sa mu, že som zo Slovenska, zo Žilinskej diecézy. Priblížil som mu, že som
v KBS zodpovedný za mládež, univerzitnú pastoráciu
a pastoráciu povolaní. Keď som spomenul mladých,

Svätý Otec spozornel a povedal: „Mládež je dôležitá –
modlime sa.“

RASTISLAV ADAMKO

PETER BADŽGOŇ

KURZ PRE
ORGANISTOV

POZVÁNKA DO MOJTÍNA V STRÁŽOVSKÝCH
VRCHOCH

Ružomberok – Ústav hudobného
umenia, vedy a sakrálnej hudby na
Pedagogickej fakulte Katolíckej
univerzity v Ružomberku organizuje v dňoch 29. júna - 4. júla 2014
v Ružomberku „Kurz pre chrámových organistov a kantorov“.
Ponúkame túto možnosť aj cirkevným hudobníkom z vašej diecézy.
Na www.dcza.sk sa dá nájsť dokument s podrobnejšími informáciami
a prihlášku.

Mojtín - Tretieho mája 2014 o 16. h budeme sláviť sv. omšu v jedinečnom kostole, ktorý sa nachádza v Strážovských vrchoch a patrí do farnosti Mojtín. Ide o jaskyňu, ktorá bola posvätená ako sakrálne miesto na polceste medzi Pružinou a Mojtínom. Pôvodne bola jaskyňa zasvätená Sedembolestnej
Panne Márií. Neskôr bolo patrocínium zmenené a dnes je známa ako Jaskyňa sv.
Jozefa. V neskoršom období jaskyňa slúžila ako úkryt počas vojnového obdobia.
Pre tých, ktorí nepoznajú trasu, bude spoločný odchod o 15. h od Kostola sv. Cyrila a Metoda v Mojtíne. O 14.30 h bude v kostole možnosť zúčastniť sa výkladu
o histórii a zaujímavostiach farnosti Mojtín. Trasa k jaskyni je stredne ťažká s miernym stúpaním asi 40 minút pokojnej chôdze. Je potrebná pevná obuv, turistická
palička (kto potrebuje). Deti treba mať pod dohľadom! Je to dobrá príležitosť prežiť netradičným spôsobom popoludnie s rodinou i priateľmi v Božej blízkosti.

JÚLIA KAVECKÁ

SLOVENSKÍ BISKUPI PODPORILI NOVELU ÚSTAVY
V Dome sv. Bystríka v Čičmanoch sa 24. – 25. marca 2014
stretli predstavitelia Konferencie biskupov Slovenska (KBS)
na 77. plenárnom zasadnutí.
Výsledkom je vyhlásenie k aktuálnej novelizácii Ústavy SR. KBS
v ňom víta všetky verejné iniciatívy, ktoré napomáhajú dobro rodiny
a manželstva. „Zvlášť oceňujeme
pripravovanú novelu ústavy, ktorej súčasťou by mala byť definícia
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manželstva. Povzbudzujeme verejných činiteľov i ľudí dobrej vôle,
aby sa rodina stala centrom spoločenského záujmu. Modlime sa, aby
všetci vo svedomí poznali pravdu,
že ľudská prirodzenosť je Božím
darom a nie osobným rozhodnutím človeka. Spoločne prosme, aby
aj Ústava Slovenskej republiky
zohľadňovala, že manželstvo je
zväzkom muža a ženy; že práva
a povinnosti vyplývajúce z man-
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želstva nie je možné založiť inak“,
uvádza sa vo vyhlásení.
Biskupi sa zároveň dohodli, že 8.
mája sa v Národnej bazilike v Šaštíne
uskutoční celoslovenská kňazská púť.
Zaoberali sa aj činnosťou Katolíckeho
pedagogického a katechetického centra. „Biskupi na zasadaní dostali na
lektorovanie 5 učebníc. Jedna učebnica je v skúšobnej fáze a jedna sa pripravuje,“ vysvetlil generálny sekretár
KBS Mons. Marián Chovanec.

ZO ŽIVOTA DIECÉZY
TEXT VLADIMÍR SMATANÍK

ĽUBOŠ BYTČÁNEK

STRETNUTIE MLÁDEŽE NA KVETNÚ NEDEĽU
VO SVEREPCI

DIECÉZNE KOLO
BIBLICKEJ OLYMPIÁDY

Sverepec - Na Kvetnú vigíliu
sa už tradične koná vo Sverepci
stretnutie mládeže.
Pred tromi rokmi sa na tomto stretnutí prvýkrát organizačne podieľalo
spoločenstvo mladých Efata, ktoré
pôsobí v Považskej Bystrici a okolí.
Z týchto stretnutí sa aj pre samotné spoločenstvo stala tradícia. Nebude chýbať hudobne členitá po-

V dňoch 29. – 30. apríla sa stretnú najlepší znalci Svätého písma
spomedzi našich mladých v Diecéznom centre v Žiline na diecéznom
kole biblickej olympiády. V prvý
deň budú súťažiť zástupcovia prvej
kategórie (5. – 9. ročník), v druhý
deň z kategórie č. 2 (stredoškoláci).
Víťazi nás budú reprezentovať na
celoslovenskom kole.

božnosť krížovej cesty, slávnostná
svätá omša so sprievodom, agapé či
chvály spojené s adoráciou. Chvály
bude viesť kapela spoločenstva Efata Band a slovo bude mať speaker
Pavol Strežo z Dolného Kubína.
Témou stretnutia je verš z Apokalypsy: „...urobil si ich kráľovstvom
a kňazmi nášmu Bohu, oni budú
kraľovať na zemi“ (Zjv 5, 10).

Fatimské soboty v Rajeckej
Lesnej
Otec biskup pozýva na tradičné
Fatimské soboty do Rajeckej
Lesnej. Vždy od mája do októbra
v prvú sobotu v mesiaci sa začne
modlitbou sv. ruženca o 17.15, po
ktorom nasleduje sv. omša. Termíny najbližších stretnutí: 3. mája, 7.
júna a 5. júla.

TEXT PETER TOMAN

POŽEHNANIE ZÁKLADNÉHO KAMEŇA NOVÉHO KOSTOLA V LADCOCH
Ladce - V sobotu 15. marca 2014 žilinský diecézny biskup Tomáš Galis požehnal základný kameň
nového kostola Božieho Milosrdenstva v Ladcoch.
Slávnostný obrad sa uskutočnil po svätej omši pred farským úradom, v blízkosti pozemku, na ktorom má nový
kostol vyrásť. Pôvodný projekt švajčiarskeho architekta
prof. Justusa Dahindena si vyžadoval investície prevyšujúce 100 miliónov korún. Iniciátori myšlienky stavby
kostola z Považských cementární sa napokon rozhodli
pre úspornejší projekt, ktorého rozpočet by mal presiahnuť 1 milión eur. Stavebné práce na novom svätostánku
sa začnú v máji tohto roku. Mimoriadne náročná stavba
by mala byť ukončená v roku 2016.

Konferencia SAF
V sobotu 3. mája sa v Diecéznom centre v Žiline uskutoční celoslovenská konferencia Svetového apoštolátu
Fatimy na Slovensku. Okrem zástupcov ružencových bratstiev prídu aj hostia z Fatimy Nuno Prazeres a Ana Reis,
ktorí sa mariánskym ctiteľom prihovoria aj na fatimskej
slávnosti večer v Rajeckej Lesnej.
Zlo vo svete a v nás – záverečná katechéza
Záverečnú z katechéz Jozefa Šelingu na tému Problematika zla vo svete a v nás (filozoficko – teologické zamyslenia o utrpení) tentoraz s názvom Kresťan a utrpenie
II. Stretnutie sa uskutoční v stredu 9. 4. o 17. h v Diecéznom centre v budove Biskupského úradu na Kalinčiakovej ulici v Žiline.
Program pútí a duchovných aktivít na rok 2014
vo farnosti Višňové
13. marec
Fatimská slávnosť
14. apríl
Fatimská slávnosť
3. máj
Poďakovanie za svätorečenie Jána
Pavla II. Veľkého
11. máj
Nedeľa Dobrého Pastiera – Púť rodičov
kňazov
13. máj
97. výročie fatimských zjavení – Fatimská slávnosť
13. jún
Fatimská slávnosť
28. jún - 29. jún Hlavná mariánska púť – Diecézna púť
rodín
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TEXT ZDENO PUPÍK, FOTO ZUZANA MOLČANOVÁ

Ten istý – Ecce, homo!
V ROKU 2006 UZREL V ŽILINE SVETLO SVETA PÔVODNÝ MUZIKÁL
TEN ISTÝ. IŠLO O MODERNE STVÁRNENÚ KRÍŽOVÚ CESTU. DNES SA
VRACIA NA JAVISKÁ V NEVŠEDNEJ PODOBE, KTORÚ MU DALI UMELCI
Z TANEČNÉHO DIVADLA ATAK S NÁZVOM ECCE HOMO!
Radi pripomíname, že autorkou hudby muzikálu Ten istý
je Žilinčanka Anna Bomborová a texty napísal tiež Žilinčan Pavol Dubovec. Inšpiroval sa pri tom básňami Paula Claudela a Eduarda Gombalu. Aranžmány mal na starosti Miroslav Valovič. Muzikál sa dočkal piatich repríz.

PRVOTINA
„Bola to pre mňa prvá kompozitorská vec. Keď na to
pozerám teraz, viacero miest by som rada prepísala...
Vnímam to ako také obnaženie. Iste je to pre mňa pocta
a vyznamenanie, ale aj kríž...“ zdôverila sa nám Anna
Bomborová s odpoveďou na otázku, ako pozerá na predstavenie po rokoch. Od premiéry sa minimálne raz za rok
ohlásil niekto z farností s prosbou o súhlas, či si to môžu
zahrať u nich doma. Tentoraz po muzikáli siahol známy
moderátor Televízie LUX, tanečník a režisér tanečného
divadla ATak v jednej osobe - Pavol Danko z Bratislavy.
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Na Kvetnú nedeľu si originálne predstavenie budú môcť
pozrieť aj diváci v Žiline.

NA POČIATKU BOLA GOLGOTA
Tanečné divadlo ATak vtancovalo do dejín pomerne odvážnym námetom. Golgota bola neobvyklou krížovou
cestou, kde namiesto slov používali postavy na javisku
„iba“ gesto a pohyb. Štrnásť rokov po premiére Golgoty
opäť siaha ATak (štrnásť tanečníkov) po štrnástich zastaveniach krížovej cesty. „Ecce, homo! – Hľa, človek!“
Hľa, človek, ľudstvo, každý z nás – asi takto by chceli
zakričať do celého sveta. Zakladateľ Atak-u Pavol Danko k tomu hovorí: „Niekedy sme len divákmi utrpenia,
inokedy sme súčasťou bolestí a krížov. Čo keby sme
sa na chvíľu ocitli v koži Ježiša na jeho/našej krížovej
ceste? Čo by to s nami spravilo?“ Krížová cesta je mementom, ktoré nikomu nedovolí zostať ľahostajným.

ZO ŽIVOTA DIECÉZY
Nadôvažok v tomto prípade slovo umocnené obrazom,
pohybom a hudbou.

DVA V JEDNOM
Nová inscenácia ponúka „dva v jednom“ – spája dva
divadelné jazyky. ATak prvý raz tancuje na pôvodnú
slovenskú hudbu z muzikálu Ten istý. Nová inscenácia
prináša dve plnohodnotné diela (spievanú a tancovanú
krížovú cestu) v jednom. „Ten príbeh sa neskončil,
odohráva sa tu a teraz. Len je ako náš život – „zdigitalizovaný“ do maličkých, rýchlo sa meniacich pixelov
s príchuťou skratkovitého vyjadrovania v cudzích jazykoch. Pilátove definície (ECCE, INRI), Šimonova
pomoc (HELP), Veronikina láska (LOVE), či Ježišove
napomenutia (STOP)... Čo vidíme a čo s tým spravíme,
je otázkou pre každého z nás,“ hovorí dramaturgička
Zdenka Pašuthová. A na záver konštatuje, že tu a teraz
sme režisérmi vlastného života so slobodnou vôľou.

Farnosť Žilina-Solinky na Malej púti v Litmanovej
Žilina – Solinky - Na prvú pôstnu nedeľu 9. marca
2014 veriaci z Farnosti Dobrého pastiera Žilina-Solinky pod vedením pána Emila Miškeho putovali k Matke
Božej na Horu Zvir do Litmanovej v rámci tzv. Malej
púte. S viacerými národnosťami sa zúčastnili na
sv. liturgií, ktorú celebroval Jozef Urvinitka, vicerektor
kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča
v Prešove.
MAREK JURÍK

Z OHLASOV NA PREDSTAVENIE:
Dnes ten hluk okolo nás len tak ľahko niečo neprehluší, vy však i bez slov spôsobíte krásny dotyk na duši,
ktorý hreje a pretvára ešte dlho po tom, čo vaše bosé
nohy radostne odcupitajú z javiska... Ďakujem! Nech
vám za to v duši tancuje jasavá Bázeň. Sisa
Geniálne spracovanie témy, profesionalita a krásny
umelecký zážitok... Odporúčam všetkým: je to modlitba v pohybe a dynamika v kontemplácii: via crucis
21. storočia. Vďaka!!! Bruno Donoval OP
Veľmi silné. Sú veci, ktoré sa dotknú srdca, a potom
také, čo sa ho dotýkajú ešte dlho... Ivka
Úžasné!!! Zimomriavky skoro celú dobu! Krásne, čisté,
hlboké... Budem ešte dlho rozdýchavať!!! Mega hudba!!! Dodo
Veľmi hlboké na precítenie múk Ježiša a na uvedomenie si vlastnej hriešnosti a nevďaku ľudí za tú úžasnú
a nepochopiteľnú lásku na kríži, ktorá dáva utrpeniu
zmysel! Ďakujem. Bea

Tanečné divadlo ATak
Kvetná nedeľa 13. 4. 2014 o 16.00 h
Dom odborov Žilina

NÁMET A RÉŽIA Pavol Danko
DRAMATURGIA Zdenka Pašuthová
CHOREOGRAFIA ATak
KOSTÝMY Mária Páleníková & ATak
SCÉNA Pavol Danko, Štefan Paulik, Pavol Loduha
HUDBA Anna Bomborová (podľa pôvodného muzikálu TEN ISTÝ z roku 2006)
Námet a texty: Pavol Dubovec podľa básní Krížová cesta (Paul Claudel)
a Ježiš Kristus (Eduard Gombala)
4/2014
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TEXT MÁRIA ŠPENEROVÁ, FOTO AUTORKA, ARCHÍV TV NOE

Deň s Televíziou NOE
„PRAOTEC NOE KONAL, ČO BOLO SPRÁVNE. NEDAL NA REČI,
PRILOŽIL RUKU K DIELU, PESTOVAL NÁDEJ. MENO NOE, TIEŽ
ZNAMENÁ ODPOČINUTIE, POHODA, POKOJ...“ V TOMTO DUCHU UŽ
20 ROKOV (VRÁTANE VYSIELANIA TELEPACE) VYSIELA NA SLOVENSKU
DOBRE ZNÁMA TV NOE - TELEVÍZIA DOBRÝCH SPRÁV.
Poskytnúť pozitívny pohľad na svet, zdravý životný
štýl, srostredkovať zdravé hodnoty a všeobecnú znášanlivosť medzi ľuďmi – to je ambícia, ktorú sa TV Noe
snaží denne napĺňať. Pred časom sa začala celkom sľubne rozvíjať spolupráca Inštitútu Communio a časopisu
Naša Žilinská diecéza s TV Noe a časopisom Ostravsko-opavskej diecézy „Okno“. Po návšteve v Žiline sme
prijali pozvanie kolegov z Ostravy a z tohto vzácneho
stretnutia vám prinášame fotoreportáž.
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DLHÁ CESTA TV NOE
Sídlo televízie Noe slúžilo v 18. storočí pôvodne ako kláštor redemptoristov. V roku 1948 však boli odtiaľ vyhnaní
a kláštor pripadol ostravským pekárňam a cukrárni. Po
revolúcii sa redemptoristi naspäť vrátiť nechceli a predali budovu za symbolickú korunu saleziánom. Myšlienka
vzniku kresťanskej televízie vznikla počas stretnutia mládeže s Jánom Pavlom II. v Čenstochovej. Na nakrúcaní sa
zúčastnila aj talianska katolícka stanica Telepace. Súčasné-

S...
RODEŇ
Z H OVOR
ho riaditeľa Leoša Ryšku vtedy veľmi nadchla myšlienka
vzniku malého producentského štúdia. V roku 1994 prišla
na návštevu menšia delegácia z talianskeho Telepace a formálne vznikla pobočka Telepace Česká republika. V tomto roku budovu požehnal otec arcibiskup Jan Graubner,
vtedajší olomoucký metropolita. Od tohto okamihu začali

pracovať s myšlienkou, že ak to bude v súlade s Božou
vôľou, raz by mohla naozaj vzniknúť samostatná katolícka
televízia. Desiateho mája 2006 začala televízia vysielať pod
značkou Noe. Dnes, po ôsmich rokoch, vysiela nie osem,
ale 19 hodín denne a počet zamestnancov sa rozrástol zo 16
na 55 trvalo zamestnaných pracovníkov.

Z audioštúdia pravidelne počuť známe
hlasy moderátora, otca Marcela Puváka
(inak rodáka z Prievidze) a sestry Ľudmily
Němcovej. Odtiaľto sa vysielajú prenosy so
Sv. Otcom, dabingy a správy...

„Sedíme tu pri televízore, v slúchadlách počujeme štyri rôzne
hlasy – svoj vlastný, kolegov, Sv. Otca a povely z réžie. Okrem
nás dvoch sú vo vedľajšej miestnosti, réžii, zvukár a technik,
ktorí posielajú zvuk a titulky,“ vysvetľuje otec Marcel Puvák,
ktorý nás ochotne sprevádzal po priestoroch televízie.

Priestory nového Štúdia Jána Pavla II. slúžia
na nakrúcanie hudobných relácií a detskej
relácie Noeland. Ide o zábavný program pre
deti, ktorý sa odohráva v rozprávkovej krajine Noeland. Žije tu škriatok Kekulín a jeho
kamarát klaun Roberto. Pred nakrúcaním sa
musí scéna vždy nasvietiť a nazvučiť.

V hlavnej réžii musia sedieť vždy traja ľudia – režisér, zvukár
a technik. Zvukár má na starosti zvukovú stránku, technik
začína a ukončuje prenos a dáva titulky, režisér sedí za pultom
a strihá zábery z jednotlivých kamier. Aby bol zabezpečený
plynulý prechod medzi kamerami, musia kameramani a režisér
navzájom komunikovať. V hlavnej réžii sa tiež vysielajú programy
nakrútené v ďalších regionálnych štúdiách, či už naživo alebo zo
záznamu.
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„Z kaplnky sa od septembra 2013
každý druhý deň vysielajú sv. omše.
Keď tu boli v 1994 Taliani z Telepace,
doniesli nám mobiliár: svätostánok
a obetný stôl. Dodnes ho tu máme,
ako také duchovné puto, ako symbol
priateľstva medzi Talianskom a Českou republikou,“ hovorí otec Marcel.

Každý rok TV Noe nakrúca charizmatickú konferenciu v Brne, ktorá má v Česku silnú tradíciu
a pravidelne sa na nej zúčastní asi desaťtisíc
ľudí. S týmto prenosovým vozom absolvovala
TV Noe prvú veľkú cestu a zo Svetových dní
mládeže v Madride priniesla divákom priamy
prenos.

Tretina ľudí je v teréne – o tom je televízna práca. Vždy sa
nakrúca doobeda, prípadne poobede. Sv. omše, kamery,
autá, počítače, strižne... všetko musí byť dôkladne naplánované, zorganizované... Program sa pripravuje prevažne v Ostrave, ale TV Noe má regionálne štúdiá v Prahe a v Brne.

Pre priaznivcov folklóru prináša TV Noe priame prenosy z folklórnych festivalov, terchovské Jánošíkove dni nevynímajúc.
Na svoje si prídu aj nadšenci cestovania, outdoorových filmov
a športu...
Zaujímavým projektom je tiež relácia o amatérskych filmároch
Klapka s...
„Ide spravidla o neveriacich, ktorí sa zapoja do tohto projektu,
ale TV Noe majú radi, pretože im dáva priestor na prezentáciu.
Dokonca, v novembri sa koná festival Dobrých správ, kde tieto
filmy prezentujeme. Obľúbenou komunitou je outdoor. Moderátor si pozýva rôznych moreplavcov, horolezcov, skrátka adrenalínových športovcov.“
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S...
RODEŇ
Z H OVOR
Na monitorovej stene
strihač a režisér sledujú
zábery kamery. Vpravo
je strihový pult, vľavo
kamerové korekcie.
V zadnej časti prenosového vozu sa nachádza
ešte pracovisko zvukára.
Na snímke otec Leoš
Ryška s dramaturgičkou
Naďou Urbáškovou.
„Snažíme sa byť televíziou otvorenou, nechceme tvoriť len televíziu náboženskú, ale predovšetkým televíziu dobrých správ... Televíziu, ktorá je
akousi alternatívou iným televíziám a prinúti ľudí premýšľať a hľadať Pána
Boha. Našou snahou je poukazovať na dobré veci a upozorňovať na všetko
dobré, čo sa v spoločnosti deje,“ vysvetľuje otec Leoš Ryška.

Popoludní si na nás našiel čas aj
ostravsko-opavský otec biskup František Václav Lobkowicz. Počas stretnutia
podčiarkol, že vníma celý rad momentov, kde by sme ako susedia mohli
spolupracovať. Nakoniec v tesnom
susedstve žijeme tri diecézy, hoci veľmi
rozdielne: „Možno by sme mohli začať
aj spoluprácu, čo sa týka pastoračných problémov a v oblasti katechézy,
lebo mám pocit, že celá Európa akosi
tápa v otázkach ako katechizovať...
Príkladom spolupráce je aj stretnutie
na Trojmedzí, kam prichádzame zo
všetkých troch strán s procesiou a každý so svojím biskupom, s modlitbou
na perách. Modlíme sa v troch slovanských jazykoch a máme naraz spoločný
jazyk – liturgický,“ uzatvoril otec biskup
František.

TV Noe nevysiela reklamu, aby, ako
hovorí jej riaditeľ, nestratili priamu
väzbu na diváka. „Diváci nás finančne podporujú. Vďaka ich priazni
a podpore mnohých sponzorov sme
schopní vysielať. Dôležitou väzbou je
dôvera v Pána Boha, že On sa o nás
postará. Od založenia televízie sme
nikdy neboli v pluse. To mínus však
nevnímame ako niečo zlé... Naopak,
je to prejav Božej priazne...“ uzatvoril
otec Leoš.

Záber z relácie Misie naživo. Osloviť čo najviac komunít, aby
mohli ľudia skrze vysielané programy dôjsť k poznaniu Boha,
alebo aby ich niečo pozitívne povzbudilo – to je zámer, ktorý sa
TV Noe snaží dennodenne napĺňať. Okrem hudobných, detských
a náboženských relácií nechýba v ponuke TV Noe ani relácia typu
„Hlbinami vesmíru“. Je určená nielen pre veriaceho diváka, moderátor do nej pozýva uznávaných odborníkov a na svoje si prídu
všetci nadšenci astronómie.
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TEXT JULIANA SERSENOVÁ, FOTO ARCHÍV

OCHOTNÍCKE DIVADLO SPIRIT THEATRE NAVŠTÍVILO ŽILINSKÚ DIECÉZU

Terchová - Ochotnícke divadlo Spirit Theatre,
ktoré účinkuje pri Slovenskej katolíckej misii

v Londýne, navštívilo 22. a 23. Slovensko so svojou aktuálnou divadelnou hrou Mučeníci Slova.
Príležitosť zahrať si dostalo v dvoch farnostiach Žilinskej
diecézy – v Kostole Dobrého Pastiera na sídlisku Solinky
v Žiline a v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej. Spolu jedenásť členov divadelného súboru zakúsilo v oboch
farnostiach láskavé prijatie od miestnych kňazov a stretlo
sa s vďačným publikom. Do Terchovej sa na divadelníkov prišiel pozrieť aj otec biskup Tomáš Galis. Divadelníci navštívili Žilinskú diecézu aj preto, že predstavenie
je venované histórii účinkovania sv. Cyrila a Metoda na
Veľkej Morave. Návšteva londýnskeho divadla priniesla
osviežujúce ovocie. Potvrdila, že patróni Žilinskej diecézy
sú inšpiratívni, veľkolepí a povšimnutia hodní aj mimo
zvláštnych výročí.

Farnosť Rosina na púti v Šaštíne
Rosina - Veriaci z farnosti Rosina putovali v sobotu 8. marca do národnej baziliky v Šaštíne, kde sa zúčastnili na
sv. omši a na prednáške o histórii baziliky, nechýbala modlitba posvätného ruženca a adorácia. Veriaci ďakujú za
vrelé prijatie komunite saleziánov v Šaštíne a odnášajú si domov veľa zážitkov a milostí od Pána. Poďakovanie
patrí tiež p. Jarinovi za sprostredkovanie autobusovej dopravy. Už sa tešia na ďalsiu púť do Marianky 1. mája
2014.
-SV-

ŠKOLA VIERY A KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Po veľkom záujme v predošlých
ročníkoch Farnosť Žilina - mesto
opäť otvára prvý ročník Školy viery a kresťanského života pre nových záujemcov. Škola je určená
pre dospelých veriacich (aj pre farníkov z iných farností), najmä pre

ľudí v produktívnom veku a rodičov, osobitne povzbudzujeme aj
veriacich mužov. Vyučuje sa raz
mesačne v sobotu dopoludnia od
októbra 2014 do júna 2015 v centre N3. Pôjde o 9 stretnutí. Budeme preberať témy ako „Tri roviny
človeka“, „Náboženstvo vs. Boh“,

„Falošné predstavy o Bohu“, „Ježiš
– riešenie“, „Kto je kresťan?“ a pod.
Prihlásiť sa možno v kancelárii Farského úradu Žilina – mesto (osobne alebo písomne) alebo na webe
www.nj.sk. Úspešní absolventi dostanú certifikát. Ročný poplatok je
25 €.

MLADÍ, REALIZUJTE SA!
Žilina - Pomôcť mladým ľuďom lepšie sa presadiť
a zvýšiť svoje šance na trhu práce je ambíciou
národného projektu KomPrax - Kompetencie pre
prax.
Jeho realizátorom je IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže. Aj počas jari sa vo všetkých regiónoch Slovenska realizujú školenia pre záujemcov o neformálne
vzdelávanie. KomPrax je zameraný na podporu kvality
práce s mládežou. Mladí ľudia získajú na aktivitách neformálneho vzdelávania nové kompetencie, a tým zlepšia
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šance na svoje uplatnenie. Cieľovou skupinou projektu
sú mladí vedúci do 18 rokov a nad 18 rokov mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a pracovníci pracujúci v oblasti vzdelávania aj z kresťanského prostredia.
Súčasťou programu sú tri víkendové školenia a realizácia
vlastného projektu, na ktorý sa dá získať príspevok do
200 €. Podrobnejšie informácie nájdete na www.iuventa.sk alebo osobne v TCM Iuventa Žilina, Predmestská
75, 0917 402 5619.
-BJ-

DUCHOVNÁ OBNOVA
TEXT PETER MARIAK, FOTO LDS

Zodpovednosť
za Kristovu smrť
EXISTUJE POHĽAD, KTORÝ
VIDÍ PILÁTA AKO TOHO, KTO
JE ZODPOVEDNÝ ZA JEŽIŠOVU
SMRŤ... NAPRÍKLAD KARDINÁL
KOREC V KNIHE JEŽIŠ
EVANJELIÍ PÍŠE: „ZBABELÝ
PILÁT! VYHLASUJE, ŽE JEŽIŠ JE
NEVINNÝ, A ODSUDZUJE HO...
Chce sa zbaviť zodpovednosti, a predsa ju berie na seba!
Nemá odvahu robiť podľa svojho presvedčenia. Umýva
si ruky vo vode, a ponára si ich do Ježišovej krvi. Pred
dejinami a pred Bohom nesie zodpovednosť za Ježišovu
smrť, aj keď o nej rozhodol bez zloby a proti svojmu
vlastnému cíteniu.“ Aj evanjelista Ján uvádza, že rozsudok smrti vyhlásil sám Pilát, a to zo svojej súdnej
stolice. Podobne píše i mimokresťanský autor Tacitus či
Jozef Flávius, ktorí jasne zastávajú názor, že Krista odsúdil na smrť Pilát a on je za to zodpovedný. Nepriamo
to potvrdzuje aj List kráľa Herodesa Agrippu I., ktorý
bol určený cisárskemu priateľovi Caligulovi. Z neho je
zrejmé, že Pilát mal neobvykle tvrdú povahu. Za jeho
doby prevládalo v Júdsku úplatkárstvo, násilnosti, útlak,
ponižovanie, a neustále popravy bez vynesenia rozsudku, pričom najväčšiu pozornosť zaujíma prípad Krista.

PRÁVNE POZADIE ROZSUDKU O JEŽIŠOVI
Dnes sa nám čím ďalej tým viac ponúka možnosť vidieť Piláta ako toho, ktorý s Ježišovým odsúdením nemá
takmer nič spoločné. Snažil sa Ježiša prepustiť, dať mu
slobodu. Na ospravedlnenie Piláta možno dodať aj to,
že neodsúdil Ježiša slovami, ako to vyžadovalo vtedajšie

rímske právo: Pôjdeš na kríž (Ibis in crucem) alebo: Odíď
na kríž (Abi in crucem). Síce to mohol naozaj povedať,
ale ani jeden evanjelista tento výrok neuvádza. V tomto
smere sú evanjelisti veľmi struční, lebo zaznamenávajú
iba toľko, že Ježiš bol „vydaný“ na ukrižovanie Pilátom.
Túto právnu nepresnosť treba pokladať za dlh evanjelistov, ale na druhej strane si musíme byť vedomí, že neboli právnici. Taktiež nemali v úmysle podrobne opísať
súdne konanie, ale načrtnúť základné etapy Kristovej
cesty k ukrižovaniu. Mnohí významní autori ako Renan
či Mommsen pokladali proces s Ježišom za čistú aktivitu
Židov, ktorú následne Pilát iba potvrdil. Takéto praktiky, že
niekto dal podnet k poprave a niekto iný k smrti odsúdil,
boli známe už v období antiky, čo dosvedčuje i zachovaný
latinský výraz exeguatur, ktorý možno pochopiť ako príkaz či povolenie na vykonanie rozsudku vyneseného inou
súdnou inštanciou. V tomto prípade by Pilátova úloha spočívala iba v potvrdení rozsudku, ktorý vyniesla židovská
veľrada.

NEVINNÝ PILÁT?
Dnes však už nijaký vedec nezastáva tento názor, pretože obvinenia vznesené pred obidvoma súdmi nebo-
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li rovnaké, čo exeguatur vyžadoval. Pilát totiž neuznal
obvinenie veľrady, že Kristus má zomrieť preto, že sa
vyhlasoval za Božieho Syna. Na strane Pilátovej neviny je aj istá kresťanská legenda, kde sa Pilát stáva dokonca mučeníkom, ktorý na sklonku života zomiera za
Krista. Etiópska cirkev ho dokonca uctieva ako svätého. V Petrovom evanjeliu zase čítame, že to nebol Pilát,
ale Herodes, ktorý vyniesol ortieľ nad Ježišom. Aktom
umývania rúk sa totiž zbavuje viny a všetko prenecháva
Herodesovi. Ak by k tomu došlo, tak by sa podľa Tertuliána tento Riman stal tajným kresťanom.

NEVEDELI, ČO ROBIA...
Vo všeobecnosti panuje názor, že Židia, a najmä ich
predstavitelia, majú väčšiu vinu na smrti Ježiša než Pilát,
pretože mohli a mali vedieť, kto je Ježiš. I Ježiš svoje slová pred Pilátom adresuje konkrétnejším spôsobom voči
Židom: „Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe“.
Podobne i Peter adresuje kruté slová predstaviteľom židovskej veľrady: „A vy ste ho ... rukami bezbožníkov
pribili na kríž a zavraždili“. Ako však napísal Ján Pavol
II., nikdy nemožno zodpovednosť za Kristovu smrť pripísať všetkým Židom, či už vtedajším alebo súčasným.

Teda – ako čítame v Katechizme Katolíckej cirkvi –
„nech by bola osobná vina hlavných účastníkov procesu
(Judáša, veľrady, Piláta) akákoľvek, čo pozná iba Boh,
nemožno zaň pripisovať zodpovednosť jeruzalemským
Židom ako celku ani napriek vykrikovaniu zmanipulovaného davu“ – „jeho krv na nás a na naše deti“.

ZA VŠETKÝM HĽADAJ – HRIECH
Treba si však všimnúť i viaceré novozákonné spisy, ktoré
akoby čiastočne ospravedlňovali Židov za smrť Božieho
Syna. Skutky apoštolov hovoria o nevedomosti vodcov
židovského národa, evanjelista Lukáš píše zase o tom,
že predstavitelia Židov nevedeli, čo robili, ale v pozadí
všetkého podľa sv. Jána stojí satan a jeho moc, ktorá
sa zmocnila Judáša už pri Poslednej večeri, keď do neho
vošiel, či moc kniežat tohto veku, ktorí predstavujú diabolské mocnosti, ako čítame v Liste Korinťanom.
V tomto ponímaní teda nemôžeme hovoriť o vine určitých osôb či kruhov, ale o vine a hriechu človeka ako
takého. Veď tak ako Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie
je pre nás veľkým tajomstvom, aj celý Ježišov proces –
nech by sme ho skúmali akoukoľvek metódou – zostane
pre nás istým spôsobom vždy tajomný.

TEXT DUŠAN VÁCLAV, FOTO AUTOR

ARCHEOVÝSTAVA PRI PRÍLEŽITOSTI VÝZNAMNÉHO JUBILEA
JOZEFA MORAVČÍKA
Bytča - Vo februári a marci 2014 sa v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči uskutočnila výstava exponátov
z najvýznamnejších archeologických výskumov Jozefa
Moravčíka, ktoré realizoval počas štyridsaťročnej profesionálnej činnosti.
Jozef Moravčík tento rok oslavuje okrúhle životné jubileum
70 rokov, pričom celú svoju archeologickú kariéru realizoval
v Považskom múzeu v Žiline. Medzi jeho významné výskumy
patrí aj starší sakrálny objekt pri našej Katedrále Najsvätejšej
Trojice, kde nález pravouhlej svätyne pod základmi terajšej katedrály posunul datovanie staršej sakrálnej stavby už do prvých
desaťročí formovania mesta Žilina (polovica 13. storočia). Takisto pracoval na najstaršej architektonickej pamiatke na území
mesta Žilina – Kostole sv. Štefana Kráľa, kde skúmal interiér
a v areáli kostola objavil Kaplnku Božieho Tela. Okrem toho
treba spomenúť množstvo ďalších objavov na území Žiliny, výskumy v Divinke na hradisku na Veľkom vrchu, keltské obetisko
v Prosnom či hutnícke zariadenia z rímskej doby (1. - 2. storočie)
alebo stredovekú dechtáreň z 12. - 13. storočia vo Varíne. K jeho
sedemdesiatym narodeninám z redakcie vyprosujeme veľa síl
a Božích milostí.
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Pre nás a pre našu spásu...
VSTÚPIL SI, PANE, DO NAŠICH ĽUDSKÝCH DEJÍN. CHCEME SI
PRIPOMENÚŤ TVOJU CESTU OD PILÁTA PO PRÁZDNY HROB. CHCEME
SPOLU S TEBOU PUTOVAŤ, ABY SME NA CESTE OBJAVILI TEBA,
KTORÝ SI PRAVDOU A ŽIVOTOM. UKRIŽOVANÝ JEŽIŠU, ZMILUJ SA
NAD NAMI!

Pýtajme sa trpiaceho Pána.
Pane, daj nám silu rozlišovať, čo je správne a čo nie, čo
je pre našu spásu a čo je len márna sláva, čo je spravodlivé a čo je mimo zákon, čo je naozaj Božie, čo od Zlého
a čo je také pozemské...
Ľubica Joneková, právnička, Žilina

II. ZASTAVENIE: JEŽIŠ BERIE KRÍŽ NA
SVOJE PLECIA
I. ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ JE ODSÚDENÝ
NA SMRŤ
Obvinený, odsúdený Ježiš... Nie na základe dôkazov, ale
na základe kriku väčšiny. Je sám a nebráni sa. Zdanlivo
bezmocný.
Prečo? Prečo je niekedy dobré neodpovedať silou na silu,
odporom na aroganciu? Niekedy meniť svet okolo nás
tichom a pokorou a inokedy s rozhodnosťou „porozhadzovať stoly peňazomencom v chráme“. Kedy je potrebné aký postoj zaujať?

Ježiš zjavil Lásku - Boha, človek na výmenu Synovi podal kríž.
Berie ho na svoje plecia, všetku biedu sveta, mňa i teba,
pochopíš?!
Aby splnil vôľu Otca: pritiahol k Sebe všetky hriešne
stvorenia...
Aj moje kríže daj mi znášať trpezlivo, Pane, keď príde
na mňa rad.
Lebo kríž treba niesť, aby nás mohol do Výšin vzniesť
- a udržať.
Mirka a Peter Valáškovci, milujúci rodičia, Brezany
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III. ZASTAVENIE PÁN JEŽIŠ PRVÝ RAZ
PADÁ POD KRÍŽOM
„Ľudia kričia ako šialenci, ako blázni, ako opilci. Počuť
výkriky. Nedávno prichádzali za Ježišom, aby si vypočuli jeho slová, prosili o zdravie, chceli sa ho dotknúť...
Kde sú teraz? Rany, tlačenica, pľuvance... Prečo toľko
nenávisti? Sú šťastní, keď ho vidia v prachu?
Kde sme my, keď sa máme zastať Pravdy? Keď vidíme niekoho poníženého? Nekopneme si? Netešíme sa?
Nehovoríme – tak mu treba? Netvárime, že sa nás to
netýka a nepovieme, že mlčať je zlato? Koľkokrát sa iba
prizeráme, ako Pravdu pribíjajú na kríž?
Pane, prosíme Ťa, daj nám odvahu stáť na strane
Pravdy...
Jozef Abafi, herec, Žilina

sa strašnej smrti. Matka a Syn. Syn a Matka. Z tváre do
tváre. Bez slov. Ich pohľady vyjadrujú všetko. Vrúcnosť
a nehu. Oddanosť a lásku. A utrpenie. A zdieľanie sa až
do krajnosti srdca. Aké bolestné je vidieť zmučeného
Syna nesúceho drevo kríža, na ktorom sa dokoná obeta
nad všetky obety.
Pane, Kráľ kráľov, aká je pre nás ľudí nepochopiteľná
Tvoja až na smrť pokorná poslušnosť Baránka, Tvoja bezbrehá láska! Pripomíname si Ťa i Tvoju Matku
Máriu. Približujeme sa k Tvojej neopakovateľnej ceste
a prosíme: „Daj nám dostatok milosti, aby sme zotrvali
kráčať v Tvojom prísľube!“
Jaroslava Čičková, učiteľka, Bytča

V. ZASTAVENIE: ŠIMON CYRENEJSKÝ
POMÁHA PÁNU JEŽIŠOVI NIESŤ KRÍŽ
Možno nás niekedy napadne, aké mal Šimon z Cyrény
šťastie, že práve on mohol pomáhať Ježišovi s ťažkým
krížom, ktorý niesol za nás a naše hriechy. A možno sa
vtedy unavenému Šimonovi po práci na poli ani veľmi
pomáhať nechcelo. Tak ako sa nechce nám, lebo sa zaoberáme vlastnými problémami, ktoré sme si spôsobili
väčšinou sami a na ľudí okolo nás nemáme čas.
Pane, odpusť mi, že Ťa niekedy nevidím v druhom človeku nesúcom kríž a nepomôžem mu, že neviem pochopiť a prijať niektoré trápenia a povedať: Je to Tvoja
vôľa, Pane, ďakujem, že môžeme spolu niesť tento kríž.
Ján Košturiak, podnikateľ, Varín

IV. ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ SA STRETÁ
SO SVOJOU MATKOU
Aké to stretnutie! V nekonečne dlhej chvíli prekypujúcej bolestným utrpením a úzkostnou vidinou blížiacej
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VI. ZASTAVENIE: VERONIKA PODÁVA
PÁNU JEŽIŠOVI ŠATKU
V množstve ľudí, ktorí sprevádzali Ježiša na krížovej
ceste, neboli len suroví vojaci a krvilační ľudia. Boli tam
aj súcitné duše, ktoré vnímali veľkú nespravodlivosť
a hrozné utrpenie Pána. Zmocnil sa ich však strach...

K RÍ Ž OVÁ
COVOR
E STA
RO Z H
vanie víťazným. Prosím Ťa, posilňuj ma v mojom zápase o dôveru v Teba.
Štefan Súkeník, podnikateľ, Kysucké Nové Mesto

Veronika neváha, nemyslí na možné následky, nebojí
sa svoj postoj vyjadriť aj navonok. Odmenou jej je Ježišova svätá tvár.
Pane Ježišu, denne Ťa stretávam vo svojich blížnych,
ktorí rôznym spôsobom trpia a skusujú nespravodlivosť. Prosím Ťa, pomôž mi prekonať strach z ľudských
ohľadov a iné zábrany, ktoré mi bránia konať a nezostať len pri prázdnych slovách. Daj mi milosť vidieť
v každom človeku Tvoju svätú tvár.
Eva Masná, mama deviatich detí, Podhorie

VIII. ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ NAPOMÍNA
PLAČÚCE ŽENY
Postoj Ježiša k ženám bol na tú dobu nevídaný – „rozprával sa so ženou“, nikdy o žene nehovoril ako o menejcennej bytosti, netrpel voči ženám žiadnymi predsudkami. Ženy to cítili. Aj preto prijímali jeho učenie
s veľkou dôverou. Nemohli neplakať, keď ho videli zmučeného. A Ježiš sa im opäť prihovára, ale obracia ich
pozornosť inde.
Pane, napomínaš nás, ženy - matky, aby sme sa pravdivo pozreli na seba a na svoje deti. Niekedy im až
škodíme našou prehnanou starostlivosťou a falošnou
obetavosťou. Tým ich vedieme k sebectvu. Je potrebné,
aby sme žili v pravde. Iba vtedy naše rodiny opäť začnú
vydávať svedectvo o láske a službe.
Anna Verešová, sociálna pracovníčka, Rajecké Teplice

VII. ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ PADÁ PO
DRUHÝ RAZ POD KRÍŽOM
Náročnosť krížovej cesty sa stupňuje, Ježišovo utrpenie narastá. Ježiš po druhý raz padá pod ťarchou kríža
a vo svojej ľudskej prirodzenosti je na konci so svojimi
silami. Pán Ježiš nám dáva príklad, že práve v takýchto životných situáciách máme Nebeského Otca prosiť
s dôverou a bez pochybovania. Uvedomme si, že náš Boh
nie je bezmocný, nie je unavený tak ako my...
Pane, každý môj pád ma zahanbuje, oberá ma o moju
hrdosť. Ty najlepšie vieš, že len zriedka bolo moje vstá-

IX. ZASTAVENIE: JEŽIŠ TRETÍ RAZ PADÁ
POD KRÍŽOM
Znova v prachu zeme, keď viera a nádej už boli skúšané; teraz v prachu hľadá a vzbudzuje našu lásku, pravú
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ľútosť, podanú ruku. Zdvíhajú ho však ruky, ktoré ho
pripravujú na smrť...
Pane Ježišu, stoj pri nás, keď pre bolesť nie sme schopní
objímať ešte väčšou láskou tých, ktorí Ťa ukrižovali.
A predsa toto je cesta, ktorou si Ty sám. Kiež sme vnímaví k bolestiam druhých pre Tvoju lásku, Pane.
Ján Ďurica, kultúrny pracovník, Čadca

XI. ZASTAVENIE: PÁNA JEŽIŠA PRIBÍJAJÚ
NA KRÍŽ
Choroba, rozvod, strata zamestnania, úmrtie blízkeho
človeka, drogy, alkohol, gamblerstvo, interrupcia... toto
sú kríže, na ktorých sme ukrižovaní. Kto sa s krížom
nikdy nestretol...? Dať krížu zmysel je možné len pochopením Ježišovho kríža. Inak je kríž len zúfalstvo. Naučiť
sa porozumieť zmyslu Ježišovho kríža je alfou a omegou
duševnej hygieny aj dnešného veriaceho človeka.
Pane, vďaka za Tvoj kríž. V Tvojom kríži sa ukrývajú všetky naše kríže, naše slabosti a zlyhania, naše
poblúdenia a márnivosti, naše nepochopenie a odmietanie... Bolesť zostane vždy zlom, ale s Tebou, Pane, je to
cesta, ktorá vedie k Otcovi.
Jozef Hajdák, lekár, Žilina

X. ZASTAVENIE: PÁNU JEŽIŠOVI
ZVLIEKAJÚ ŠATY
Koľkí naši blízki zápasia o zvyšky svojej dôstojnosti.
Niektorí o ňu prišli vlastným pričinením, iní bezohľadnosťou tých druhých...
Aj Pána Ježiša vyzliekli z ľudskej dôstojnosti. Vystavili
ho potupe a hanbe. On pokorne prijal toto poníženie.
Kvôli nám...
Prosíme Ťa, Pane, prikry našu nahotu svojou milosťou,
obleč nás do nového človeka a prinavráť nám stratenú
dôstojnosť. Dôstojnosť detí Tvojho kráľovstva.
Michaela Uhrin Sokolíková, sociálna pracovníčka, Žilina
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XII. ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ ZOMIERA
Pár Ježišových slov na kríži nám vykresľujú Krista ako
pravého človeka a pravého Boha. Od „Bože môj, Bože
môj, prečo si ma opustil?“ po „do tvojich rúk, Otče, odovzdávam svojho ducha“ ukazujú cestu každého z nás.
Viera, pochybnosť, nádej, odovzdanosť. Odpustiť a prosiť o odpustenie. To sú cesty života.

K RÍ Ž OVÁ
COVOR
E STA
RO Z H
Pane Ježišu, je to môj hriech, sú to hriechy celého ľudstva v počas dejín, kvôli ktorým si zomrel na kríži. Nesmierne Ti ďakujem za Tvoju obetu, lebo si nám otvoril
brány neba – plnosti života.
Zdeno Pupík, kňaz, Žilina

XIV. ZASTAVENIE: PÁNA JEŽIŠA
POCHOVÁVAJÚ
Smrť ukončila Ježišove fyzické i duševné utrpenie. Telo
pochovali, no nepochovali s ním i všetku Máriinu nádej.
Síce v hlbokej prázdnote, avšak nie v beznádeji, jej zostala len myšlienka viery v Nebeského Otca.
Život bez nádeje človeka vrhá do hlbokej depresie.
Svedčia o tom mnohí, ktorí ukončili svoj život vlastnou
rukou.
Mária, Matka ubolených, pre Tvoje prežité mučivé
chvíle prázdnoty, vypros potrebné milosti a lúč Svetla
všetkým, ktorým je zaťažko dúfať kvôli ťažkým životným situáciám, alebo trpia depresiou a nevidia zmysel
svojho života.
Miriam Janegová, riaditeľka Diecézneho školského úradu, Žilina

XIII. ZASTAVENIE: PÁNA JEŽIŠA SNÍMAJÚ
Z KRÍŽA
Keď Ježiš zomrel, všetko sa skončilo. Ježiša zložili
z kríža, zdalo sa, že ho všetci opustili, odišli dokonca aj
zvedavci. Len tí najvernejší ostali. Medzi nimi aj jeho
matka Mária, ktorá stála pri ňom v každej chvíli. Aké
to muselo byť vidieť Syna umierať a držať jeho mŕtve
telo. Vedia to pochopiť azda len rodičia, ktorí sami držali
mŕtve telo svojho dieťaťa v náručí. Ostáva im len odovzdanie sa Bohu, že všetko, čo sa deje, má svoj význam.
Prosím Ťa, Pane, za všetky matky, otcov, ktorí prežili
smrť svojich detí. Buď im potechou a vlej do ich sŕdc nádej nového stretnutia. Ukáž im vzor v Nebeskej Matke.
Slávka Gajňáková, učiteľka, Martin

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme
Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Mozaika pohľadov na Tvoju cestu,
Pane, nám dáva tušiť, koľkých interpretácií Tvojho posolstva budeme
svedkami počas dejín: od ultrakonzervatívneho po ultraliberálne, od pravdivého po úplne skresľujúce, od evanjeliového po filozoficko-politické. Sme
tu, živý Bože a počúvame Ťa. Aby sme
kráčali po Tvojej ceste k večnosti.
Foto Milan Kosec - Krížová cesta akad. sochára
Milana Opalku v Terchovej
Ak aj vo vašej farnosti máte krížovú cestu v zaujímavom prostredí a počas pôstu ste si vykonali túto
pobožnosť, pošlite nám o tom do redakcie fotografiu a zopár viet.
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TEXT JANKA JAŠŠOVÁ, FOTO ARCHÍV

Sirota, či syn?
POZNÁTE NEJAKÉHO ČLOVEKA,
KTORÝ MÁ DOM, ALE NEMÁ
DOMOV? JE OBKLOPENÝ ĽUĎMI
A NAPRIEK TOMU TRPÍ POCITOM
OSAMELOSTI A OPUSTENOSTI? MÁ
RODIČOV, ALE CELÝ ŽIVOT ŽIJE AKO
SIROTA? A ČASTO BY STAČILO TAK
MÁLO, ABY SA SITUÁCIA ZMENILA
K LEPŠIEMU...

MODLITBA PRED ČÍTANÍM SVÄTÉHO
PÍSMA
Nebeský Otče, v mene Ježiša Krista, Tvojho milovaného
Syna, môjho Pána a Boha, Ťa prosím, daruj mi svojho Svätého Ducha na tento konkrétny čas, ktorý chcem
stráviť s Tvojím Slovom. Prihotov pôdu môjho srdca
tak, aby v ňom Slovo, ktoré zaseješ, mohlo zapustiť korene, vyklíčiť, rásť a prinášať úrodu.

LECTIO
Ef 1, 15-23
Modlitba za poznanie spásy - „Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás
spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho
Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca,
aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých, a aká nesmierne
veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho
mocnej sily, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil
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z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici nad každé
kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné
meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj
v budúcom. Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil
nad všetkým za hlavu Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.“
Na začiatku tohto listu Pavol rozjímal o veľkosti Otcovho
vykupiteľského plánu. Teraz sa raduje, lebo vie, že veriaci
v Efeze majú účasť na tomto úžasnom dedičstve. Neprestajne sa za nich modlí a ďakuje Bohu, že im daroval vieru
a lásku. Aby vytrvali v novosti života, prosí Otca o Ducha
múdrosti a zjavenia, ktorý ich vovedie do jeho tajomstva.
Z Pavlovej modlitby je ľahké vyčítať túžbu, aby veriaci
nezostali na povrchu, ale aby išli na hlbinu. Túži a modlí
sa, aby Efezania mali zjavené a poznali konkrétne tajomstvá: aké veľké je dobro, ktoré očakávali; akú majú so
svätými úžasnú dôstojnosť; aká mocná je Božia činnosť
v nich, ktorá spôsobila aj Kristovo vzkriesenie... túži, aby
vedeli, že Kristus je hlava Cirkvi a veriaci jej údmi; aby
boli zakotvení v nádeji... a Duch je ten, ktorý im dá poznať Boha i všetko, čo im daroval.

LECTIO DIVINA

MEDITATIO
„Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec
slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho
poznali.“ (Ef 1, 17)
Potrebujeme aj my Ducha múdrosti a zjavenia, aby sme
poznali Boha ako Otca? Ja, v úprimnosti pred ním aj
pred sebou odpovedám: Áno, potrebujem. Ak aj Nebeský Otec nie je pre nás celkom neznámym Bohom, isto
je v ňom mnoho, čo nám je neznáme. A to, čo nepoznáme mnohorako prevyšuje to, čo poznáme. Boh sám
je pre nás tajomstvom. Jeho vôľa, jeho zámery s nami
sú tajomstvom... Ale on sám sa dobrotivo rozhodol dať
nám poznať svoje zámery, a nielen to. Rozhodol sa dať
poznať seba. Odkrýva nám svoje tajomstvá a svojím
Duchom nás uschopňuje, aby sme to dokázali pojať.
My potrebujeme Svätého Ducha, aby nám to, čo máme
v hlave prelial do srdca. Lebo poznať neznamená vedieť,
že to je, že je to tak. Poznať znamená mať dôverný
vzťah. Poznať slovo Božie znamená žiť ho ako Mária.
Mnohí z nás majú informáciu, že sme Božie deti a On
je náš Otec a predsa je v nás veľa strachu a neistoty
z budúcnosti, nedôvery... a nežijeme v radostnom vzťahu s Ním. Zmeniť to môže iba Duch Svätý. To si naozaj nevyrobíme. Duch dosvedčuje nášmu duchu, že sme
Božie deti (Rim 8,15n). Duch dosvedčí tvojmu duchu, že
si Boží syn, Božia dcéra. Otec nechce, aby jeho deti
žili ako siroty. Nebeský Otec túži, a oveľa viac ako
my, aj ako sv. Pavol, aby sme s Ním mali živý vzťah.
Chce sa o nás vo všetkom starať a túži, aby sme prijali
jeho starostlivosť, preto nám dáva Ducha, aby nás to
naučil, aby nás k tomu uschopnil. Jednoducho: chce byť

Otcom a dychtí po tom, aby sme my chceli byť deťmi
– Jeho deťmi. Jeho Duch, Duch Ježiša, jeho Syna, nám
pretlmočí túto Božiu túžbu do ľudskej reči, aby sme ju
zachytili a porozumeli jej, aby sme na ňu odpovedali. On
taktiež odstráni prekážky v srdci, ktoré bránia vzťahu
s Otcom...

ORATIO
Nebeský Otče, skláňam sa pred Tebou ako pred tajomstvom. Môj rozum ani srdce Ťa nedokážu obsiahnuť,
a predsa sa mi chceš dať čoraz viac poznať. Prosím Ťa,
daj mi svojho Ducha, ducha múdrosti a zjavenia, aby
som ťa poznal(a) ako Otca, aby mi dosvedčil, že som
Tvojím dieťaťom. Chcem vstúpiť do vzťahu s Tebou
ako s Otcom. Ježišu, ty si žil život Syna naplno, aj ja
to chcem. Nechcem žiť ako sirota. Chcem Otca, potrebujem Otca, ako si ho aj Ty potreboval. Duchu Svätý,
dovoľujem Ti konať vo mne, odstraňovať všetky prekážky, ktoré mi bránia žiť životom Božieho dieťaťa.

CONTEMPLATIO
Boh – Otec, ktorý žije vo mne.

MODLITBA PO ČÍTANÍ SVÄTÉHO PÍSMA
Sláva buď večná Otcovi, jeho milému Synovi i Duchu
Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví.
Amen.
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TAJNIČKA

Mária Magdaléna stála vonku pri hrobe a plakala. ...Ježiš sa jej opýtal: „Žena,
prečo plačeš? Koho hľadáš?“Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala:
„Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil.......“Ježiš ju oslovil:
„Mária!“Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „ ..................................
(tajnička)“ čo znamená Učiteľ.

1

2

1

2

4

3
4
5

6
3

6
7

ZÁBAVNÁ ÚLOHA
Ako sa volá veľkonočná svieca,

5
7
ÁNO

symbol veľkej noci

NIE

R

TULIPÁN

P

A

PRÁZDNY HROB

I

Š

KRÍŽ

Č

K

BARÁNOK

L

Ú

ČOKOLÁDA

Á

V

MOBIL

L

zistíte deti, ak správne určíte
symboly veľkej noci a zložíte slovo
z písmenok pri nich.

NÁJDI 5 ROZDIELOV
Na obrázku učí mama Dominika Sávia ešte ako
malého chlapca urobiť kríž a prežehnať sa pred
jedlom.
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Foto: Mária Chlebanová
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DETSKÝ KÚTIK

FOTOHÁDANKA
Ide o obľúbenú jarnú kvetinku. Botanici ich rozlišujú vari 60 druhov. Listy
má široké asi 1 cm (pri každej odrode je to iné) a dorastá do výšky 40 cm.
Tyčinky sú upevnené v okvetnej rúrke a v čase zrelosti peľu všetkých 6 tyčiniek z kvetu vyčnieva. Okvetné lístky sú úzke (svojimi okrajmi sa zároveň
neprekrývajú).
Zdroj Wikipédia
FOTO MÁRIA KRAJČOVÁ

Keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za
zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im:

DOPLŇOVAČKA

„

(doplňovačka)“

Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď
videli Pána.
Čo povedal Ježiš učeníkom, keď sa im po vzkriesení zjavil?

Veľkonočný

TAJNÉ PÍSMO

Zelený

žovali na hore
hore Golgota. Od dvanástej hodiny nastala
n
Ježiša ukrižovali
tma

Veľký

po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Okolo tretej hodiny
Biela

zvolal Ježiš mocným hlasom: „Eli, Eli, lema sabakthani?“, čo
znamená: „...............................................................................................

z Arimatey

............................................................ ?“

nedeľa

ŽMBU LO ÔA JS EI ČRTP

koruna
učeníci

Takýto levík nám prišiel
od Veroniky Jančekovej
z Pružiny.

MÁRIA CHLEBANOVÁ

Výhercovia: Fotohádanka: Správna odpoveď: prvosienka
jarná Výhru získava: Kristínka Zvrškovcová, Ďurčiná,
Janka Mikulová, Dolný Moštenec. Hľadanie cesty:
Správna odpoveď: Anjel Gabriel Výhru získava: Daniela
Gajdošová, Rajecká Lesná. Tajnička: Správna odpoveď:
„Nielen z chleba žije človek.“ Výhru získava: Michal
Gavlák, Oščadnica. Osemsmerovka: Správna odpoveď:
„...ako pastier, ktorý s láskou hľadá stratenú ovečku.“
Výhru získava: Šimon Seriš, Dubnica nad Váhom.
Zábavná úloha: Správna odpoveď: 19. marec – sv. Jozef.
Výhru získava: Júlia Poláčková, Oščadnica.
Správne odpovede pošlite na adresu: Žilinská diecéza,
Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina alebo e-mailom:
nasadieceza@gmail.com. Nezabudni napísať svoju
adresu a koľko máš rokov. Do predmetu, alebo na
obálku napíš DETSKÝ KÚTIK.
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VERIACI ZO ŽILINSKEJ DIECÉZY OBHÁJILI MINULOROČNÉ PRVENSTVO
Žilina - Vo svojom devätnástom ročníku vyzbierala Dobrá novina vyše deväťsto tisíc eur. Veriaci
zo Žilinskej diecézy pritom obhájili vzácne prvenstvo – tak ako minulý rok vyzbierali najviac.
Sumou 177 297,90 eur sme predčili Niriansku diecézu,
kde sa na pomoc charitatívnym projektom vyzbieralo
149 655,82 eur a Spišskú diecézu, kde sa vyzbieralo 144
788,05 eur. Celoslovenská zbierka vyniesla celkom 907
139,68 eur.
V Žilinskej diecéze sa počas vianočných sviatkov opäť
rozbehli skupiny detí, aby koledovaním priniesli do rodín trochu betlehemského svetla: 393 skupín navštívilo
Púť alebo cesta do Portugalska
Čadca - Zamestnanci Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci
a ich priatelia podnikli koncom februára púť do Portugalska spojenú s návštevou Santiaga de Compostela
v Španielsku.
Dni poznávania boli veľmi obohacujúce. Fatima sa spája
s tajomstvami. Viera nám dávala nádej, že stačí rozjímať
a žasnúť. Všetko, čo sme zmyslami prežili, rozumom
postrehli a srdcom precítili, nás vytrhlo zo všednosti
a prinieslo sviatok do duše. Bolo len prirodzené, že sme
si bezprostredne pri odchode autobusom zaspievali Ave
Mária. Dobre zorganizovaná púť dp. Marekom Smatanom, ktorá nás obohatila o množstvo jedinečných
zážitkov.

v 82 farnostiach a 100 filiálkach 14 376 rodín. Pod vedením dospelých a animátorov koledovalo spolu 3 041 detí.
Najviac detí koledovalo vo farnosti Rajec (190), najviac
skupín bolo vo farnosti Pruské (24). Najštedrejší boli vo
farnosti Rajec, kde sa vyzbieralo 11.718,91 eur. Všetkým
darcom, deťom a sprevádzajúcim osobám nech dá Pán
veľa síl a vytrvalosti.
Výťažok zo zbierky bude zameraný opäť na pomoc deťom
s postihnutím. Okrem ďalších projektov podporí Dobrá novina Centrum Jána Pavla II. pre deti s telesným postihnutím
v kenskom Lokichare, Školu sv. Františka pre deti s postihnutím sluchu v Chesare a nemocnice v Mapuordite a Marial
Lou v Južnom Sudáne.

TEXT JURAJ MALOBICKÝ, FOTO AUTOR

KAM NA VÝLET V ŽILINSKEJ DIECÉZE?
POZRIEŤ SI KYSUCKÉ KAMENNÉ GULE
V regióne Kysúc, medzi Čadcou a Klokočovom máme
možnosť obdivovať nevšedný výtvor prírody – kamenné
gule. Sú jedným z divov Slovenska.
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Kamenné gule na Kysuciach majú vajcovitý alebo
takmer dokonale guľový tvar. Najväčšia guľa má priemer 260 centimetrov, najmenšia asi 30 centimetrov.
Podobné sú aj v Kostarike či Brazílii, ale tie kysucké sú
zrejme najväčšími kamennými guľami na svete. Vidno
ich v stene opusteného čadčianskeho lomu Milošová-Megoňky, v lesnatom Klokočovskom skálí. O niektoré
môžeme zakopnúť aj v kysuckých lesoch, alebo ich zbadáme v tunajších vodách.
Ku kysuckým kamenným guliam sa dostaneme, ak nastúpime v Čadci na linku mestskej dopravy a odveziete
sa do Milošovej na konečnú, odkiaľ máme na skok do
čadčianskeho lomu Milošová-Megoňky. Ak sa chceme
prejsť, vyberieme sa do Klokočova, ktorý je od Čadce
vzdialený asi 20 kilometrov. Prvú guľu nájdeme blízko
vstupu do dediny, ďalšiu pred obecným úradom. V časti Hlavice nás tabule nasmerujú ku Klokočovskému
skáliu. Lesný chodník nás dovedie pod obrovské bralo,
z ktorého zreteľne vystupujú tajomné gule.

SVET MISIÍ

TEXT ZDENO PUPÍK, FOTO DÁVID TENCER

Dávid Tencer:
„Misia na Islande?
Čo kilometer, to katolík...“
KEĎ TAM V ROKU 2011 VYBUCHLA SOPKA EYJAFJALLAJÖKULL,
SOPEČNÝ PRACH ZAHALIL NEBO NAD CELOU EURÓPOU. POZNÁME
JU AKO KRAJINU GEJZÍROV A LEPŠIACEHO SA FUTBALU. TENTORAZ
SME SA ZASTAVILI NA ISLANDE...
Už desať rokov tu pôsobí ako misionár P. Dávid Tencer OFMCap.,
ktorého môžu naši čitatelia poznať
z čias jeho účinkovania v Žiline.

Ako je na misii na Islande? Čo
to všetko od vás vyžaduje?
Gvardiánom je tu brat Peter Kováčik, ja som len farár vo farnosti
svätého Torlaka, ktorú spravujeme.

A dostal som sa sem v roku 2004
lietadlom... na pozvanie vtedajšieho biskupa Johannesa Gijsena,
ktorý hľadal pomoc pre pastoráciu
v tunajšej diecéze. Nie je to síce
slovenská misia, ale jedna z piatich
farností, ktoré sú si podobné svojou
rozlohou, a každá zaberá asi 700 km
pobrežia... Vo farnosti sa staráme
o všetkých, nielen o Slovákov. Tých
je teraz v našej farnosti pomerne
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veľa, lebo Metrostav akurát stavia
neďaleko nás tunel a zamestnáva tu
okolo 60 ľudí z Česka a Slovenska,
ale tí sú tu len dočasne.

Môžete porovnať prácu
kňaza v misii na Islande a na
Slovensku?
Oveľa menej ľudí a oveľa viac šoférovania... Farnosť má 13 dediniek,

NAŠA ŽILINSKÁ DIECÉZA

27

PRE KAŽDÉHO MISIONÁRA
JE POTREBNÉ VEDOMIE,
ŽE SA ĽUDIA ZA NEHO
MODLIA...

28

NAŠA ŽILINSKÁ DIECÉZA

4/2014

v nich zhruba 700 katolíkov na dĺžke 700 km, teda čo kilometer, to katolík... Tam, kde sa pracuje na Slovensku s desiatkami alebo stovkami
ľudí, tu pracujeme s jednotlivcami.
Napríklad v tomto roku máme dve
deti na prvé sväté prijímanie, 9
na birmovku (z toho štyria dospelí, čo im už deti kapustu jedia...),
máme málo pohrebov, lebo naši sú
väčšinou cudzinci, čo sem prišli za
prácou a zomierajú zriedka. Špecifikum je aj to, že pracujeme s migrantmi, teda s ľuďmi, čo sú stále na
ceste, prichádzajú, pobudnú a idú
ďalej. Aj tí, čo ostávajú, sú tá prvá
generácia, ktorá sa cíti doma kdesi
inde, v rodnej krajine. A potom je
to aj rozmanitosť kultúr a národov,
ktorá je na jednej strane obohacujúca, ale na druhej strane je to dosť
náročné, keď sa na svätej omši stretajú ľudia, ktorí sa nedorozumejú
a spája ich len to, že sú katolíci. Ale
snažíme sa...

SVET MISIÍ
Ako sa Islanďania, ktorí sú
väčšinou protestanti, stavajú
k činnosti misie?
Určite nie sú útoční, väčšinovo sú
skôr nevšímaví – je im to jedno...
a ak niečo treba, sú ústretoví... Napríklad nie je problém prenajať si
kostol na slúženie svätej omše a podobne.

Aký je život na Islande ako
turistickej destinácii a na
Islande ako krajine v podstate
s veľmi drsnými životnými
podmienkami?
Závisí od človeka, ako si to tu
obľúbi... Ak áno, tak aj tá drsnosť
(počasie, polárne dni a noci, izolovanosť...) sa zvláda bez väčších problémov. A turisti? Tí sú ako prelietaví vtáci, zjavia sa, zastavia na
svätej omši a idú ďalej. Povzbudzujúce je, že veľa z nich si skôr,
ako sa sem dostanú, zisťuje napr.
cez internet, mailom, alebo telefonicky, kde sa tu dá dostať na svätú

omšu, lebo tu to nie je samozrejmosť. Medzi katolíckymi kostolmi
sú vzdialenosti občas aj viac ako
500 km. Ale to sú tí poriadni, ktorí
to neriešia potom na svätej spovedi
spôsobom, že... nebol som na svätej
omši, lebo som bol na dovolenke...

Čo charakterizuje životný štýl
Islanďanov?
Sú pokojní. Nik sa nikde neponáhľa
a nikoho nenaháňa. Prispôsobili sa
tunajším podmienkam, a preto berú
všetko pomerne relatívne, niečo na
spôsob „ak sa bude dať“, čo má zas
svoje výhody aj nevýhody...

Ktoré zákutie Islandu vám
prirástlo k srdcu?
Žilina! Nie, nabok žarty. Ťažko povedať, hádam Island ako celok, iste
farnosť. Skôr je to o ľuďoch ako
o prírode, aj keď je pravda, že aj tá
je tu výnimočne pekná... ale to je
asi všade...
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Čo považujete za
najdôležitejšie pre činnosť
misie a pre vašu prácu?
Pokoru, ochotu učiť sa a otvorenosť k pomoci. Žili tu spokojne
už predtým, ako som prišiel, nepotrebovali ma ku šťastiu... skôr
ja som ten, ktorý sa má učiť a pozerať a snažiť sa porozumieť, čo
a prečo je tak ako je a ak sa dá, tak
aj v niečom pomôcť... Majstri sveta sa schádzajú na olympiáde a nie
na Islande... No a potom je iste pre
každého misionára potrebné aj zázemie, vedomie, že sú ľudia, ktorí
sa za mňa modlia a ku ktorým sa
rád vraciam, keď som doma na
prázdninách...
Chcem poďakovať otcovi biskupovi Tomášovi, jeho generálnemu
vikárovi Lackovi, našim v Sirotári
a všetkým tým, ktorí aj v Žiline na
nás nezabúdajú, modlia sa za nás
a podporujú nás. A ak by sa niekto
z vás vybral na náš smer, budeme
sa veľmi tešiť na stretnutie... j
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TEXT DUŠAN VÁCLAV, FOTO AUTOR, ARCHÍV JOZEFA ŠIRANCA

Jozef Širanec: „Chcel som byť
čo najlepším odborníkom...“
V ŽILINE A V JEJ OKOLÍ VYKONALO MNOHO
ODBORNEJ A ZÁSLUŽNEJ PRÁCE BRATSTVO
SVETSKÝCH FRANTIŠKÁNOV (OFS). JEDEN
Z JEHO ČLENOV SA S NAMI PODELIL O SVOJU
ŽIVOTNÚ SKÚSENOSŤ – JOZEF ŠIRANEC (85)
ZO ŽILINY – ZÁVODIA.

Kvalita služby členov bratstva pre
Cirkev závisela od odborných kvalít jednotlivých členov. Zodpovedný
prístup k svojim povinnostiam vystihuje Jozef Širanec, ktorý si už vo
svojich 21 rokoch zvolil chvályhodnú a prozreteľnostnú zásadu: „Byť
čo možno najlepším odborníkom
v práci, ktorú som konkrétne vykonával.“ Mottom tohto zámeru bolo
dokázať už v čase komunizmu strane a vláde, že i politicky nespoľahlivý človek môže byť veľmi osožným pracovníkom pre spoločnosť
na akomkoľvek stupni riadenia národného hospodárstva a že totalitný
režim bude nútený rešpektovať jeho
prínos pre spoločnosť.

POD KOŽU VLÁDNEMU
REŽIMU
Aby lepšie vnikol pod kožu vládnemu režimu, chcel hlbšie poznať jeho
ideológiu a so súhlasom cirkevnej

30

vrchnosti súkromne študoval dialektický materializmus (marxizmus-leninizmus). Viackrát sa mu to už ako
vojakovi základnej vojenskej služby
osvedčilo, pretože svojím rozhľadom neraz prekonal vedomosti politických školiteľov. „Pozoruhodné
je, že komunisti zistili, že veriaci
ľudia nie sú žiadni náboženskí tmári, ale aj solídni znalci marxizmu,“
hodnotí Jozef Širanec. Takto sa na
základe rozkazu, hoci nedobrovoľne, sám stal školiteľom. Keďže sa
s chlapcami z batérie dobre poznal
a bol presvedčený, že ho nezradia,
materiál podľa poskytnutej príručky
im vysvetlil prístupným spôsobom
počas prvej hodiny, pričom im aj
povedal, čo je na teórii zavádzajúce.
Počas druhej hodiny sa hrali karty.
Samozrejme, že jeden vojak vždy
strážil vonku pred dverami, aby ich
neprekvapila kontrola.

A BOŽIA POMOC BOLA
S NÍM
Osobne ostával Jozef Širanec
skromným a Božia pomoc bola
s ním. Snažil sa ju vyprosovať netypickým spôsobom: každý deň,
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keď celý pluk stál na dvore pri
večernom rozkaze v pozore alebo
v pohove, modlil sa na prstoch ruky
ruženec. Táto prax mu ostala až do
staroby – kde bolo ticho, modlil sa
na prstoch ruženec bez toho, aby to
niekto spozoroval. Takto udržiaval
svoj duchovný život vo vojenských
podmienkach a Matka Božia držala nad ním svoj ochranný plášť,
o čom sa viackrát presvedčil.
Jozef Širanec spomína: „Počas mojej pohotovosti sa istý poručík začal rozplývať, aká ostražitá je KSČ,
keď dokázala spolu s robotníckou
triedou odhaliť takých zradcov na
špici strany, akým bol Rudolf Slánsky. Mne povolili nervy a povedal
som mu, nech sa ide postaviť k východu veľkej fabriky a popočúva
si vychádzajúcich robotníkov zo
zmeny, akí sú nadšení z činnosti
strany... Keby mohli, tak by z toho
nadšenia každému straníkovi vrazili nôž do chrbta.“ Poručík chcel
hneď volať kontrarozviedku, aby
ma okamžite eskortovali k vojenskému prokurátorovi. Božia pomoc
však výdatne zafungovala pri mojom nechcenom prešľape a po troch
hodinách nečakanej poruchy spoje-

NEZABUDNUTÉ
RO ZSVETLO
H OVOR

nia sa poručík upokojil a už viac na
pluk nevolal. Spojenie sa totiž kontrolovalo každú hodinu a posledná
kontrola nevykazovala chybu.
Po mnohých podobných peripetiách
napriek výnimočným vojenským
výkonom išiel do zálohy ako slo-

bodník: „Stále sa mi potvrdzovala
skutočnosť, že služby politických
nespoľahlivcov (u mňa pre náboženské presvedčenie) boli strane vítané, ale ohodnotenie žiadne.“

žiadaného riadiaceho pracovníka.
Medzi kolegami bol jediný nestraník a ocenenia práce sa mu dlho
vyhýbali napriek jeho nadštandardným výkonom.

JEDINÝ NESTRANÍK

NA SPRÁVNOM MIESTE...

V civilnom živote musel začať na
robotníckej pozícii za sústavného
sledovania troch tajných. „Preto
som prerušil styky so známymi, aby
som im nespôsobil politické problémy, a samota mi priniesla aj zdravotné problémy,“ vysvetľuje následky sledovania. Popri tom svoju
prácu vždy vykonával zodpovedne,
a tak, hoci politicky nespoľahlivý,
cez zamestnania v družstevných,
stavebných či obchodných podnikoch a vďaka vysokoškolskému
štúdiu ekonomiky rozširoval svoju kvalifikáciu a vypracoval sa na

Po revolúcii vzniklo množstvo práce
pre Cirkev v Žiline, ktorá si vyžadovala odborníkov, aby si aj Cirkev
našla svoje miesto v novom trhovom
hospodárstve a vedela múdro investovať svoje zdroje. Práve členovia
OFS stáli pri vtedajších správcoch
farnosti Žilina - Jozefovi Nogovi
a Ladislavovi Stromčekovi a svojou
odbornosťou a skúsenosťami pomohli usporiadať vlastnícke vzťahy
k budovám a pozemkom, ktoré boli
Cirkvi odobraté, a mohli sa tak kumulovať zdroje a vznikať nové farnosti a stavať sa nové kostoly. j

TEXT KRISTÍNA ZELNÁ, FOTO JOZEF MARTINEK

SALEZIÁNSKA VEČERNÁ ŠKOLA TEOLÓGIE JE V PLNOM PRÚDE
Žilina - Saleziáni dona Bosca v Žiline spustili štvrtý
ročník prežívania pôstu prostredníctvom pútavých
tém a známych prednášajúcich. Tento rok ponúkajú ďalší spôsob poznávania viery, človeka, vzťahov
a prepájania každodenného života s Bibliou.
Ako hovorí koordinátor tohtoročnej školy teológie Peter Ondrej SDB, séria prednášok dáva možnosť prehĺbiť
poznanie viery u mladých, strednej generácie i starších.
„Uvedomili sme si, že to, čo ponúkame našim veriacim na
kázňach a v iných ponukách, nie je dostatočné na to, aby
dobre poznali vieru. Sú medzi nimi aj takí, ktorí túžia po
tom, aby svoju vieru prežívali nielen v modlitbe, ale aby
nad ňou rozumovo uvažovali“, hovorí Peter Ondrej.
Ponuku prednášať prijali dvaja saleziáni, podpredseda
Občianskeho združenia Fórum života Marek Michalčík
a prior Dominikánskej rehole v Žiline opát Irenej Maroš
Fintor. „Jednotliví prednášajúci nám osvetlia tento rok
tajomstvo človeka, jeho stvorenia a jeho cieľ v tomto
živote. Budeme sa snažiť odpovedať aj na otázky, prečo má človek telo, čo to pre neho znamená, ako svojím telom môže napomôcť prežívať vzťahy, ako tieto
vzťahy môžu ovplyvniť našu spoločnosť a ako môže
spoločnosť napomôcť prežívať vzťahy človeka,“ dodáva
Ondrej. Saleziánsku rehoľu medzi lektormi školy teo-

lógie zastupujú Doc. Milan Fula spolu s ďalším prednášajúcim zo Saleziánskej pápežskej univerzity v Ríme
Pavlom Grachom. „Myslím, že v súčasnej dobe, kedy
sa množia rôzne názory a filozofie okolo vzťahu medzi
mužom a ženou, aj okolo homosexuálnych vzťahov, je
veľmi dôležité, aby sme si uvedomil, k čomu nás Boh
volá a čo nám v Božom slove zanechal. Aby sme vedeli
tento Boží projekt predstaviť so všetkou skromnosťou
a vernosťou,“ vysvetľuje odborník na fundamentálnu
teológiu Pavol Grach.
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TEXT BEÁTA JAROŠOVÁ, FOTO MILAN KOSEC, ARCHÍV GREČNÁROVCOV

O viere treba nielen
hovoriť, ale ju aj žiť
CHODILI SPOLU DO MEŠTIANKY AJ
PÁSAVALI KRAVY. NIČ V ŽIVOTE NEDOSTALI
ZADARMO, NO NAPRIEK TOMU ICH
NEOPÚŠŤA HUMOR A RADOSŤ ZO ŽIVOTA
V KRUHU SVOJICH BLÍZKYCH A EŠTE
NIEKOHO... - VALÉRIA (80) A VLADIMÍR (81)
GREČNÁROVCI Z LIETAVSKEJ SVINNEJ.
Minulý rok oslávili teta Valika a ujo Vlado, ako mi dovolili ich oslovovať, diamantovú svadbu, zosobášili sa
pred vyše šesťdesiatimi rokmi - 12. júla 1953. Onedlho
však mladoženícha odvelili na vojnu. Dodnes ujo Vlado spomína, ako býval v Šaštíne - v kláštornej cele. Po
tom, čo odtiaľ vyhnali saleziánov, ich kláštor slúžil ako
kasárne... „Keď sme pochodovali popred kostol, nesmeli
sme sa tým smerom ani pozrieť. Tak sa o nás báli...“
Do „kláštorných“ kasární sa po rokoch vrátil, keď boli
navštíviť dcéru, ktorá sa presťahovala do Šaštína. „Pán
farár sa veru čudoval, ako to tam dobre poznám a umožnil mi prezrieť si miesta, kde som vojenčil. Je dobré, že
slúžia zas tomu účelu, na ktorý vždy slúžiť mali...“
Teta Valika skončila strednú poľnohospodársku školu,
ujo Vlado bol strojár. Sú rodičmi piatich detí: Hanky
(57), Martušky (54), Janka (52), Melanky (51) a Betky
(46), trinástich vnúčat a dvoch pravnúčat a tohto roku sa
tešia na ďalšie dve. Grečnárovci žijú v spoločnej domácnosti s dcérou Betkou, s jej manželom Lackom a troma
deťmi Martinkou, Jakubkom a Emkou.

ZÁPAS
Keď sa ujo Vlado vrátil z vojny, pustili sa do stavby
domu. Ako si spomínajú, stavalo sa inak ako dnes. Aj
tie peniaze, ktoré ľudia mali, stratili po menovej reforme
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hodnotu, materiál bol len na prídel, k tomu všeobecný
nedostatok a nekonečná drina... „Vtedy materská nebola,
naše mamy ešte pracovali a nemal mi kto baviť deti. Tak
som išla robiť do pekárne – nočné. Vážila som chlieb,
či má správnu gramáž. Nebola to ťažká robota, ale bola
som na nohách celú noc. Ráno som prišla domov, obriadila deti, hydy, bežala na roľu, niečo navarila... O siedmej
večer som si išla ľahnúť a o desiatej zas išla do pekárne...“
spomína teta Valika. Na otázku, ako sa to dalo vydržať, sa zasmiala, že nevie... Dcéra Betka iba podotkla, že
hoci mama ťažko chodí, iba ona sa z nich zohne tak, že
sa dotkne špičiek na nohách: „V zime ju kadečo pobolieva, ale hneď ako príde jar, vyzdravie a už je v záhrade
a sadí, všetko, čo motyka povie...“ Neskôr teta pracovala
na družstve, ujo v strojárskych podnikoch.
Sympatické bolo, že na ten tvrdý životný zápas Grečnárovci nespomínajú s ťažobou v srdci. Tak sa vtedy
žilo – žiadna „sociálka“, žiadna podpora, takmer žiaden
voľný čas. Nízke príjmy a vysoké ceny... Ľudia však
obrábali každý švík zeme, využívali na svoju obživu,
čo im príroda ponúkala - nemohli po všetko bežať do
obchodu. Nadreli sa, ale zas vedeli, čo jedli... Nejde o to
vzbudzovať nostalgiu za starými časmi, lebo to nebola
prechádzka ružovou záhradou. Novodobý kult pohodlia však prispieva k tomu, že sa pomaly stráca múdrosť
starých materí, ktoré poznali všetko o pestovaní ľanu –

DVA JA Z JEDNÉHO
RO Z HPÁRU
OVOR
od semiačka po posteľnú plachtu, ktoré dokázali navariť
z ničoho, veľa a „strašne“ dobre, boli húževnaté, tvorivé,
vynaliezavé a dokázali si poradiť aj bez vysedávania na
neadresných sociálnych fórach... Ak raz posledný meter
úrodnej pôdy pohltí priemyselný park, možnože budeme
musieť ich múdrosť zase ťažko nanovo nadobúdať...

CEZ HORU
Dedinka (dnes už to celkom neplatí, pretože Lietavská
Svinná sa v ostatnom čase poriadne rozrástla) v podhradí
jedného z najväčších stredovekých hradov na Slovensku
patrí do starobylej farnosti Lietava. Celé storočia sa ľudia v každom čase, často bosí, štverali cez horu, zbehli
do doliny, umyli sa v riečke, obuli si topánky a išli do
kostola... „Aj my sme takto chodili – do Lietavy, do Frivaldu...“ spomína teta Valika. Každé ráno pred Vianocami
bol kopec pretkaný svetelnými niťami z lampášov tých,
čo sa v snehu brodili na rorátnu svätú omšu. Pán farár
ich trpezlivo čakal a nezačal, kým neprišla posledná starká v mokrých šorcoch. Ujo Vlado dodal, že neskôr sa do
kostola vozili autobusom z Telovýchovnej jednoty, autami... Už vyše dvadsať rokov stojí kostol aj v Lietavskej
Svinnej, keďže je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii,
verme, že bude v tomto jubilejnom roku zdrojom osobitnej posily pre všetkých, ktorí doň nájdu cestu...
Keď som sa Grečnárovcov pýtala, čo bolo pre ich spolužitie najdôležitejšie, zhodli sa, že viera. „Toho sme sa
nikdy nepustili. Bez toho by sa to nedalo. Dnes sa ľudia

tvária, že Pána Boha nepotrebujú, že vládzu žiť bez neho,
ale klamú samých seba. A potom – mali sme sa radi a rešpektovali sme sa...“ Do manželstva vstupovali s tým, že
je to navždy a tak si ho aj budovali. „Vtedy nebolo počuť,
že ľudia spolu žijú len tak... že dnes sú spolu - zajtra je
všetko ináč – to musí byť ťažké, nie robiť na roli, hlavne
pre deti...“ Božiu prítomnosť, ale aj pomoc a ochranu najväčšmi pocítili, keď prišla choroba. Po piatom pôrode teta
Valika vážne ochorela. Na dlhé týždne zostala v nemocnici s jedinou prosbou na perách: „Aby ma tu Pán Boh ešte
nechal, aby si to dzievčatko pamätalo, že malo mamu...“
Grečnárovci nemali potrebu o viere rozprávať, podľa
nich ju treba žiť. A tým sa riadili aj vo výchove – byť
deťom prvými svedkami. Keď som sa ich spýtala,
či sa nebáli praktizovať vieru, teta Valika sa zarazila:
„A čeho?“ I keď im dcéru neprijali do školy, lebo chodila
na náboženstvo, na svojom spôsobe života nemienili nič
meniť. Ujo Vlado zdôraznil, že im vždy veľmi záležalo
na vzdelaní detí, dbali o to, aby malo každé aspoň maturitu a veľmi sa tešia z vnúčat - vysokoškolákov...

TRI GENERÁCIE
V opravenom dome žijú teda vedľa seba tri generácie
a keď Grečnárovci opatrovali mamu tety Valiky, tak boli
štyri. Zaujímalo ma, ako vzťah starých rodičov vnímajú
mladí. Vnučka Martinka podčiarkla, že vzťahy v rodine
významne ovplyvňuje aj to, že starká vynikajúco varí
a pečie... „Keď oslávili diamantovú svadbu, počas svätej
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omše sa ich pán farár spýtal, čím to je, že spolu vydržali tak dlho. Odpovedali, že vďaka láske, trpezlivosti
a odpúšťaniu... Aj keď sa niekedy pohnevali, nikdy hnev
dlho netrval. Po chvíľke už boli obaja v poriadku. Raz
som čítala pekný citát, že teraz sú ľudia naučení, keď
sa niečo pokazí, vyhodiť to, ale kedysi, keď sa niečo pokazilo, opravili to... Rozísť sa pre nich asi nikdy nebolo
riešením problémov, predpokladám, že nad tým nikdy
ani neuvažovali. Oni sa skôr pekne dopĺňajú, starká sadí
v záhradke, starký jej to polieva, starká vyvára a vypeká, starký sa stará o sliepky a včely... Podľa mňa je to aj
pre rovnaké hodnoty, ktoré vyznávajú - obaja sú veriaci,
pre oboch je dôležitá ich rodina, obaja sú lokálpatrioti
a tiež majú radi hudbu. Starký hrával za mladi v kapele bol bubeníkom, starká bola vychýrená tanečnica...

A J PO TOĽKÝCH
ROKOCH SA MA JÚ
STÁLE O ČOM
RO Z P RÁVAŤ...
Zaujímavé je, že aj po toľkých rokoch sa majú stále
o čom rozprávať. Zvyčajne tí, ktorí sú doma, pokiaľ je
to možné, obedujú spolu, či je nedeľa, či je týždeň. Pri
obede sa preberajú rôzne témy a to možno rodinu ešte
viac utužuje...“
Uvedomila som si ešte jednu vec – po celý čas našej návštevy nezaznelo slovko sťažovania, ponosovania, vyplakávania... Naopak zaslúžilí manželia si z výsady svojho
dlhoročného spolužitia milo „pinkali“. Na otázku, čo jeden na druhom najviac oceňujú, teta Valika skonštatovala, že najväčšmi sa jej na manželovi páčili jeho zuby,
ale ani tých už nemá... Ujo Vlado sa len usmial a prehodil: „Keď som ju doteraz nebil...“ j

STRETUTIE SENIOROV
Kysucké Nové mesto – V utorok sa 11. marca sa po
prvý raz v Kysuckom Novom Meste uskutočnilo
stretnutie seniorov pod záštitou farskej charity.
V pastoračnom centre farnosti sv. Jakuba si pre nich pripravili vystúpenie malé mažoretky, ktoré vyčarili úsmev
nielen starším. Po duchovnom povzbudení p. dekana Petra Holbičku a dp. Jána Uskobu sa rozprúdili vzájomné

rozhovory pri čaji a káve. Na záver vedúca farskej charity Paula Vojčíková informovala všetkých o najbližších
plánovaných aktivitách. Veríme, že podobných príležitostí na spoločné stretnutia bude v tomto roku viac.

Diecézna charita Žilina od 1. mája 2014 začína s poskytovaním prepravnej služby. Ide o poskytnutie individuálnej prepravy
chorým s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s obmedzenou
schopnosťou pohybu. Viac informácií na tel. čísle 041/724 65
47, 0904 234 464, chsr.za@gmail.com, Charitatívna služba v rodinách, Žilina, Predmestská 12. Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana
Žídeková.
Zároveň oznamuje, že Dom charity sv. Kamila v Žilina stále
prijíma starých a chorých ľudí odkázaných na pomoc inej fyzickej
osoby do denného stacionára. Informácie na tel. čísle 041/562
64 76, 0917 346 844, dchkamil.za@gmail.com. Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Mitková.
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RECEPTY SESTRYRO
KRISTÍNY
Z H OVOR

ŠPENÁTOVÉ KNEDLIČKY Z TIROLSKA
Tento recept som si priniesla z Južného Tirolska a trochu som si ho upravila po svojom (ako nakoniec všetky
recepty) a rada sa s ním s vami podelím:
Suroviny (pre 4 - 6 osôb): 6 suchých rožkov, 100 g
hladkej múky, 1 cibuľa, 500 g čerstvého špenátu alebo
250 g mrazeného lístkového špenátu, 125 g mozzarelly,
1/4 l mlieka, 2 vajcia, 2 - 3 lyžice strúhanky, strúhaný
parmezán, strúhaný muškátový orech, soľ, čierne mleté
korenie, 2-3 lyžice oleja, 100 g masla.
Postup práce: Rožky nakrájame na malé kocky (cca
1 x 1 cm). Vo väčšej nádobe rozmiešame mlieko s vajcami, soľou, korením, muškátovým orieškom a múkou.
Do tejto zmesi pridáme nakrájané rožky, premiešame
a necháme odstáť, aby sa kocky dobre napili.
Medzitým si očistíme a nadrobno nakrájame cibuľu,
speníme ju na panvici na oleji a pridáme umyté lístky
čerstvého špenátu. Ak sú listy príliš veľké, nakrájame
ich na menšie. (Ak máme špenát mrazený, necháme si
ho vopred rozmraziť a postupujeme rovnako.) Panvicu
odstavíme z ohňa a necháme mierne vychladnúť. Mozzarellu nakrájame na drobné kocky a spolu s pripraveným špenátom pridáme k namočeným rožkom. Dobre

premiešame a podľa potreby zahustíme strúhankou. Môžeme pridať
aj trochu strúhaného parmezánu.
Mokrými rukami potom tvarujeme knedličky a hádžeme ich
priamo do vriacej osolenej vody
a varíme ich 5 – 7 minút (podľa
veľkosti). Potom ich scedíme,
uložíme na misu alebo na taniere, polejeme rozpusteným maslom
a posypeme strúhaným parmezánom.
Ak tieto knedličky podávame ako hlavné
jedlo, vhodnou prílohou je ľadový šalát.
Ďalšie tipy: Špenátové knedličky možno podávať aj
ako prílohu k mäsitým pokrmom.
Výborne sa hodia aj samotné k hubovej alebo syrovej
omáčke.
Dobrú chuť!
Je to síce nemäsité jedlo, ale na pôst až príliš dobré. Kto
sa chce naozaj postiť, nech zje radšej len tie suché rožky
(a ušetrí aj čas potrebný na prípravu, ktorý môže využiť
na modlitbu a skutky milosrdenstva).
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AJ V TOMTO ČÍSLE POKRAČUJEME ANKETOU, V KTOREJ
MANŽELIA HOVORIA O TOM, ČO SI NAJVIAC CENIA NA SVOJOM
MANŽELSTVE. AK SA DO NEJ ZAPOJÍTE A POŠLETE NÁM
SVADOBÚ A SÚČASNÚ FOTOGRAFIU, ZARADÍME V JÚNI VAŠE
VYJADRENIE DO SÚŤAŽE O PEKNÉ CENY...

VIERKA A FRANTIŠEK MINÁRIKOVCI,
V APRÍLI OSLÁVIA 45 ROKOV MANŽELSTVA:
Naše manželstvo bolo pre nás Boží dar. Prežili sme veľa pekných, ale
aj ťažkých chvíľ. Môžeme povedať, že keď sme prijali Boha do nášho
života, žilo sa nám ľahšie a veselšie. Sme šťastní, že sme boli obdarovaní štyrmi deťmi, ktoré nám Pán požehnal po dosť veľkých odstupoch
a aj tak utužoval naše manželstvo. Sme vďační Pánu Bohu za všetko,
čo vykonal v našich životoch.

IVETKA A FRANTIŠEK
MINÁRIKOVCI,
13 ROKOV MANŽELSTVA:
Sme skoro 13 rokov manželia a ani v najťažších chvíľach nepochybujeme o tom,
že naše manželstvo bola správna voľba.
Opierajúc sa o Božie slovo, môžeme spoločne prekonávať ťažkosti, ale zároveň aj
prežívať radosť a veľkosť Božej lásky,
ktorú cítime predovšetkým cez našich
sedem detí. Na manželstve si vážime, že
ono je miesto, kde sa v plnej miere môžeme učiť milovať a odpúšťať, miesto, kde
sa rodí nový život. Vieme, že sme povolaní predovšetkým sa milovať, milovať naše
deti a odovzdávať im vieru.
Toto je pre nás manželstvo - spoločná
cesta do neba. (Na fotografii ešte chýba
najmladšia dcéra Mária-Margita.)
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JOZEF A VIKTÓRIA GAZDÍKOVCI,
37 ROKOV MANŽELSTVA:
Manželstvo je sviatosť, ktorá nás učí žiť životom toho druhého. A práve
vtedy sa ľahšie prekonávajú trápenia a kríže, ktoré by človek sám ťažko
zvládal. V našom prípade môžeme konštatovať, že po 37 rokoch manželstva sme viac a viac naviazaní na seba a naša láska sa stáva stále hlbšou.
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DVA JA Z JEDNÉHO
RO Z HPÁRU
OVOR
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ŠŤASTNÉ A NEŠŤASTNÉ
MANŽELSTVÁ SA NELÍŠIA
POČTO M KONFLIKTOV, ALE
SPÔSOBOM, AKO K NIM
PRISTUPUJÚ...

TEXT ANNA A EMIL KONDELOVCI, FOTO KASIA BIALASIEWICZ/FOTKY&FOTO

Manželská kríza je prirodzená...
V našej diecéze žije viac ako
tristo rodín, ktoré sa zúčastnili
na kurzoch Manželské stretnutia
a urobili si tam akúsi „estekáčku“ svojho manželského života.
A to na čo sme prišli, si nechceme nechať pre seba...
V rubrike, ktorú vám v najbližších
mesiacoch prináša náš časopis, sa
s vami podelíme o niekoľko zaujímavých podnetov, ktoré sme si
z kurzov priniesli. Na konci každej
témy vás bude čakať malá úloha pre
vás oboch.

KRÍZY V MANŽELSTVE
A ČO ICH SPÔSOBUJE
Zdravá rodina je založená na vzájomnej dôvere a nezištnej a nesebeckej láske medzi mužom a ženou.
Priznajme si, že dnes sa u nás väčšina
rodín borí s ľahšími aj ťažšími problémami. Ak chceme problémy riešiť,
treba ich najprv pomenovať a pripustiť, že sa môžu týkať aj nás. Spoz-
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naný problém sa rieši omnoho ľahšie,
ako keď nevieme, čo ho spôsobuje.
Známi s celou rodinou odišli na dlhšie do Anglicka. Na Vianoce chodievali na Slovensko. Na otázku, kde
sú doma, odpovedali: „Tam, kde sme
všetci spolu a je nám dobre.“ Domov
vytvára vzťah otca a mamy. Vzťah
rodičov ovplyvňuje deti aj ich schopnosť vytvoriť v dospelosti svoju rodinu. V prvých rokoch manželstva
sa nemusia naše nedostatky a chyby,
ktoré si nesieme z detstva prejaviť.
Napríklad v kritických situáciách sa
môžeme vo výchove dopustiť rovnakých chýb ako naši rodičia, aj keď
sme sa im chceli vyhnúť, lebo nás
zraňovali.

MÔŽEME SA
V MANŽELSTVE VYHNÚŤ
KRÍZAM?
Zamilovaní ľudia sú kvôli druhému
schopní urobiť temer všetko. Muži
sú zdvorilí, ženy láskavé, stále je
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o čom hovoriť a vzájomný vzťah je
najdôležitejší. Problémy riešia s láskou a porozumením.
Prvé rozčarovanie môže prísť už
čoskoro po svadbe. Vo vzťahu
sme dosiahli všetko, čo sme chceli
a prichádza pasivita. Viac očakávam, čím mi môj partner urobí radosť, než aby som premýšľal, čím
môžem do nášho vzťahu prispieť
ja. Chtiac - nechtiac musíme sa zo
svojho sna prebudiť a učiť sa žiť
s človekom vedľa mňa.
Šťastné a nešťastné manželstvá
sa nelíšia počtom konfliktov, ale
spôsobom, ako k nim pristupujú.
Kríza v manželstve je prirodzená
a zákonitá, periodicky sa opakuje.
Ak dôjde ku kríze, je to spoľahlivý ukazovateľ, že sme obaja niekde
niečo zanedbali. Teraz záleží na každom, či v sebe nájde dosť odvahy
a úprimnosti kriticky sa na seba
pozrieť a uvedomiť si, aký je môj
podiel viny na vzniknutom nedorozumení. Ak dokážem svoju chybu

MANŽELSKÁ „ESTÉKAČKA“
RO Z H OVOR
rozpoznať a uznať, ľahšie napravím, čo som zanedbal, ospravedlním sa za to, čo som urobil zle.

KTORÉ NAŠE PREJAVY
MÔŽU NIČIŤ LÁSKU?
Prirovnajme lásku medzi mužom
a ženou k účtu v banke. Keď investujeme do nášho vzťahu, naše konto vzrastá. Keď naopak len očakávame alebo vyžadujeme, naše konto
klesá. Čím vyššie bude konto, tým
dlhšie nám vydrží v čase ťažkostí.
Čo znižuje náš účet?

BÚRLIVÉ VÝBUCHY HNEVU
Sú typické pre cholerikov, ale prihodia sa aj pokojnejším povahám. Ako
sopka ničia všetko v okolí. Keď sa
neovládneme, partner je zranený,
stráca pocit bezpečia a stiahne sa do
seba. Stáva sa, že „vyzúrený“ cholerik, ktorému sa výborne uľavilo, sa
bez ospravedlnenia snaží pokračovať v rozhovore a čuduje sa, prečo
je jeho obeť „zase“ urazená. Zúrivec
si vôbec neuvedomuje, koľko zla vo
svojej pýche a nadutosti šíri. Berie svojim blízkym dôstojnosť. Sú
v strachu, kedy „to“ zase príde.
S výbuchmi hnevu si poradíme jedine tak, že si ich začneme uvedomovať a priznávať. Poprosme svojho
partnera, aby nám pomohol pomenovať všetky prejavy nášho ubližujúceho hnevu, aby sme sa ich postupne
mohli zbavovať.

PONIŽOVANIE,
POSMIEVANIE
A OPOVRHOVANIE
Harmonický vzťah vyžaduje od
oboch partnerov sebazaprenie, vzájomnú pokoru a obetavosť. Mnohým z nás sa môže zdať pohodlnejšie presadzovať svoje názory,
ako urobiť niečo, čo sa mi nechce,
alebo priznať si omyl. Ak navyše

viem šikovne argumentovať, stále
viac túžim v hádkach víťaziť za každú cenu. Partner v strachu z toho,
že všetko, čo povie, bude zneužité
proti nemu, sa uzavrie do seba. Aby
zabránil ďalšiemu svojmu ponižovaniu a zraňovaniu, prestáva brať
urážajúce slová vážne a s partnerom už nepočíta. Vzďaľujú sa.
Ak už nechceme viac ponižovať svojho partnera, zbavme sa svojej nadradenosti. Uvedomme si dôstojnosť svojho
partnera. Každý človek má právo na
svoj názor. Snažme sa spoznať a vážiť
si partnerove názory a učme sa komunikovať správne bez urážania.

SPRÁVANIE, KTORÉ
DRUHÉHO PROVOKUJE
Do manželstva vstupujeme z dvoch
rôznych rodín. Spôsoby, ktoré si
z nich prinášame, bývajú rozdielne
(šetrenie, výchova detí, stolovanie,
sviatky). Rozdielni sme aj ako muž
a žena. Tiež povahy, záľuby môžu
byť rozdielne. Časom nám niektoré
rozdiely začnú prekážať. Ako keby to
ten druhý robil naschvál. Vyčítame si
ich. Naopak, svoje zvyky, či zlozvyky
si obhajujeme. Aj nevedomé drobné
zlozvyky ako rozhádzané topánky,
mľaskanie, ak partnerovi prekážajú a stokrát sa opakujú, môžu byť
zdrojom krízy. Horšie je ešte ďalšie
štádium, keď jeden naschvál chce
provokovať či trestať druhého svojím
správaním.
Veľmi nám pomôže empatia. Keď
sa pokúsim pochopiť všetky dôvody,
prečo sa manžel tak správa, už ma
nebude jeho správanie až tak provokovať. Vstupom do manželstva končí
moje JA a začína spoločné MY. Vyberajme si také aktivity, koníčky, ktoré
nás budú spájať a nie rozdeľovať.

SEBECKÉ VYŽADOVANIE
Ako prichádza všedný život v manželstve, nechceme sa vzdať svojej
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vysnívanej predstavy o partnerovi.
Naša obetavá láska z čias zamilovanosti sa mení na sebalásku – chcem
mať zo vzťahu prospech. Môže sa
to prejaviť vo všetkých oblastiach
manželského života (duchovný život,
výchova detí, návštevy rodičov, sexualita, upratovanie, finančné nároky).
Prehnané vyžadovanie robí doma
„dusno“ a vyháňa partnera preč.
Partnera nemôžem do ničoho nútiť.
Nemôžem mať milenca a zároveň
otroka. Naša láska musí byť slobodná a trpezlivá ako Božia láska
k nám. Každý z manželov má svoje
prirodzené potreby, ktoré treba poznať a napĺňať. Ináč budeme mať
v manželstve ťažkosti. Manželstvo
ako umenie kompromisu nás učí
vzdať sa toho, čo je pre druhého
neprijateľné.

NEÚPRIMNÉ NEPOCTIVÉ
SPRÁVANIE
Každému sa stane, že spraví chybu.
Je veľmi dôležité, či si ju dokážeme priznať, ospravedlniť sa a niesť
dôsledky, alebo sa ju snažíme zatajiť. Zatajovanie ničí dôveru manželov. Manželstvo je výbornou školou
odpúšťania.
Náš vzťah dokážu ničiť aj problémy ako workoholizmus, nedostatok
financií, starosti s deťmi, bývanie
s rodičmi, stavba domu. Drogová
závislosť, alkoholizmus, opakovaná
nevera, duševné a sexuálne poruchy vyžadujú pomoc odborníkov.
Je mnoho šťastných rodín, ktoré si
s Božou pomocou poradili aj s takýmito problémami. jom

Úloha pre naše manželstvo na tento
mesiac:
Napíšme si obaja päť dobrých vlastností svojho partnera a vzájomne si ich
povedzme. Použime slová, ako oceňujem
na tebe, páči sa mi...
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TEXT PETER PRIELOŽNÝ, FOTO ARCHÍV AUTORA, MIROSLAV JAROŠ, WYD

Ján Pavol II. daroval Cirkvi,
ale i svetu zážitok nádeje...
PÍSAŤ O JÁNOVI PAVLOVI II. NIE JE VERU TAKÉ JEDNODUCHÉ, AKO BY SA
NA PRVÝ POHĽAD ZDALO. JEDNAK PRETO, ŽE UŽ BOLO O ŇOM TOHO
NAPÍSANÉHO NAOZAJ VEĽA, ALE AJ PRETO, ŽE AJ JA, AKO MNOHÍ PREDO
MNOU SA OBÁVAM, ABY SOM NEZABUDOL NA NIEČO DÔLEŽITÉ.
Nechcem teda písať o nejakých faktoch a detailoch
z jeho života, ale skôr o tom, aký dojem vo mne zanechala jeho osoba a možno aj v mnohých z vás, ktorí ste mali
tú možnosť zúčastniť sa na nejakých stretnutiach s ním.

PRACOVAŤ PRE MLADÝCH
Karol Wojtyla bol v mojich očiach skutočne kreatívny
a nápaditý človek. Napríklad nápad so Svetovými dňami mládeže, ktoré sa stali aj vďaka jeho schopnostiam
vcítiť sa do sveta mladých a odvážne využívať nezvyklé
prostriedky komunikácie (modernú hudbu, tanec, pantomímu...) jedinečným javom konca minulého storočia. Je
potešiteľné, že tieto prostriedky nakoniec v Cirkvi zdo-
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mácneli a stali sa nástrojom obnovy viery pre množstvo
mladých ľudí. Myslím si, že to výstižne vyjadril pastorálny teológ Ján Balík: „...Po celý život sa stretával s mladými ľuďmi, s ktorými diskutoval a snažil sa im ukazovať,
ako veľmi ich má Ježiš rád. Jeho prínos pre pastoráciu
mládeže je skutočne veľký. Predovšetkým daroval Cirkvi, ale i svetu zážitok nádeje a obnovil duchovné akcenty
pastorácie mládeže. Umožnil tak Cirkvi prežiť „autentickú
školu formácie“, ktorá spočívala v jeho presvedčení, že to
najdôležitejšie, čo je možné mladému človeku ponúknuť,
je stretnutie so živým Ježišom.“
Práve pri ňom hovoríme, že založil tzv. diecéznu pastoráciu mládeže a naučil Cirkev systematicky pracovať pre
mladých.

SRO
VEZ
DE
CTVO
H OVOR

NÁJSŤ V CIRKVI SVOJ DOMOV
Pamätám si, ako ma fascinovalo pri všetkých tých svetových stretnutiach, že vlastne jedine Cirkev je takou skutočne univerzálnou skupinou ľudí, ktorá zhromažďuje
do jediného spoločenstva ľudí všetkých národov, kultúr,
ale aj veku. Všetkým nám je jasné, že rozdielnosti môžu
zapríčiňovať rast bariér, ale tiež sú schopné obohacovať.
A toto poznanie umožnilo mne, ale i mnohým ďalším
mladým ľuďom nadobudnúť pocit, že môžu v Cirkvi
nájsť svoj domov, a to po celom svete. Myslím si, že za
toto poznanie vďačí množstvo mladých ľudí, ktorí sú
dnes už dospelí práve Karolovi Wojtylovi.
Keď už hovoríme o posolstve, ktoré si mladí z týchto
stretnutí odnášali, je potešiteľné, že to nebola len nová
nádej pre ďalšie dni, ale i vôľa zapojiť sa do rôznych
aktivít, teda evanjelizácie medzi rovesníkmi. Tá sa
prejavovala následnou prácou v spoločenstvách či dobrovoľníckou službou v rôznych centrách pre mládež alebo v charitatívnych zariadeniach. Aj ja si spomínam na
odhodlanie, ktoré sa vo mne zrodilo na svetových dňoch
v poľskej Čenstochovej a malo za následok napríklad
zrod žilinského centra kresťanskej mládeže v budove
starej fary. A práve impulzy z SDM ´91 naštartovali aj
množstvo ďaľších aktivít v mojom okolí. Spomínam si
napríklad na nápad s Pešou púťou mládeže z Muráňa do
Levoče, ktorá bude v tomto roku písať už svoj dvadsiaty
tretí ročník.
Keď sa niekedy stretnem z účastníkmi Svetových dní
mládeže (SDM), často konštatujú, že pri spomienke na
tieto okamihy pociťujú akúsi zvláštnu nostalgiu a hrejivý pocit pri srdci. Ten jedinečný pocit spoločenstva sa
jednoducho nedá zabudnúť ani po dvadsiatich rokoch.

brehu Ontárijského jazera v kanadskom Toronte v roku
2002. Vtedy zavládla medzi mladými naozaj neopakovateľná atmosféra: Svätý Otec mocným, aj keď stareckým
hlasom zvolal: „Keď na vás pozriem, vidím, ako by tu
čakal dav na brehu Galilejského jazera. Čakal na slová
života... a ja by som vám chcel tie slová života dať...“
Uvedomili sme si užasnú úprimnosť a pokoru týchto slov... s niektorými sme sa na seba pozreli a zbadali
sme navzájom zarosené oči, pretože sme sa naozaj cítili,
ako tí Galilejčania a akoby to bolo práve teraz, čo prišiel
medzi nás Kristus.
Neskutočne povzbudivé bolo vnímať aj jeho odhodlanie
do ďalšej služby. Aj keď s vypätím síl, no úsmev, akoby
chcel mať vždy na tvári. Rád spomínam na jeho hry
s paličkou, s ktorou sa podopieral na stretnutí mládeže
v roku 1997 v Paríži. Raz ňou dirigoval, potom zase vrtel
a na tvári celého davu zavládol úsmev. A pritom nebolo
treba nič povedať.
Áno, toto bol pre mňa Karol Wojtyla v osobe pápeža
Jána Pavla II. Kristus na zemi. Muž pokorný, no odhodlaný. Muž osobnej modlitby aj úprimného dialógu.
Pápež múdry, nielen preto, čo napísal, no práve pre svoju jednoduchosť a lásku ku všetkým, s ktorými sa stretával.
AUTOR JE DLHOROČNÝ MLÁDEŽNÍCKY AKTIVISTA
A SPRIEVODCA PÚTNIKOV.
SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE PARÍŽ 1997

NA BREHU JAZERA
Uvažujem aj o pocite zodpovednosti, ktorý isto Ján Pavol
II prežíval, keď sa pripravoval na každý príhovor k tomu
obrovskému davu mladých ľudí. Davu, ktorý bol smädný po slovách nádeje. Premýšľal som o jeho modlitbe
s Bohom, ako prosil o myšlienky pre ten milión mladých
ľudí, ktorí bdeli pod holým nebom celú noc a čakali na
jeho slová. Bolo pre mňa tiež úžasné vidieť také množstvo usmiatych mladých ľudí naraz. A príjemné bolo
uvedomiť si aj to, že usmiati nie sú preto, že by boli pod
vplyvom nejakých omamných látok, ale naozaj preto,
že ich úplne dostala atmosféra jedinečného spoločenstva
zídeného zo všetkých kútov sveta, že sa tešia, že môžu
byť blízko toho „starého pápeža“, ako sám Ján Pavol II.
hovoril. Pri pohľade na mladých, keď sústredne načúvali
slovám „starého pápeža“, som si uvedomoval veľkú charizmu tohto muža. Nikdy nezabudnem na situáciu na

,,Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť
života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných
výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske
je Vaším základným povolaním. Ježiš Vás volá k tejto
ceste. Odpovedzte mu áno. Lež v cieli Kristovej lásky,
prekročíte ponižujúce hranice sebectva, stanete sa
budovateľmi Európy a nového Sveta.“ (Ján Pavol II.)
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