Radosť

Časopis farnosti Trstená
Hriechy nás sprevádzajú celý
život. Konáme ich sami, vidíme ich
konať iných. S tým prichádza aj
strach. Strach z trestu za spáchané
previnenia. Bojíme sa Boha, že nás
potrestá. Trest je namieste, ak bol
spáchaný priestupok, zločin. A ten
spáchame často. Ale zároveň dôverujeme Bohu, tak ako deti rodičom.
I tie sa boja spravodlivosti, ale zároveň sa spoliehajú na milosrdenstvo otca a mamy.
„Pán je nekonečne spravodlivý.
Táto spravodlivosť, ktorá toľkých
odstrašuje, je dôvodom mojej radosti a dôvery. Byť spravodlivým
neznamená len prísne zaobchádzať
s previnilcom, ale aj uznať úprimné
úmysly a odmeniť čnosti.“
(sv. Terezka)
Správny rodič vie trestať, ale
tak aby neublížil. Jeho spravodlivý
trest je prestúpený láskou a milosrdenstvom. Podobne reaguje na
naše hriechy aj nebeský Otec. Má
nás rád viacej ako my dokážeme
milovať hocikoho na svete. Nedokáže sa na nás hnevať, ale trest je aj
výchovným a odstrašujúcim prostriedkom pre nás, nepoučiteľných.
Keby rodič bol len milostivý k
deťom, teda by stále nechal bez
trestu priestupky potomkov, na
prvý pohľad by sa zdalo, ako má
veľmi rád svoje deti. Ale bol by to
veľký omyl. Deti by prestali mať
strach z potrestania priestupkov
a začali by to zneužívať. Trest musí
byť daný a vykonaný práve preto,
že rodič má rád svoje deti a chce ich
dobre vychovať.
Boh pozná našu ľudskú prirodzenosť. Má s nami obrovskú
trpezlivosť, ale bez strachu z trestu
by väčšina ľudí páchala zlé skutky,
a tým ubližovala ostatným. Tak Pán
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z lásky k nám musí spravodlivo potrestať naše hriechy. Jeho láska a
milosrdenstvo nám ale dáva nádej,
že po treste sa objaví milujúca
náruč, tak ako u pozemského rodiča. To všetko ale samozrejme za
predpokladu, že tie svoje zlé

ale aj milosrdný Otec. Príkazy nám
dal ako pomoc pre nás, nie preto,
aby nás mohol trestať, karhať, prenasledovať. Jeho spravodlivosť je
neodmysliteľne spojená s milosrdenstvom. Trest s láskou. Tvrdá
ruka s pohladením. Prísny pohľad

skutky ľutujeme a snažíme sa ich
neopakovať.
Mnohí sa boja Boha ako zlého
trestateľa, a preto dodržiavajú jeho
príkazy. Žiť v strachu ale nie je
krásne, cítiť sa utrápený, kontrolovaný, previnilo, rozbíja pohodu
človeka. Boh je spravodlivý sudca,

s odpustením. Ak si toto všetko
uvedomíme, nemusíme sa ho báť,
ale z úcty a lásky k nemu sa budeme snažiť žiť podľa neho.
Vtedy nájdeme krásu náboženského života, ľahkosť žitia v
Božom náručí.
Jaroslav Chovanec, farár
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Editoriál

Aféry, škandály a do toho všetkého správa ako blesk: „Pápež odstúpil!“ A spustila sa ďalšia vlna
dohadov a špekulácii. A opäť pri
správe „Máme nového pápeža“, zaznieva: „Aký bude, čo bude ako
prvé riešiť, čo s utajenou správou,
aférami...?!“
V poslednom čase akoby v
Cirkvi nebolo konca-kraja prešľapom, omylom... A médiá len ponúkajú a ponúkajú. Veď aký dopyt, taká
ponuka. A tu je koreň veci. Počúvame nezmysly, ktoré väčšinou nie sú
ani len polopravdou. Snažíme sa hľadať senzácie, ktoré by pri troche
zdravého rozumu nimi neboli, a hlavne chceme byť takí spravodliví, že
bez milosti a milosrdenstva odsúdime všetko a všetkých. Hľadáme aj tú
najmenšiu smietku v oku iného. Sami sa však vždy dožadujeme skôr milosrdenstva, hlavne toho Božieho, ako samotnej spravodlivosti.
Prečo?„Hriechy nás sprevádzajú celý život. Konáme ich sami, vidíme
ich konať iných. S tým prichádza aj strach. Strach z trestu za spáchané
previnenia. Bojíme sa Boha, že nás potrestá.“
Úvodnými vetami a citáciou pána farára Jaroslava Chovanca vás
chcem, milí naši čitatelia, upriamiť na tému tohto čísla časopisu. Je ňou
Božie milosrdenstvo a Božia spravodlivosť.
O danej skutočnosti, že Boh je „nielen nekonečne milosrdný, ale aj
nekonečne spravodlivý“, nás poúča Mons. Alojz Frankovský v článku
Božie milosrdenstvo vo vzťahu k spravodlivosti. Môžeme sa zamyslieť nad poučnými príbehmi pána Jána Banovčana, načerpať z pokladov
našej histórie od pána Mareka Ďurča, nahliadnuť do krátkych správ z
farnosti. Nezabudli sme ani na našich tínedžerov. Tiež chcem upozorniť
na príspevok pána kaplána Miroslava Hrica, ktorý poukazuje, že „osobitným časom milosti počas dňa je okrem svätej omše aj rozjímanie, tiché
uvažovanie nad Božím slovom, počúvanie Boha, ktorý nás v tichu napĺňa.“ A čo môže byť dôležitejšie ako to, čo nás privádza k Bohu?
„Ak si toto všetko uvedomíme, nemusíme sa ho báť, ale z úcty a lásky
k nemu sa budeme snažiť žiť podľa neho. Vtedy nájdeme krásu náboženského života, ľahkosť žitia v Božom náručí.“ (Jaroslav Chovanec)
Andrea Šprláková
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Habemus Papam - Životopis nového Svätého Otca Františka
Vatikán 13. marca (TK
KBS) - Novým Svätým
Otcom sa dnes stal 76ročný argentínsky kardinál
Jorge Mario Bergoglio SJ,
ktorý prijal meno František.
Pri tejto príležitosti prinášame oficiálny životopis
kardinála Jorgeho Maria
Bergoglia, SJ, ktoré zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice pri príležitosti
konkáve.
Kardinál Jorge Mario
Bergoglio, SJ, arcibiskup
Buenos Aires, Argentína,
ordinár pre veriacich východného orbradu v Argentíne,
ktorí nemajú ordinára vlastného obradu, sa narodil 17. decembra 1936
v Buenos Aires. Vyštudoval za chemického technika, ale potom sa
rozhodol pre kňazstvo a vstúpil do
kňazského seminára vo Villa Devoto. 11. marca 1958 prešiel do noviciátu Spoločnosti Ježišovej, počas
ktorého v Čile dokončil štúdium
humanitných vied. V r. 1963, po návrate do Buenos Aires, zavŕšil štúdium filozofie vo veľkom seminári
sv. Jozefa v San Migueli.
V rokoch 1964-65 vyučoval literatúru a psychológiu na Immacolata
College
(Kolégium
Nepoškvrnenej) v Santa Fe a potom
v r. 1966 tie isté predmety na Univerzite El Salvador (jezuitskej Univerzite Spasiteľa) v Buenos Aires.
V rokoch 1967 – 1970 študoval
teológiu vo veľkom seminári sv. Jozefa v San Migueli. 13. decembra
1969 bol vysvätený za kňaza. V rokoch 1970 – 1971 absolvoval tretiu
probáciu v Alcala de Henares v

Španielsku a 22. apríla 1973 zložil
doživotné sľuby.
Pôsobil ako magister novicov
vo Villa Varilari v San Migueli
(1972 –1973), kde tiež vyučoval
teológiu. 31. júla 1973 bol zvolený
za provinciála argentínskej provincie jezuitov a túto službu vykonával šesť rokov.
Od r. 1980 do 1986 bol rektorom Filozofickej a teologickej fakulty v San Migueli a pôsobil ako
farár vo farnosti Patriarca San Jose
(Patriarchu sv. Jozefa) v diecéze
San Miguel. V marci 1986 odišiel
do Nemecka dokončiť svoju dizertačnú prácu. Predstavení ho následne poslali na univerzitu
Univerzitu El Salvador (Univerzita
Spasiteľa) a potom do Cordoby,
kde pôsobil ako profesor a špirituál.
V máji 1992 ho Ján Pavol II.
vymenoval za titulárneho biskupa
Aucy a pomocného biskupa v Buenos Aires. Biskupskú konsekráciu
prijal 27. júna toho istého roku v

katedrále v Buenos Aires,
pričom hlavným svätiteľom bol kardinál Antonio
Quarracino, spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius Ubaldo Calabresi a
Emilio Ognenovich biskup
diecézy Mercedes-Lujanu.
3. júna 1997 bol menovaný za arcibiskupa koadjútora v Buenos Aires a vo
februári 1998 sa stal nástupcom kardinála Antonia
Quarracina. Bol tiež generálnym relátorom na 10.
riadnom valnom zhromaždení Biskupskej synody v
októbri 2001.
Ako predseda Biskupskej
konferencie Argentíny pôsobil od 8. novembra 2005 do 8.
novembra 2011.
Za kardinála bol menovaný a
kreovaný blahoslaveným Jánom
Pavlom II. na konzistóriu 21. februára 2001, jeho titulárnym chrámom je Kostol sv. Roberta
Bellarmina.
Bol členom:
Kongregácie pre Boží kult a
disciplínu sviatostí (od 15.
2.2001), Kongregácie pre klerikov
(od 15. 5. 2001), Kongregácie pre
inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života (od
15. 5. 2001), Pápežskej rady pre
rodinu (od 18.05.2001) a Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku
(od 12. 12. 2002).
Dňa 13. marca 2013 bol zvolený za 266. pápeža.
Zdroje: VIS/ www.vaticanhistory.de
Preložila: Ľubica Hricová, Mária
Spišiaková, Stanislav Gábor

3

Radosť 1/2013

Rok viery

Božie milosrdenstvo vo vzťahu k spravodlivosti
Každá Božia vlastnosť je totožná s celou Božou podstatou; to znamená, že nemôže nemať niektoré Božie
vlastnosti a pritom byť Bohom. Nie je to tak ako u nás ľudí, že môžeme mať niektoré ľudské vlastnosti, ale
tiež nemusíme ich mať a pritom ostaneme ľuďmi.
Keď vyslovujeme, že Boh je milosrdný, Boh je spravodlivý, tak máme myslieť, že Boh je milosrdenstvo,
Boh je spravodlivosť. Ak povieme o nejakom človekovi, že je milosrdný, že je spravodlivý, tak vieme, že
keby aj nebol milosrdný a spravodlivý, ale človekom by bol. Spravodlivosť a milosrdenstvo sú ľudské vlastnosti, ale nevytvárajú podstatu človeka. Človek by bol človekom aj bez nich. Boh ale nemôže nebyť milosrdný,
nemôže nebyť spravodlivý.
Možno žiadna iná vlastnosť Boha nie je tak často zdôrazňovaná vo Svätom písme, ako je zdôrazňované
Božie milosrdenstvo. Z toho dôvodu je neprestajným učením Cirkvi, že Boh je nekonečne milosrdný.
Božie milosrdenstvo spočíva v
dobroprajnej dobrote Boha, nakoľko sa ujíma stvorení v núdzi,
predovšetkým v najväčšej núdzi,
ktorou je hriech. Boh miluje hriešnika, nenávidí hriech. Keďže Boh
miluje hriešnika, pomáha mu zbaviť sa hriechu. A táto Božia vlastnosť a zároveň činnosť sa nazýva
Božie milosrdenstvo. Nikto z ľudí
nemôže povedať, že Boh ma nenávidí aj keby napáchal akokoľvek
veľké hriechy a koľkokoľvek. A ak
aj by som to povedal, tak len v tom
zmysle, že Boh ma nenávidí nie pre
to, že som to ja, ale preto, že milujem to a konám to, čo Boh nenávidí,
čiže hriech.
Vo chvíli, keď znenávidím
hriech, už som odstránil prekážku,
ktorá stála v ceste prijímať Božie
milosrdenstvo, ktoré na mňa zo
strany Boha vždy prúdilo a vždy
bude prúdiť. V takom prípade, keď
znenávidím hriech, čiže to, čo nenávidí Boh, ON zničí môj hriech,
oslobodí ma od neho, aby jeho mi-

losrdenstvo bez prekážky na mňa
dopadlo.
Predstavme si jabloň na začiatku jari, na ktorú napadal studený sneh. Lúče slnka ničia sneh a
jabloň sa začína pomaly rozvíjať.
Ak sa doteraz jabloň nerozvíjala, to
nie preto, žeby slnko nemalo moc,
ale preto, že bola pokrytá snehom.
Jedna a tá istá činnosť s dvoma
účinkami: sneh mizne, jabloň sa
rozvíja. V tomto príklade možno
povedať, že slnko miluje strom, nenávidí sneh.
Keď hovoríme o Božom milosrdenstve, treba si všimnúť niektoré teologické poznatky o tejto
vlastnosti. Sv. Tomáš Akvinský hovorí, že Boh ako najdokonalejšia
bytosť nevlastní cit milosrdenstva
- lebo Boh nemôže trpieť - ale len
účinok milosrdenstva, to jest vyslobodenie z núdze. Cit milosrdenstva
vlastní Ježiš Kristus ako človek, ale
nie ako Boh. Ako Boh vlastní len
účinok. Preto ako človek hovorí, že
ľúto mi je zástupu, nad smrťou La-

zára zaplakal, atď. Ak by sme videli doráňaného človeka, tak nám
príde ľúto, čo je istá skľúčenosť a
spôsobuje nám to duševné utrpenie. Keďže Boh je nekonečne blažený, on toto utrpenie necíti, ale
jeho činnosť spôsobuje pomoc v
tejto núdzi. Aby to Boh mohol aj
cítiť, stal sa človekom, ale tento
cit má len skrze ľudskú prirodzenosť.
Ak matka vidí trpieť svoje
dieťa, zaiste trpí spolu s ním, má
súcit. Lekár možno netrpí, aspoň
nie v takej sile ako matka, ale jeho
činnosť vymaňuje dieťa z utrpenia.
Kňaz, ktorý pochováva, možno netrpí skľúčenosťou, alebo aspoň nie
v takej miere ako príbuzní,
a predsa jeho činnosť na pohrebe
odstraňuje alebo aspoň zmierňuje
utrpenie príbuzných.
Tieto príklady nech poslúžia k
pochopeniu náuky, že Boh nevlastní cit milosrdenstva (je nekonečne blažený), ale účinok
milosrdenstva.

Boh je nielen nekonečne milosrdný, ale aj nekonečne spravodlivý
Na prvý pohľad by sa zdalo, že
tieto dve vlastnosti si navzájom protirečia. Pravdou je, že medzi týmito
vlastnosťami je podivuhodná vzájomná harmónia. Spravodlivosť v
najužšom zmysle slova spočíva v
trvalej vôli každému dať to, čo mu
patrí a čo si zasluhuje. Teológovia
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rozoznávajú u Boha zákonnú a rozdeľujúcu spravodlivosť. Zákonná
spravodlivosť usporaduje vzťahy
jednotlivca ku spoločnosti. U Boha
spočíva v tom, že skrze prirodzený
a mravný zákon Boh vedie stvorenia k spoločnému dobru. Rozdeľujúca spravodlivosť spočíva v

usporadúvaní vzťahu spoločnosti k
jednotlivcovi. Bohu patrí v najvlastnejšom zmysle, lebo Boh
stvoril svet na základe svojho najslobodnejšieho rozhodnutia a patrí
sa, aby kvôli svojej múdrosti a
dobrote udeľoval stvoreniam
všetko, čo potrebujú k dosiahnutiu

Rok viery

svojho cieľa. Rozdeľujúca spravodlivosť spočíva ďalej v tom, že ako
sudca bez ohľadu na osoby odmeňuje dobro-odmeňujúca spravodlivosť a zlo trestá zadosťučiňujúca
alebo trestajúca spravodlivosť.
(Rim 2,11). Vzájomná spravodlivosť, ktorá usporadúva vzťahy
medzi jednotlivcom a jednotlivcom, u Boha neexistuje, pretože
medzi Stvoriteľom a stvorením neexistuje rovnosť. Človek nemôže
donútiť Boha ku skutku, ktorým by
bol povinný človekovi odpovedať
ako protihodnotou.
Aj keď je Boh nekonečne milosrdný, predsa žiada od hriešnika
pokánie. Keď nebude pokánie, nebude odpustenie. Kvôli milosrdenstvu je Boh vždy ochotný odpúšťať,
kvôli spravodlivosti neodpúšťa pre
neexistenciu pokánia. Tí, ktorí sú
alebo budú v nebi, nebudú tam
preto, že nemali hriech, ale preto, že
robili pokánie a správne využili
Božie milosrdenstvo. Tí, ktorí sú
alebo budú v pekle, nie sú alebo nebudú tam preto, že v živote páchali
hriechy, ale preto, že nerobili pokánie, čiže Božia spravodlivosť zabránila prijať účinky milosrdenstva.
Voda môže hasiť oheň aj zapaľovať vápno. Ak voda narazí na horiace drevo, hasí oheň. Ak tá istá
voda narazí na vápno, roznieti ho a
kto by do neho vpadol, zomrel by
spálením.
Totožnosť Božieho milosrdenstva s Božou spravodlivosťou najlepšie vyniká na kríži. Ak chceme
vidieť Božie milosrdenstvo, pozrime sa na kríž. Tak nás Boh miluje. Neváhal dať svojho Syna na
smrť. Na otázku, aký je nebezpečný
hriech, znova sa pozrime na kríž a
uvidíme, čo urobil náš hriech, komu
a akú smrť spôsobil pre naše večné
dobro.
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Milosrdenstvo a spravodlivosť
Dve slová, ktoré sa na prvý pohľad skôr vylučujú, ako patria k sebe.
Pritom vo Svätom písme sa tieto pojmy vyskytujú takmer 400 - krát. A
nielen tam nájdeme množstvo príkladov aj dôvodov, prečo ich vnímať
v jednote.

Povedali tí najpovolanejší:
Ježiš Kristus na túto tému povedal: „Skôr, než prídem ako spravodlivý Sudca, otvorím naširoko dvere milosrdenstva. Kto nechce prejsť
dverami môjho milosrdenstva, musí prejsť dverami mojej spravodlivosti... Toto je znamenie posledných čias. Potom príde deň spravodlivosti. Kým je ešte čas, nech si ľudia hľadajú útočište pri prameni
milosrdenstva.“
V liste pátra Pia, ktorý adresoval Raffaeline Ceraseovej v roku
1915, sa píše: „Stále majme na pamäti, že keby nás Pán mal súdiť len
podľa spravodlivosti, nikto z nás by asi nebol spasený. Preto dovoľme,
aby sa spravodlivosť a pokoj pobozkali; ten bozk sa dostane aj nám, ak
sa budeme vždy podľa vzoru nášho Nebeského Otca viac usilovať o milosrdenstvo než o spravodlivosť.“
Blahoslavený Ján Pavol II. zase hovorí: „Posolstvo Božieho milosrdenstva mi bolo vždy milé a blízke...(posolstvo), ktoré som si zobral na
Petrov stolec a ktoré vo vnímaní formuje obraz tohto pontifikátu." Dôkazom tohto tvrdenia je, že pri kanonizovaní sestry Faustíny prekvapil
celý svet zavedením Nedele Božieho milosrdenstva ako sviatku pre celú
Cirkev, ktorý slávime na prvú nedeľu po Veľkej noci. O tomto dni Ján
Pavol II. povedal: „Toto je najšťastnejší deň môjho života!"
V roku 2002 zveril celý svet do Božieho milosrdenstva, keď posvätil
svätyňu Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch, na predmestí Krakowa,
kde sú uložené telesné pozostatky svätej Faustíny. Po tomto všetkom
niet sa čo čudovať, že svoj život zveril do Božieho milosrdenstva a svätej
Faustíny práve v predvečer sviatku Božieho milosrdenstva ani to, že ho
jeho nástupca na Petrovom stolci, Sv.Otec Benedikt XVI., blahorečil
práve na tento sviatok 1.mája 2011.

Mons. ThDr. Alojz Frankovský,
PhD.
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Náš bývalý správca farnosti a súčasný otec biskup
Mons. Andrej Imrich v homílii na rozhlasovej púti
Rádia LUMEN v Krakove – Lagiewnikoch povedal:
„Keď uvažujeme o Božom milosrdenstve a o Božej
spravodlivosti, uvedomme si, že sa nám treba usilovať
aj o jedno, aj o druhé. Ak by sme začali presadzovať
spravodlivosť bez milosrdenstva, sme vo veľkom nebezpečenstve, že skĺzneme do nespravodlivej krutosti.
Ak pri uplatňovaní milosrdenstva zabudneme na spravodlivosť, skĺzneme do pseudomilosrdenstva, ktoré
bude proti spravodlivosti. Spravodlivosť od nás vyžaduje, aby sme hriech vždy odsúdili a nikdy
netolerovali kompromis s hriechom. Milosrdenstvo chce, aby sme vždy dúfali, že
hriešnik sa môže obrátiť a my aby sme mu
chceli pomôcť.“

Rok viery

Ježiša, kým kohút trikrát zakikiríkal. Kamarát, ja
viem všetko.“ Svätý Peter sa od hanby začervenal,
ustúpil a povedal si, že poprosí o pomoc svätého
Pavla. „Pavol, choď sa s tým človekom pri bráne porozprávať.“ Svätý Pavol vystrčil hlavu z brány. „Kto
je tam?“„Ja, zlodej. Pusti ma do raja.“ „Tu pre zlodejov nie je miesto.“„A kto si ty, že mi nedovolíš
vojsť?“„Ja som apoštol Pavol.“„Ach, Pavol! To si ty,
čo si šiel z Jeruzalema do Damasku, aby si tam zabíjal
kresťanov. A teraz si v raji!“ Svätý Pavol sa začervenal, zmätený ustúpil a porozprával to svätému

Pár príkladov nielen
zo života na ilustráciu:
Istý kurič - údržbár v sociálnom zariadení v areáli tohto zariadenia zrezal tri
stromy, ktoré boli búrkou poškodené a
podľa všetkého ohrozovali bezpečnosť
obyvateľov zariadenia. Zo správy sa dalo
usúdiť, že to robí s vedomím súhlasného
postoja vedenia tohto zariadenia a s presvedčením, že je to jeho pracovná náplň.
Niekto to však oznámil ako porušenie zákona a vec sa dostala až pred súd. Súd zamestnanca odsúdil na podmienečný trest
väzenia a k tomu mu ešte uložil zaplatiť pokutu 7000 eur. Išlo o 62 ročného muža,
ktorý celý život poctivo pracoval a nič zle
neurobil. Aj teraz bol presvedčený, že si
poctivo plnil povinnosti, keď sa staral o
bezpečnosť areálu, ktorý mu bol zverený.
Je možné predpokladať, že celý proces sa
uskutočnil v súlade s právom, ale aj napriek
tomu, keď počul „krutý“ rozsudok, neuniesol ho a zastrelil sa. To je ukážka, že ľudská
„suchá“ spravodlivosť bez milosrdenstva je
niekedy príliš krutá.
Jeden zlodej prišiel k nebeskej bráne a zaklopal
na ňu. Apoštol Peter, ktorý mal kľúče od brány do
raja, pristúpil k bráne. „Kto je tam?“ opýtal sa. „Ja.“
znela odpoveď. „A kto je ten ja?“ „Jeden zlodej. Pusti
ma dnu, do neba.“ „Ani nápad. Tu niet pre zlodejov
miesta.“ „A kto si ty, že mi brániš vstúpiť?“„Ja som
Peter.“„Poznám ťa. To si ty, čo si zo strachu zaprel
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Petrovi. „Mali by sme poslať k bráne evanjelistu
Jána,“ povedal Peter. "Ján nikdy nezaprel Ježiša. On
sa môže porozprávať so zlodejom.“ Ján pristúpil k
bráne. „Kto je tam?“ „To som ja, zlodej. Pusti ma
dnu.“„Môžeš búchať na bránu, koľko chceš, ale pre
hriešnikov ako si ty tu niet miesta.“ „A kto si ty, že
mi nedovolíš vstúpiť?“ „Ja som evanjelista Ján.“
„Ach, ty si evanjelista. Prečo klamete ľudí? V evan-

Rok viery

Radosť 1/2013

Svitá

jeliu je napísané: Klopte a otvoria vám. Proste a dostanete. Už dve hodiny
tu klopem a prosím, ale nikto ma nechce vpustiť. Ak mi hneď nenájdeš
miesto v raji, vrátim sa na zem a všetkým poviem, že si v evanjeliu klaZapínam správy a nezúčastmal!“ Ján sa naľakal a pustil zlodeja do raja.
nene pozerám dianie.
Zase nejaká nehoda. Opitý
Veliteľ koncentračného tábora si raz zavolal do kancelárie väzňa. vodič nezvládol riadenie, narazil
Keď odsúdený Vlodek vstúpil do kancelárie, našiel riaditeľa, ako stojí v do oproti idúceho auta. Vyhasol
okne s puškou s puškohľadom na stojane. Práve „poľoval“ na odsúdencov mladý ľudský život. Pár slov, pár
a na mušku mu akurát prišiel Vlodekov veľmi dobrý priateľ. Ležal od záberov. A pokračuje ďalšia. Žiak
vysilenia na zemi, zavalený fúrikom, ktorý sa vyšmykol z jeho chudých spáchal samovraždu, nezvládol šivysilených rúk. Každý deň takto niekto z väzňov zomrel. Odstrelený ako kanovanie rovesníkov....Ďalšie a
škodná zver. Vo Vlodekových očiach zaiskril strach o priateľa zmiešaný ďalšie, samé tragické správy.
s hnevom na nespravodlivosť, akej sa riaditeľ a všetci ostatní dozorcovia Akoby dianie okolo nás bolo len
na nich dennodenne dopúšťali. Ovládol sa však, no nestihol ani otvoriť sledom smutných správ určených
ústa na obranu svojho priateľa a šklbol ním výstrel. Pozrel ponad velite- pre senzáciechtivých divákov.
ľovo plece von oknom a vydýchol si. Jeho priateľ práve vstával a bral do
V mysli mi rezonujú slová pôrúk ťažký fúrik. Nikto neležal na zemi mŕtvy. Prekvapený pozrel na ria- stnej piesne „svitá a matka žiali, tá
diteľa, ktorý s nepríčetným úškľabkom povedal: „Chcel by si mať takú matka žiali, že syna jej takto
moc, akú mám ja, čo? Som tu kráľom, rozumieš tomu? Všetci sa trasú! vzali.“
Tak chutí moc, Vlodek, chápeš?“ Vlodek na neho pozrel so súcitom a po„Ach tá dnešná mládež! Majú
vedal: „Kráľa nerobí kráľom jeho surovosť a nepríčetnosť. Skutočná moc všetko a nevedia si vážiť nič!“
a veľkosť kráľa sa skrýva v jeho milosrdenstve, v jeho moci odpustiť a Chvejúce sa dlane, dusivé slová
udeliť milosť aj tým, ktorí si trest právom zasluhujú.“ Riaditeľa na chvíľu matky drogovo závislého mladíka.
zmrazilo, ale hneď sa rozosmiala kričal dookola s výrazom pohŕdania: Matky, ktorej syn si vzal po nočnej
„Milosrdenstvo?“ „Že milosrdenstvo je mocou skutočného kráľa? Od- zábave zlatú dávku. Dal do stávky
pustiť trest?“ kričal rozhadzujúc ruky. „Áno, nikto iný, iba skutočný kráľ život poslednýkrát. „Prečo?“ Veď
je totiž natoľko silný, aby to dokázal.“ podotkol pokojne Vlodek. Potom práve „svitá a Matka žiali, tá
dodal: „Iba slabosi nemilosrdne trestajú. Je to omnoho ľahšie. Na to člo- matka žiali, že prázdno v rukách
vek nepotrebuje byť veľkým a silným. Kto odpúšťa, je omnoho silnejší tak páli!“ Výjavy Veľkého piatku
ako ten, čo trestá hlava – nehlava...“ Nastalo napäté ticho. Riaditeľ sa k dnešnej doby!
nemu otočil chrbtom. „Môžeš ísť...“ povedal riaditeľ ticho a sklonil sa k
Vypínam obrazovku a v mojej
puške. Vlodek so zmiešanými pocitmi odchádzal z jeho kancelárie. Vy- mysli sa vynára obraz dnešnej svähral tento boj či prehral? Vyhrá v riaditeľovi skutočná moc kráľa alebo tej omše. Okolo kňaza pri oltári
podlá falošne sa nafukujúca slabosť šaša, ktorú mu tlačí do hlavy sám stojí malá armáda mladíkov a
diabol? Keď otváral dvere na námestie tábora, trhol ním opäť zvuk vý- chlapcov v bielom, pripravených
strelu. Vyšiel z dverí a pohľadom hľadal priateľa. Zbadal ho vedľa fúrika odhodlane slúžiť. Slúžiť tomu,
v kaluži krvi. Z Vlodekových vyschnutých očí vyhŕkla veľká slza a sko- ktorý prišiel aby zobral na svoje
túľala sa po jeho tvári.
plecia za nás trýzeň Veľkého
piatku.
Zrazu „svitá“! To, čo prikryl
Čo si z toho zobrať?
kameň Veľkého piatku, otvoril
Ponaučenie. Ponaučenie o tom, že:„Súd bez milosrdenstva čaká totiž úsvit Veľkonočnej nedele.
toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad
Andrea Šprláková
súdom.“ (Jak 2-13)
Naučme sa byť milosrdnými. Presne tak, ako nám to pred tridsiatimi
Veľká noc-cinquain
rokmi ukázal blahoslavený Ján Pavol II. On v roku 1983 navštívil vo väradostná, pokojná
zení Mehmeta Aliho Agcu, človeka, ktorý sa ho pokúsil zastreliť a ktoobohacuje, poteší, očistí
rému sa to takmer podarilo. Ján Pavol II. po tejto návšteve povedal:
prebýva v duši pokojnej
„O čom sme hovorili ostane tajomstvom medzi nami. Hovoril som s ním
Kristus
ako brat, ktorý mu odpustil, a ktorý mu úplne dôveruje.“
Tímea Mária Šprláková,
ZŠ R. Dilonga
Ján Banovčan
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Silence! Die Ruhe! Silenzio! Zachovajte ticho! Takéto a podobné nápisy nájdeme pri vstupe do nejedného
chrámu. V minulom článku sme uvažovali o základnom liturgickom priestore a jeho výraze. V dnešnom pokračovaní sa dotkneme toho, čo sa na prvá pohľad zdá prázdne a predsa je plné – posvätné ticho.
Ticho je neprítomnosť zvuku.
Vnímame ho veľmi individuálne
podľa toho, ako sa cítime. Človek,
ktorý sa cíti osamotený a opustený,
znáša ticho ako
ťažobu. Na druhej strane poznáme príslovie,
že ticho lieči.
Ticho
blahodarne pôsobí na
chorých. Pre ľudí, ktorí sú celé dni
obklopení hlukom, je ticho balzamom na dušu. To je prirodzené vnímanie ticha. Ticho má však aj iný
rozmer – rozmer posvätna.

II. Posvätné ticho
sa nám zdá, že sme sami a Boh nás ných úkonov je nevyhnutným
nepočuje. Ale viera nás učí, že aj predpokladom, aby sme boli navtedy, v čase takejto skúšky „sa- plnení Bohom. Liturgický priestor
moty“, je Boh s nami. Skutočné je naplnený predmetmi, ktoré nás
prázdno
je majú priviesť k Bohu. Rovnakú
tam, kde člo- úlohu zohráva aj liturgická hudba.
vek
vyhnal Preto sa do kostola nehodí hociPána Boha zo jaké zariadenie a hocijaká hudba,
svojho srdca ale iba tie, ktoré nás smerujú k
ťažkým hrie- Bohu. Do kostola prichádzame,
chom.
aby sme sa stretli s Bohom a vyVonkajšie ticho nám pomáha tvorili pred ním a v ňom spoločenzažiť vnútorné ticho – priestor, do stvo. Preto v kostole nemá miesto
ktorého môže vstúpiť Boh skrze rozhovor o neraz banálnych vemodlitbu srdca. Hlavou sa nám ciach tohto sveta, ktoré nás a iných
však valia stále nové myšlienky, odvádzajú od Boha (pretože ich ruspomienky, plány: čo som urobil, šíme buď priamo, keď sa s nimi
po čom túžim, čo ma trápi, čo rozprávame alebo nepriamo, keď
musím ešte dnes stihnúť... Vo von- ich rušíme rozprávaním sa s
kajšom tichu sú ešte nástojčivejšie. inými). Na rozhovor s iným človeTo všetko je pokom treba vyUž pred vlastným
trebné najprv
užiť iné miesto
odovzdať v dôslávením omše je chvá- a iný čas. V
vere
Bohu.
tomto smere sa
lyhodné zachovať
Vonkajšie ticho
musíme nad
posvätné ticho v kosnám neraz odsebou zamystole, sakristii a
krýva chaos,
lieť. Ak už je
neporiadok v
priľahlých priestoroch, potrebné niečo
našom vnútri.
tak v
aby sa všetci nábožne a povedať,
Až keď do
čo najväčšej tináležite pripravili na
tohto sveta dochosti,
aby
volíme vstúpiť
sme nerušili
slávenie posvätného
Bohu, ak má
iných.
Posúkonu. (VSRM 45)
ON
prvé
vätný priestor
miesto, ktoré mu patrí, urobí v nás volá k stíšeniu. Do chrámu prinašom srdci poriadok. Len málo chádzame nie aby sme ho naplnili
ľudí má osobitný dar, že sa dokáže sebou, svojimi myšlienkami a rerýchlo a bez námahy stíšiť. Väčši- čami, ale aby sme sa nechali nanou sa to učíme roky a vyžaduje si plniť Bohom.
to veľkú vytrvalosť.
Ticho počas svätej omše
Ticho a liturgický priestor
Osobitné miesto patrí posvätMôžeme naplniť len prázdnu nému tichu pred svätou omšou a
nádobu, do plnej už nič nevojde. počas svätej omše. Je chvályPreto ticho v liturgickom priestore, hodné, ak sa veriaci spoločne modpočas liturgických a iných posvät- lia, a tak sa pripravujú na stretnutie

Ticho vytvára
priestor pre
tajomstvo.

Posvätné ticho
Posvätné ticho je mlčanie, ktoré
je naplnené Božou prítomnosťou,
teda nejde o „prázdno“. Vonkajšie
ticho pomáha vnútornému stíšeniu
sa. Obe skutočnosti sú úzko spojené, hoci sú ľudia, ktorí majú dar
stíšiť sa aj vo veľkom hluku. Človek je malý vesmír - „mikrokozmos“, má svoj bohatý vnútorný
svet, ktorý je s tým vonkajším spojený, ale neraz odlišný. Všetky
vonkajšie podnety napĺňajú jeho
vnútro a zo svojho vnútra vynáša
veci, ktoré ovplyvňujú jeho blízke,
ale aj vzdialené okolie. Vo všeobecnosti majú vonkajšie podnety
silu prekryť vnútorné. Takto sa človek, ktorý sa bojí vstúpiť do svojho
vnútra a hlbšie rozmýšľať o Bohu,
o sebe a o svete, neustále napĺňa
vonkajšími zvukmi. Ticho ho desí.
Avšak kto chce zažiť prítomnosť
Boha, musí podstúpiť aj „prázdnotu“ ticha. Je to určitá forma
pôstu, odriekania sa, hoci aj dovolených vonkajších dobier, pre prehĺbenie nášho vzťahu s Bohom.
Niekedy je to tzv. temná noc, kedy
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so svojím Pánom, ale pred svätou
omšou už treba zachovať aspoň niekoľko minút posvätné ticho. Toto
ticho máme využiť na osobnú modlitbu, vzbudenie si úmyslu, na ktorý
chceme obetovať svätú omšu, za čo
všetko chcem ďakovať a prosiť. Ak
na svätú omšu dobehneme, prípadne prídeme neskoro, keď sa do
jej začiatku rozprávame pred kostolom, nedokážeme prijať tie dary,
ktoré nám nebeský Otec ponúka,
nemáme pripravené svoje vnútro,
pretože sme si ho naplnili zbytočnými starosťami.
Čím majú byť naplnené chvíle
ticha v priebehu svätej omše:
1. v obrade kajúcnosti – keď sme
vyzvaní uznať svoje hriechy, je čas
na zamyslenie sa nad sebou a vnútorné priznanie svojej hriešnosti,
ktorú následne vyjadríme navonok;
2. po výzve „Modlime sa“ – spoločne sa v tichu modlime spolu s
kňazom, prednesieme Bohu svoje
úmysly, ktoré kňaz roztiahnutím
rúk spája v modlitbe;
3. po homílii (kázni) – je čas na to,
aby počuté Božie slovo malo čas na
zapustenie koreňov v našom srdci;
4. pri premenení – klaniame sa
Kristovi, ktorý sa práve obetuje,
ďakujeme mu, vyznávame, že je
náš Pán a Spasiteľ, môžeme mu povedať, že ho milujeme a pod.;
5. na konci svätého prijímania –
počas svätého prijímania sa máme
zapájať do spoločného spevu, pretože vo svätom prijímaní z nás Boh
tvorí jedno telo a až po spoločnom
poďakovaní je priestor na osobnú
modlitbu počas ticha;
6. tiché modlitby kňaza – niektoré
časti liturgie kňaz sprevádza tichou
modlitbou (napr. pred a po čítaní
evanjelia, pri príprave obetných
darov, počas umývania rúk, pri
očisťovaní nádob - purifikácia); pomáhajú kňazovi viac si uvedomiť, a
teda aj hlbšie prežiť, čo robí, viac
zosobniť svoje poslanie.

Radosť 1/2013

Niekoľko výňatkov z dokumentov Cirkvi
o tichu počas liturgie
V patričnom čase treba zachovať, ako súčasť slávenia aj posvätné
ticho. Jeho ráz závisí od toho, v ktorom bode liturgického slávenia sa
zachováva. Pri úkone kajúcnosti a po výzve na modlitbu napomáha
chvíľa ticha sústredene sa vnoriť do seba; po čítaniach alebo po homílii
pomáha veriacim rozjímať o tom, čo počuli; po prijímaní umožňuje vnútornú modlitbu chvály a vďakyvzdania. (VSRM 45)
Liturgia slova nech sa slávi tak, aby napomáhala meditáciu, preto sa
rozhodnetreba vyvarovať každej forme náhlenia, ktoré prekáža sústredeniu sa. Na to sú vhodné aj krátke chvíle posvätného ticha prispôsobené
zhromaždenému spoločenstvu. V tichu sa pôsobením Ducha Svätého
Božie slovo srdcom prijíma a odpoveď sa pripravuje modlitbou. Tieto
chvíle posvätného ticha sa vhodne môžu zachovať napr. pred samým začatím liturgie slova, po prvom a druhom čítaní a napokon po skončení
homílie. (VSRM 56)
Aj posvätné ticho treba v svojom čase zachovať; ním sa veriaci nepovažujú len za akýchsi vonkajších alebo nemých pozorovateľov liturgického úkonu, ale sa hlbšie vnárajú do tajomstva, ktoré sa slávi a to
vnútornými dispozíciami, ktoré vychádzajú z počúvania Božieho slova,
z prednášania spevov a modlitieb, ako aj z duchovného spojenia s kňazom, ktorý prednáša prislúchajúce svoje časti. (Musicamsacram 17)
Ticho a osobná modlitba
„Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere
a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení,
lebo on vidí aj v skrytosti. Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania.
Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.“ (Mt 6, 6-7)
Božie slovo nám dáva veľa podnetov na vnímanie ticha ako požehnaného času. Pán Ježiš nielen hovoril o potrebe sústredenosti a ticha, ale
sám ukazoval, ako sa máme modliť.
Modlil sa v noci, keď zem zahaľuje ticho a tma, odchádzal do ústrania (porov. Mt 14, 23), aby bol sám so svojím Otcom. Odporúča nám,
aby sme nehromadili slová a nechceli „presvedčiť“ Pána Boha, aby pre
nás niečo urobil, ale aby sme zaradili tiché počúvanie do svojej modlitby.
V tichu počas modlitby prichádza Boh (porov. 1Kr 19, 9-13). Preto osobitným časom milosti počas dňa je okrem svätej omše aj rozjímanie,
tiché uvažovanie nad Božím slovom, počúvanie Boha, ktorý nás v tichu
napĺňa. Rovnako preto je posvätné ticho súčasťou každých duchovných
cvičení.
Všetkým nám prajem, aby sme objavili veľkú hodnotu ticha ako prostriedku na stretnutie sa s naším Pánom.
Miroslav Hric, kaplán
Použitá literatúra:
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<http://www.knazi.sk/liturgia/download/VSRM.pdf>.
Musicamsacram. [online]. Dostupné na internete:
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Z histórie farnosti

Františkáni v Trstenej v 18. storočí (3. časť)
Páter Hugolín Gavlovič a niektoré jeho menej známe diela
Páter Hugolín Martin Gavlovič svojím nevšedným vzdelaním a prirodzeným intelektom v sebe snúbil
hlbokú znalosť klasickej antickej vzdelanosti a kultúry spolu s poznaním kresťanskej patristickej i vrcholnej
scholastickej vedy a teológie. Aj napriek hlbokému ponoru do diel klasických autorov nezostal nevšímavý
voči svojmu okoliu. Jeho vzdelanie ho priviedlo k poznaniu toho, že nesmie zabudnúť na prostredie, z ktorého
vzišiel. Uvedomoval si, že jeho život ako kňaza, vzdelanca a františkánskeho mnícha musí byť úzko previazaný
s ľuďmi v ich každodennom živote. Bolo to nielen cez vysluhovanie sviatostí a cez pastoračné pôsobenie na
viacerých miestach, napokon v Pruskom, ale aj cez literárnu tvorbu, vďaka ktorej vytvoril jedinečné dielka
barokovej tvorby: Valaskú školu a Kresťanskú školu. Františkánskym heslom v rekatolizačnej práci bolo: S
Cirkvou veriť, pre ňu trpieť a keď treba, za ňu aj život obetovať. K tomuto zápalu za Cirkev a mravnú bezúhonnosť družila sa františkánska neviazanosť na hmotný majetok a odtiaľ priamo rytierske nadšenie pre
Božie veci, nadšenie, ktoré nepozná žiadnej obety pre blaho nesmrteľných duší.
Vzťah H. Gavloviča k Trstenej
Páter Hugolín Gavlovič sa narodil v roku 1712 v Czarnom Dunajci. Neskôr študoval v Trstenej, v
Žiline a v Beckove. Pravdepodobne
v rokoch 1713 až 1725 žil spolu s
rodičmi v Trstenej, kde bol vychovávaný. Tu prišiel do kontaktu s
františkánmi z Okoličného, ktorí v
Trstenej pôsobili aj vďaka fundácii
kňaza Jána Karkošku. Zrejme navštevoval miestnu ľudovú školu,
ktorú viedol jeden z nástupcov učiteľa Martina Sčechoviča. Ten je ako
miestny učiteľ v Trstenej doložený
v mestskej úradnej knihe v roku
1694. V školskom roku 1725/1726
je doložený ako principista v Žiline.
Z listu oravského františkána Vojtecha Gazdu vieme o jeho kňazskom
pôsobení aj v Kláštore pod Znievom. V roku 1733 vstúpil do františkánskej rehole. V roku 1755
napísal Valaskú školu. V dôsledku
pohnutého osobného života ochorel
na pľúca a ku sklonku svojho života
žil v kláštore v Pruskom. V roku
1787 zomrel v Horovciach.
Názor pátra Celestína Lepáčka
na dielo H. Gavloviča.
Vo svojich dielach páter Celestín Alojz Lepáček píše toto: „O
práci má Gavlovič názory veľmi časové, moderné. Pracovať treba nie-
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len telesne, ale i duševne. Práca
prospieva k všeobecnému dobru,
spoločnému blahobytu národa a
ľudstva. Osoží jednotlivcovi i spoločnosti. Podporuje osvetu, kultúru, pokrok, vzdelanosť. Chráni
od lenivosti a s ňou spojených nerestí. Dodáva mravnú silu, vychováva ku statočnosti a k čnosti
vôbec. Pracovať musí každý. Ako
vták stvorený je ku lietaniu, ryba ku
plávaniu, tak človek je stvorený k
práci.“ Celestín Lepáček ako
literárny kritik hájil kristologický a
ľudový aspekt na stránkach Slovenských pohľadov (1941) v protiklade s názormi slovenského
jazykovedca Dr. Andreja Mráza.
Valaská škola
Toto dielo bolo napísané v roku
1755 a bolo venované Tretiemu
rádu sv. Františka – terciárom. Valaská škola je preniknutá duchom
chudoby, čistoty a poslušnosti. Má
františkánsky kristologický aspekt.
Všíma si: 1. prácu- tvrdé sú
ruky od roboty užitočné a statočné;
práca je matkou dobrého chýru;
bez práce niet spokojnosti; vytrvalosť a usilovnosť v práci; lenivosť
je matkou zlosti a neprávosti a spôsobuje nedostatok hmotných dobier; 2. lenivosť – matka chlípnosti
a smilstva; 3. čistotu; 4. opilstvo –

v ňom vidí telesnú i duchovnú
biedu; 5. osvetu – vidí v nej vzdelanie a umenie; 6. zdvorilosť – základné
pravidlá
slušného
správania; 7. manželstvo – základ
dobrého fungovania spoločnosti
ako aj lásku k vlasti. Gavlovič vnímal mravnosť nielen nábožensky,
ale široko ľudsky a občiansky.
Preto vo svojich nápadkoch (mravných ponaučeniach) uvažuje o bohumilom živote a láske k Bohu a k
blížnemu, o hriechu a cnostiach,
ale aj o výchove detí, o správaní
pri stole a telesnej hygiene, o manželstve, priateľstve, nenávisti a nedostatkoch charakteru, ako je
pochlebníctvo, ziskuchtivosť, pomstychtivosť, pýcha, mnohovravnosť a i. Veľkú pozornosť venoval
závažným spoločenským problémom, pri ktorých je jeho stanovisko takmer vždy jasné a správne
– je za dobré meno, ktoré musí
spočívať na cnosti a práci, nie na
rodovom pôvode; chudobným
treba požičiavať bezúročne, pretože úžera je zbojstvo.
Iné diela
Popri Valaskej škole napísal aj
dve objemné školy: Kresťanskú
školu (1758) a Duchovnú školu
(1778). V oboch pripomína, že
správnym konaním človeka je mo-
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rálny postoj svedomia a skutkov.
Valaská škola patrí k najrozsiahlejšiemu dielu v našej staršej literatúre. Literárne dielo H. Gavloviča
najnovšie odborne hodnotí zborník
s názvom Literárne dielo Hugolína
Gavloviča (1712-1787) v súradniciach dobovej duchovnej kultúry a
vzdelanosti z roku 2004.
Vzťah medzi pánmi a chudobnými
Páter Hugolín Gavlovič vo Valaskej škole tento
vzťah opísal takto:
„Jako hríšník s spravedlivým, se psom človek svatý,
tak sa zrovnáva ve svete s
chudobným bohatý.
Levy svoje vyživení na
púšti hledajú
a bohatí na chudobných
svoje paše majú.
Jak pyšnému poníženosť
v ošklivosti býva,
tak bohatý chudobného v
nenávisti míva;
Boháča vevšem prátele upevnujú
sami
a chudobný jak upadne, vyženú ho
známi.“
Pozostalosť pátra H. Gavloviča
Treba uvedomiť, že v Archíve
literatúry a umenia v Slovenskej národnej knižnici v Martine, v osobných fondoch (pozostalostiach),
pod sign. 155, sa nachádzajú jedinečné a unikátne rukopisy tejto
kňazskej osobnosti z hornej Oravy,
teda H. M. Gavloviča. Ide zväčša o
latinské a súdobé slovenské rukopisy tohto barokového spisovateľa
a vzdelanca, ktoré sa priamo dotýkajú najmä duchovnej - teologickej
tvorby. Ide tu skôr o akési koncepty
k viacerým jeho dielam. Domnievame, že osoba H. M. Gavloviča a
najmä jeho spirituálna tvorba nie je
celkom poznaná a prebádaná, pretože jeho spisovateľské dielo sa zužuje len na poznanie Valaskej
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školy, ktorá bola vydaná aj v slovenskej edícii v druhej polovici 20.
storočia.
Swaté rozjímaní s Bohem
V Archíve literatúry a umenia v
Martine sa nachádza aj koncept
jeho dielka Swaté rozjímaní s
Bohem, v ktorom autor kontempluje a zamýšľa sa nad stvorením
človeka, o cieli a o konci človeka,

o veciach, ktoré pomáhajú človeku
ku spaseniu. Uvažuje o smrti a o
hriechu a o jeho praktickom, negatívnom vplyve na každodenný
život človeka. Dotýka sa tu aj metafyzických vecí - rozjíma o poslednom súde, o pekle, o
Kristovom kráľovstve, o potrebe
modlitby. Usiluje sa o intelektuálne
poznanie Boha a cez vynikajúcu
znalosť Svätého písma - cez konkrétne citácie podáva obraz o ľudskej duši. Ako františkánsky kňaz
v tomto dielku ponúka svoj pohľad
na praktický účinok modlitby. V
tomto koncepte diela Swaté rozjímaní s Bohem H. Gavlovič rozvíja
aj iné myšlienky, ktoré od neho ešte
neboli publikované, ako napr. O
užitočnosti samoty (De solitudinis
utilitate) a unikátne pôsobí aj jeho
latinská rozprava O uvažovaní (De
meditatione), kde nielen cituje svätého Alberta Veľkého, ale aj učiteľa
Katolíckej cirkvi - sv. Tomáša Ak-

vinského. Dochádza k záveru, že
mnohí cez uvažovanie prichádzajú
k poznaniu svojich vlastných chýb,
a potom praktickým cvičením ich
napravujú (napr. Demosthenes, Cicero). Túto úvahu uzatvára aj
tvrdením sv. Františka z Assisi,
ktorý cez meditáciu spoznal, že je
nikto a takto sa stal skromným. Sv.
František hovoril, že Boh je najvyšším dobrom a že Boh
je mojím všetkým.
Opis márnosti
Pri tomto jeho
diele Swaté rozjímaní s
Bohem sa nachádza aj
jeho pedantný Opis márnosti (De scriptiovanitatis) v latinskom jazyku,
ktorý je svojím poňatím
unikátny, pretože práve
H. M. Gavlovič na ňom
dokazuje svoju majstrovskú znalosť antických
gréckych
a
starorímskych autorov. Cituje tu
starorímskeho Terentia, ktorý hovorí, že márnosť je iba prázdnym
snom (inane somnium), básnik
Martialis ju stotožňuje s hnojom
(fumus), cirkevný teológ a historik
sv. Hieroným ju stotožňuje s klebetením (nugae). H. Gavlovič poukazuje aj na rímskeho básnika
Plauta, ktorý márnosť stotožňuje s
vlažným klamstvom (calidum
mendacium) a Ovídius v nej vidí
falošné sľuby (falsa promissio),
oslepenie smrteľníkov (excecatio
mortalium), cestu do záhuby (via
ad interitum) a zavrhnutie duší (deceptio animarum). Zároveň sa stotožňuje so sv. Pavlom z Tarzu, keď
vraví, že len hlupáci vždy klamú
(cretenses semper mendaces, 1 list
Titovi). Gavlovič si po latinsky v
tomto rukopise poznamenal, že
márnosť je chuťou po časnej sláve,
základom túžby ako aj ľudského
bohatstva, je dôvodom pre ctižia-
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dostivosť, cieľom pre dlhý život a
zároveň spôsobuje pomstu a bezprávie. Okrem iného citoval aj rímskeho
historika
Ammiana
Marcellina, že márnosť je každý žijúci človeka a je tam, kde ľudia zomierajú i tam, kde žijú či už v
Perzii alebo v Ríme. Svoju rozpravu o márnosti H. Gavlovič zakončuje tvrdením:
Lidé marnost oblibují, potupujú
Krista.
Srdce k marnosti oddané nemá
Buch w nem místa.
Všecko márnost nad márnosti, Šalamun král píše.
Jedine to neni márnost, milovatJežiše.
Márnosť sveta potupuje, Spasitel
na kríži,
a kdo marnost nasleduje, duši svej
ublíži.
I František Spasitele nasledovat
hledí,
proto v kríži od marnosti oddalený
sedí.
Neb kralovství Ježišove neni z teho
sveta,
kdo rozkoši v svete hledá, darmo
trávi léta.
Kázne pátra H. Gavloviča
V rukopisnej pozostalosti H.
Gavloviča v Archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine sa nachádza aj koncept jeho kázne, ktorú si
pripravil veľmi dôkladne na druhú
nedeľu po Zoslaní Ducha Svätého.
Kázeň je nedatovaná. Jej námetom
je príbeh hluchonemého človeka,
ktorého predviedli pred Ježiša
Krista, ktorý ho uzdravil. V tejto latinskej kázni, ktorú si pripravoval,
poukázal na dôležitý morálny rozmer človeka, že nestačí mať len
vieru v dobro, ale treba vo viere
konať dobré skutky, ktoré privádzajú ku spáse. Gavlovič pripomína,
že
samotná
viera
nepostačovala ani hluchonemému,
ale láska ho pretvorila tým, že pri-
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šiel a odišiel od Krista uzdravený.
V tejto latinskej kázni františkán
Gavlovič uvažuje v praktickom
smere nad tým, že katolícka viera
je spasiteľnou vierou od samého
Krista. Na základe svojich nielen
teologických, ale aj praktických
skúsenosti a cez analýzu textov
Svätého písma dokazuje, že rímska
cirkev je svätá a katolícka, teda
univerzálna. Svoju homíliu zakončuje latinským tvrdením, že:„Nestačí nám vidieť Krista cez vieru,
nestačí nám veriť v Krista, ale je
potrebné uveriť Kristovi, aby sme
konali to, čo on sám učil konať.“
Katechézy
Unikátnym dojmom pôsobí aj
latinská katechéza františkána H.
Gavloviča na vieroučný článok:
„Vystúpil na nebesia a sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.“ (ascendit ad caelossedet ad dexteram
Dei Patris Omnipotentis) Celá táto
katechéza vyniká precíznosťou
spracovania problematiky a presnosťou používania latinskej lexiky
a syntaxe. Je skoncipovaná na princípe otázok a priamych odpovedí,
teda akousi neoscholastickou metódou. Samotný Gavlovič sa v
tomto texte priznáva k svojej láske
k horám a k valašskému spôsobu
života, keď tvrdí, že:„Aj my milujeme hory, teda cnosti, ktoré pochádzajú z horlivosti. Týmto cnosti
získavame, cez ktoré raz dosiahneme nebo.“ Vo svojej katechéze
sa okrem iného pýta, odkiaľ vystúpil Kristus do neba. Odpovedá, že
to bolo z Olivovej hory. Vraví:
„Hľa, Kristus miloval hory. Na
kopcoch sa modlieval. Na hore pokušenia sa postieval, na hore vyučoval osem blahoslavenstiev. Na
hore Tábor sa premenil. Na kopci
Kalvária zomrel. Tu bol aj pochovaný a vstal z mŕtvych. V Nazarete
sa počal a napokon tu bol aj vychovávaný. Toto mesto bolo vybudo-
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vané na kopci. Napokon z Olivovej
hory vystúpil do neba. Na tejto
hore zanechal aj stopy svojich nôh
– takto píše Sulpitius Severus a Pavlínus.“ V závere katechézy nabáda k rozjímaniu o Kristovom
utrpení. Máme napodobňovať
správne príklady, nasledovať stopy
(príkladných ľudí), aby sme tak
mali vieru, nádej a lásku a dosiahli
spásu.
Komentár k rímskemu breviáru.
V Archíve literatúry a umenia
v SNK v Martine sa zachoval Gavlovičov niekoľko desiatok stranový latinský rukopis, ktorým
podáva Krátke vysvetlenie rubrík
rímskeho breviára pre ľahšie pochopenie a pre slávenie svätej
omše. Breviár - kňazské hodinky,
ktoré sú kňazi a rehoľníci povinní
modlievať sa každý deň.
H. Gavlovič vhodným spôsobom okomentoval. Rímsky breviár
bol jednou z kníh, ktoré boli upravené Tridentským koncilom v 16.
storočí a jeho používanie bolo rozšírené aj v Uhorsku. H. Gavlovič
túto modlitebnú knihu analyticky
rozobral formou otázok a odpovedí
a ukázal, že jej praktické používanie je nevyhnutnou súčasťou duchovného dedičstva Katolíckej
cirkvi.
Záver
Františkáni
salvatoriánskej
provincie aj s osobnosťou pátra
Hugolína Gavloviča, ktorý sa neodmysliteľne zapísal aj do dejín
mesta a farnosti Trstená, pôsobili
hlavne medzi slovenským ľudom,
chceli mu byť blízki aj po rečovej
stránke, preto písali po slovensky.
Ich hlavný zástoj ako kňazov je
najmä v dušpastierskej práci, v kázaní, v ľudových misiách a vo vysluhovaní sviatostí veriacemu
ľudu.
Marek Ďurčo
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Úcta k Panne Márii v dejinách Trstenej
Zasvätenie stredovekého farského kostola Panne Márii v Trstenej súviselo s celkovým vývojom mestskej
komunity. Podľa výskumu prof. Alexandra Húščavu v najstaršom pečatidle Trstenej z roku 1590 sa v strede
pečatného poľa nachádzala vo svätožiare stojaca Panna Mária s dieťaťom.
Farský kostol
Domnievame sa, že na rozhodujúci
výber vo veci zasvätenia farského
kostola v Trstenej malo vplyv niekoľko rozhodujúcich faktorov.
Cesty na prevoz tovaru boli jednými z primárnych činiteľov, ktoré
podmieňovali vznik ľudských sídel.
Pri vzniku mesta a pri budovaní farského kostola významnú mieru zohrala poloha, a najmä cestná
obchodná komunikácia, ktorá prechádzala územím Trstenej a prepájala obchodné centrá v Poľsku a v
Turci. Bola to vlastne odbočka z českej strany v priestoroch Nových
Zámkov, kde cesta viedla na sever
Ponitrím, do Turca a Liptova, následne postupovala Oravou do Malopoľska. Význam tejto oravskej
cesty do Poľska dokazuje aj jestvovanie tridsiatkovej stanice v Tvrdošíne, kde sa vyberalo pohraničné
clo. Na jestvujúcu obchodnú komunikáciu nadväzovalo založenie
Trstenej a sekundárne aj výber patrocínia farského kostola. Dá sa s
určitosťou predpokladať, že vplyvy
gotického slohu na územie hornej
Oravy do Trstenej priniesli azda
premonštráti z Turca, ktorých prepoštský kostol v Kláštore pod Znievom bol zasvätený Panne Márii. V
Novom Targu (Nova Casa Neoforum), ktorý vznikol na obchodnej
ceste prepájajúcou aj samotnú
Trstenú, založili cisterciti opátstvo
Panny Márie Hromničnej. Založil
ho v roku 1232 Teodor, krakovský
palatín v Ludimirovej. Zároveň
treba mať na pamäti, že Panna
Mária bola považovaná za hlavnú
patrónku Uhorského kráľovstva
spolu so sv. Štefanom, sv. Imri-

chom, sv. Ladislavom či sv. Alžbetou Uhorskou. Okrem týchto činiteľov o pôvodnom zasvätení
farského kostola v Trstenej rozhodoval fundátor, zemepán - patrón
po vzájomnej dohode s diecéznym
ostrihomským arcibiskupom. Popri
všetkých týchto faktoroch sa aj
koncom 14. storočia uplatňovalo
rešpektovanie kanonických postupov v zmysle ustanovení Katolíckej cirkvi, ekumenických koncilov
ako aj partikulárnych rozhodnutí
diecézneho ostrihomského arcibiskupa či ním poverených ľudí.
Obdobie reformácie
S celkovou celospoločenskou, politickou i náboženskou situáciou v
17. storočí súvisí aj zmena zasvätenia farského Kostola Panny
Márie v Trstenej. Na základe svedectva evanjelických vizitácií zo

17. storočia vieme, že farský kostol
v Trstenej bol už dlhší čas v rukách
evanjelikov. Evanjelická cirkev nezdôrazňovala úctu k Panne Márii,
ale priznávala jej titul Božia
Matka. Pre časté vojnové pohromy
a stavovské povstania dochádzalo
nielen k výrazným majetkovým
presunom. V dôsledku zmien v náboženskom myslení 17. storočia
patrocínium svätého Martina postupne vystriedalo pôvodné stredoveké patrocínium mestského
farského kostola v Trstenej. Svätý
Martin bol považovaný za rytiera,
ochrancu a najmä bojovníka za
vieru. Zároveň bol aj patrónom
Spišskej Kapituly. V roku 1695 vizitátor uvádza, že farský kostol je
zasvätený svätému Martinovi. Nachádza sa tu starý oltár Blahoslavenej Matky - Panny Márie s
bohostánkom
na
úschovu
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Oltárnej sviatosti. S pôvodným
stredovekým kostolom Panny
Márie v Trstenej súvisí aj existencia
obrazu Panny Márie, ktorého pôvod
zostáva ešte stále nejasný a je predmetom výskumu. Tradícia pútí v
Trstenej súvisí s obnovením úcty k
Panne Márii v polovici 18. storočia
prostredníctvom založenia Bratstva
Panny Márie Karmelskej. Možno sa
domnievať, že v tomto prípade išlo
aj o utvrdzovanie istej kolektívnej
identity či príslušnosti veriacich k
istému národnému, etnickému a
konfesionálnemu spoločenstvu.
Inštitucionálne zavedenie úcty
k Panne Márii
Obnovenie úcty k Panne Márii v
Trstenej po ukončení stavovského
povstania Františka II. Rákociho
súvisí so založením Bratstva Panny
Márie Karmelskej v roku 1728, o
ktorom píše aj kanonická vizitácia
zo sedemdesiatych rokov 18. storočia. Toto bratstvo bolo založené zásluhou trstenského farára Juraja
Bresťanského so súhlasom generálneho predstaveného karmelitánskeho rádu pátra Antona Jozefa
Amabilis Teydeava. Listinu o zriadení Bratstva Panny Márie Karmelskej potvrdil ostrihomský generálny
vikár Pavol Spacaj. Cirkevný historik L. Némethy uvádza, že o vznik

škapuliarskej kongregácie v Trstenej sa zaslúžil bývalý farár zo Sedliackej Dubovej Ján Holický, ktorý
prišiel do Trstenej v auguste 1731.
Spomína, že 27. novembra 1731
úradne podal žiadosť o jej zavedenie. Možno vyvodiť záver, že inštitucionálne obnovenie kultu k
Panne Márii cez ustanovenie škapuliarskeho Bratstva Panny Márie
Karmelskej trvalo dlhší čas. Podnety v tom čase vychádzali nielen
zo strany samotných veriacich, ale
mali podporu aj u kňazov trstenskej
farnosti. Proces inštitucionálnej obnovy úcty k Panne Márii treba vidieť už v čase skončenia
stavovských povstaní a môže sa
dať do súvislosti s celkovým víťazstvom rekatolizácie v Uhorsku,
ktorá bola podporovaná katolíckym rakúskym panovníckym
rodom Habsburgovcov. Postupné
obnovenie mariánskeho kultu v
Trstenej inicioval už trstenský farár
Juraj Bresťanský (1713-1731) a
úradne ho dovŕšil jeho priamy nástupca Ján Holický (1731-1735).
Dobový záznam z roku 1741 hovorí o jestvovaní Bratstva Panny
Márie Karmelskej, v ktorom sa pripomína, že pátri tu spovedajú v deň
slávnosti Panny Márie Karmelskej
a ofera počas pobožností patrí tomuto bratstvu, nakoľko toto spolo-

Z histórie farnosti

čenstvo nemá žiadnu finančnú základinu. V 18. storočí na obnovení
mariánskej úcty v Trstenej mohli
mať do istej miery vplyv mariánske svätyne v Čenstochovej, v
Levoči, v Trnave a v Šaštíne. Testament vdovy Barbory Kulovej zo
dňa 18. júna 1778, ktorý potvrdil
richtár Ján Vrchovina a prísažný
Matej Kuhajda, hovorí o darovaní
konopného plátna pre potreby škapuliarskeho Bratstva Panny Márie.
Význam
Úcta k Panne Márii v dejinách
mesta a farnosti Trstenej zohrala
významnú úlohu. Panna Mária
bola nielen hlavnou patrónkou
Uhorského kráľovstva, neskôr bola
povýšená ako Sedembolestná na
patrónku slovenského národa. Jej
význam spočíval aj v zasvätení farského kostola v Trstenej, ktorý neskôr v 17. storočí sa stal majetkom
evanjelickej komunity a v dôsledku nepriaznivých okolností
došlo ku zmene patrocínia farského kostola na sv. Martina. Svätý
Martin bol nielen patrónom Katedrálneho chrámu v Spišskej Kapitule, ale od roku 1776 sa stal aj
oficiálnym patrónom - svätcom
Spišskej diecézy.
Marek Ďurčo

V službe Bohu
V našej stálej rubrike V službe Bohu postupne predstavujeme tých, ktorí svoj čas a úsilie venujú práci vo
farnosti. Z predchádzajúcich čísel sme sa dozvedeli viac o rôznej službe, bez ktorej by nebol možný pravidelný
chod dodržiavania dôstojného slávenia svätej omše. Či sa jedná o hudbu; výzdobu a čistotu kostola; pomoc a
drobné opravy; neodmysliteľnú pomoc prípravy sv. omše a rôznych obradov, ktorú vykonáva kostolník.
V tomto čísle nám o svojej službe porozprávala pani kostolníčka z filiálneho kostola v Zábiedove.
Jozef Repko, odborník v oblasti pastorálnej teológie, o službe kostolníka hovorí:
„Je posvätná, lebo kostolník je strážcom a správcom Božieho domu, ktorý má často aj umeleckú a pamiatkovú
hodnotu. Jeho práca vychádza z úloh, ktoré sú zverené laikom ako členom Cirkvi. Do tejto služby ho menuje
farár farnosti, lebo jedine jemu prináleží riadiaca úloha, ktorá mu bola zverená pri prevzatí úradu. Úlohu
kostolníka plní zodpovedná osoba, ktorá sa stará o kostol, stará sa o čistotu a údržbu chrámu a vykonáva
rozličné drobné činnosti spojené s bohoslužbou. Taktiež udržiava v poriadku bohoslužobné predmety a sakristiu... Z uvedených činností vyplýva, že kostolník by ich mal vykonávať aj za pomoci ostatných veriacich.“
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V službe Bohu

Kostolníčka Antónia Chreneková

Sedem rokov „kostolníčenia“
má za sebou zábiedovská pani kostolníčka Antónia Chreneková.
Pani kostolníčka, ako ste sa
vlastne k tejto službe dostali?
Nuž, Zábiedovo bolo istý čas bez
kostolníka. V tom čase prišiel za
mnou pán dekan s kľúčmi od kostola, aby som ich na dva - tri týždne
nechala u seba a postarala sa o otváranie kostola. Nebola som tým nadšená, ale keď pán dekan povedal, že
v obecnom rozhlase aj v kostole
bude vyhlásená výzva, aby sa prihlásili ľudia, ktorí majú záujem a
chuť dať sa na kostolníčenie, tak
som privolila. No výzvy zazneli
márne. Nikto sa neprihlásil, a tak
mi s kľúčmi od 1.1.2006 „prischla“
aj moja súčasná funkcia.
Vedeli ste čo Vás čaká?
Tak zďaleka som k tomu pričuchla
ako dievča, lebo vtedajší kostolník,
Tomáš Tomášek, bol môj príbuzný.
A veľmi mi pomohol pán dekan so
svojou trpezlivosťou a schopnosťou
človeka upokojiť a usmerniť. Dodnes počujem vo svojom vnútri
jeho mierne a upokojujúce slová:
„To zvládneme!“
Čo bolo pre Vás doteraz najstresujúcejším zážitkom?
Neviem. Ale asi zmena správcu farnosti. Človek nevie či to, čo robí a
ako to robí, bude vyhovovať aj
jemu. A keď prišiel náš súčasný pán
farár a vysypal na mňa pár odbor-

ných názvov na liturgické predmety, tak
som sa rozklepala, že
kalich som odkladala
na trikrát a nie ho dostať na miesto. Až ma
pán farár podozrieval či
nie som „v službe pod
vplyvom alkoholu“.
Ale dnes sa už na tom
skôr zasmejem. Ozaj,
keď pán farár videl
moje medzery v tých odborných
názvoch z latinčiny, skonštatoval,
že mi bude musieť pripraviť akýsi
„slovník odborných termínov“. Zatiaľ ho ešte nemám. A tak sa niekedy robím, že nepočujem, aby
som nevyzerala príliš „hlúpo“.
(Smiech.)
V tejto práci je človek často odkázaný na pomoc ostatných, aké
máte s týmto skúsenosti?
Chvála Pánu Bohu, sú u nás ľudia,
ktorí sú ochotní byť nápomocní.
Nebudem menovať, lebo by som sa
nerada niekoho dotkla, keby som
ho zabudla uviesť a na druhej
strane, keby som chcela menovať
všetkých, tak by to zabralo v
našom farskom časopise asi príliš
veľa miesta. Ale vždy, keď to bolo
potrebné – pri pravidelných aj nepravidelných činnostiach – sa mi
podarilo s Božou pomocou nájsť
ochotných ľudí. Aj keď sú to často
tie isté osoby, zapájajú sa do práce
vždy, keď je to potrebné alebo keď
ich požiadam. Všetkým chcem za
toto vysloviť úprimné: „Pán Boh
zaplať!“ To platí aj pre tých, ktorí
sa osobne nemôžu zapojiť, ale pomodlia sa za zdravie či krátkou
vetou povzbudia.
No práca s ľuďmi často prináša aj opačný problém – nepochopenie či osočovanie. Stretli ste
sa aj s takouto skúsenosťou?
Klamala by som, keby som tvrdila,

že nie. Všetci máme aj svoje chyby
a nie vždy sa nám nad nimi darí
zvíťaziť. Osobne ma najviac zamrzelo, keď sa napríklad pri voľbe
cirkevnej rady v obci medzi hlasovacími lístkami objavili osočujúce
listy. Je to smutné, že si človek dá
takú prácu namiesto toho, aby sa
sám ponúkol do nejakej služby.
Akoby chcel povedať: „Všetci sú
zlí, ale robte a mne dajte pokoj!“
Kedy pociťujete najväčší
„pracovný nápor“ vo svojej
službe?
Najviac práce je určite počas veľkonočných sviatkov. Zo dňa na
deň sa mení veľa vecí. Vtedy je
potrebné aj široké zapojenie veriacich, lebo bez ich pomoci by sa to
zvládnuť nedalo.
Keď sa obzriete na tých sedem
rokov, ako by ste ich z pohľadu
svojej služby zhodnotili? Neľutujete svoje rozhodnutie podujať sa
na to?
Neľutujem. Beriem túto pozíciu
ako dar. Nelipnem na nej, ale mám
ju rada a robím ju s láskou. Obohacuje ma. Až po nejakom čase v
tejto pozícii som si spomenula na
nezvyklú žiadosť mojej mamy, s
ktorou sa na mňa obrátila krátko
pred smrťou. Požiadala ma, aby
som si zobrala na starosť pranie
kostolnej bielizne. Nevedela som
si to predstaviť ani som jej to nedokázala sľúbiť. A Pán Boh to nakoniec zariadil takto.
„Sedem rokov – slovné spojenie, ktoré v človeku podvedome
evokuje biblický príbeh z 1. knihy
Mojžišovej o faraónových snoch.
Prajeme zábiedovskej kostolníčke,
aby po tých posledných prežitých
siedmich rokoch prišlo ďalších,
najlepšie niekoľkokrát viac ako
sedem rokov, ktoré budú ešte oveľa
bohatšie a úspešnejšie.“
Ján Banovčan

15

Radosť 1/2013
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Otvor dvere, On vstal z mŕtvych!
Po pôste, pravdepodobnej ceste
do „stredozeme“, t.j. nášho srdca,
sme sa počas Veľkonočného trojdnia mohli stretnúť s tajomstvom
Lásky Boha voči nám. Precítil, prežil bolesť, opustenie, zavrhnutie,
odkopnutie,
zabudnutie... pre teba i
mňa, aby keď sa ocitneme
v podobných situáciách
dovolili mu pomôcť nám,
lebo on vie aké to je.
Boh túži po živom
vzťahu s tebou! Ponúka ti
veľkonočnú radosť, že
hriech a smrť nemajú posledné slovo v tomto svete,
ale jeho obetavá láska.
Apoštoli, ktorí sa snažili zachrániť si kožu a zatvorili sa v dome, sú
vyrušení Zmŕtvychvstalým
a hoc ešte niektorí pochybujú o tom, čo – koho
vidia, Ježiš im nevyčíta, ale
potešuje a povzbudzuje ich, preukazuje im dôveru a dáva im Ducha
Svätého, aby odišli zo zamknutého
domu a hlásali, tým, ktorí ho zabili,
že On je Živý!
Láska dokáže prejsť aj cez zamknuté dvere a vliať nádej, život,
radosť a tie sú expanzívne.
Aj naše mesto je niekedy za zatvorenými, zamknutými dverami...
predsudkov, sklamaní, indiferentizmu, pohodlia, očakávaní „peče-

ných holubov“ a zázračných japonských osobností „Samo-Sato“ a
„Sa“... napr.: „nech Sa očistí okolie môjho domu, bytovky, ihriska od
smetí, lebo Samo Sato vysypali“;

„nech Sa niečo deje v našom okolí,
lebo sa chceme baviť...“, „nech Sa
opraví to a to“, „nech Sa nájde a
dá peniaze na to, čo teraz
chcem...“, „nech Sa ponúkne niečo
a ja si vyberiem, čo sa mi páči, ale
sám neviem, čo by som vlastne
chcel...“, „keď Sa niečo urobí, ja
viem, že to mohol urobiť ináč a lepšie... škoda, že vtedy, keď Sa ma
pýtal o pomoc, tak som nemal
nápad, chuť si vyhrnúť rukávy a

pomôcť, alebo som sa nechcel
„strápniť“... veď potom, by som
bol pod paľbou so Sa aj ja...“
Aj v tejto situácii Ježiš prechádza cez zatvorené dvere a v dôvere
ti ponúka pozvanie stať sa
apoštolom jeho víťazstva
a šírenia posolstva života.
Aj ty môžeš a máš šíriť
radosť tam, kde si, nádej
a povzbudenie... to je
ovocie Zmŕtvychvstalého
v tebe! Myslíš si, že apoštoli vedeli, čo majú rozprávať, robiť, keď ich
Ježiš poslal pred ešte
zmanipulované, rozzúrené davy? Nie. Ale!!! Vedeli jedno: „Nebojte sa!
... ja som premohol svet.
(Jn 16,33) Ja som s vami
po všetky dni až do skončenia sveta!“ (Mt, 28,20)
Akcia: skrášli svoje okolie, pozvi niekoho k modlitbe, príď
s iniciatívou pre dobro druhých,
zapoj sa, povedz niečo pekné o
druhom, prečítaj si životopis, navštív
chorého,
pozri
si
http://www.therebelution.com/
(blogy tínedžerov zo sveta), alebo
niečo Slovenské http://www.krizovatka.sk/ (zaujímavé, moderované
diskusie mladých – pozri na spodné
banery).
Don Martin Rožek, sdb

Futbalové paralely - Vzoprieť sa obrom
Nedá sa povedať, že by sa
priam plietol pod nohy. Aj keď tí
obri z druhej strany majú možno
iný názor. Jeho krátke nohy nemohli konkurovať ich dlhým
nohám, jeho prehľad v situácii bol
možno spomalenejší a viac pri zemi
ako ich rýchle a periférne videnie.
To oni ovládli celú situáciu na

16

scéne. Ale rozhodujúce možno
bolo práve to, že ostal pri zemi.
Nesnažil sa im vyrovnať, ale rozvíjal to, na čo mal.
Malý chlapec si prišiel opäť zahrať futbal s dospelými alebo skoro
dospelými futbalistami. Niektorým siahal len po pás, a napriek
tomu sa nebál. Pokora bola jeho

dresom a odvaha jeho kopačkami.
Lopta prechádzala v divokom
tempe z jednej strany na druhú.
Hráči si dávali prihrávky vzduchom aj po zemi. „Narážačky“ či
tzv. strely z prvej sa striedavo objavovali pred oboma bránami. Niekedy možno hrubšie slovné výrazy
či osobné súboje obrov ho neza-

Mladým

strašili. Stál na tej svojej pozícii a
čakal. Čakal na svoju príležitosť.
Prišla ... A to hneď niekoľkokrát.
Útok súpera a on stál osamotene
zoči – voči. Súper čakal ľahké sústo
ako vždy doteraz, keď stál oproti
malému. Ale on priam hypnotickým
pohľadom sledoval loptu. Súper sa
priblížil na pol kroka, umne viedol
loptu, ohybný manéver a... Súper
zostal bez lopty. Malý kamarát totiž
nepripravenému futbalistovi natrčil
svoju nohu. Ten samozrejme rovnováhu nestratil, ale loptu áno. Vtom
momente bol chlapček najžiadanejší
hráč v tíme, všetci naň volali:
„Dávaj! Prihraj! Tu som, vysuň
ma!“ Priam mu to lichotilo, ako s
ním v tomto momente začali všetci
rátať. Vrátili mu to neskôr. Bolo potrebné kopať penaltu, ktosi navrhol,
aby ju kopol on. Postavil sa k lopte.
Brankár sa pousmial nad pomerom
veľkosti lopty a výškou exekútora
pokutového kopu. Chlapček dostal
pokyn, sústredil sa a strelil. Do tej
strely musel dať všetko, čo v ňom
bolo, pretože jej razancia prekvapila
aj samotného brankára. Keby len razancia. Malý kanonier loptu neskutočne dobre umiestnil.
Úspechy majú v našich mysliach domov dlho, no neúspechy
ešte dlhšie.
Príbeh, ktorý som tu v krátkosti
zachytil, má reálny základ. Tým
prekonaným futbalovým brankárom
som bol ja. Ešte po týždni, keď som
sa jeden večer stretol s malým odvážlivcom, hrdo mi pripomenul:
„Dal som ti gól!“ Šibalsky sa usmial
a ja som mu uznanlivo prikývol:
„Tak veru, pekne si to kopol.“
Mnohí z vás teraz zažili dobu,
ktorá je označovaná ako skúškové
obdobie. Na iných čaká obdobie
maturít. Niektorí ste na internátoch
v partiách, ktoré vyznávajú odlišné
hodnoty a tie svoje zrazu musíte
osamotene konfrontovať so svetom.
To všetko sa nám môže zdať ako

Radosť 1/2013
obri na futbalovom ihrisku. Vyzbrojiť sa pokorou a odvahou v
boji s nimi nemusí priniesť úspechy v prvom momente boja. Ale
tak ako drukujeme reprezentácii a
často sa jedujeme, že nehrá celých
90 minút zápasu, ale zvyšok zápasu
niekedy stojí, nebehá ( jednoducho
bolia z toho oči), tak sa je nutné zamyslieť či aj náš zápas je zápasom
do konca. Či z nášho zápasu by
Pána Boha tiež neboleli oči, keby
nemal v sebe toľko lásky. Ján Pavol
II. často hovoril: „Nebojte sa!“ Nebojme sa teda, však nie sme sami.

vým kopom, mal si málo odvahy
napredovať.
Pokutový kop v tvoj neprospech – možnosť poučiť sa z chýb,
ktoré si napáchal. Bude premenený, ak sa nepoučíš.
Pokutový kop v tvoj prospech –
máš možnosť niečo napraviť, niekomu pomôcť alebo za niekoho sa
pomodliť. Je na tebe, ako s touto
šancou naložíš.
Červená karta – za ťažký
hriech nejdeš na prijímanie. Stojíš
v zápase, pokiaľ sa nevyspovedáš.
Žltá karta – ublížil si a mal by

Zrnká z futbalových pravidiel pre náš život:
Predstavme si, že by sme v
našom živote vo viere zaviedli futbalovú terminológiu na niektoré
momenty nášho správania. Možno
by nám bolo zrozumiteľnejšie,
čoho sa niekedy dopúšťame. Nuž
poďme sa spoločne zamyslieť.
Postavenie mimo hry – vzdal si
to, mal si možnosť zaútočiť na
svoje problémy, zdolať ich, no apatiou si sa postavil dočasne do
ofsajdu.
Vlastný gól – mal si možnosť sa
vyspovedať, no odložil si to alebo
zmeškal. Vždy je to iba na tvoju
škodu.
Malá domov – trestá sa pokuto-

si sa ospravedlniť.
GÓÓÓÓL – bol si na prijímaní
alebo sv. spovedi. Už na spovedi
dostávaš špeciálne schopnosti napredovať.
„Prvých 90 minút zápasu je
najdôležitejších!“ – sir BobbyRobson (samotný sir BobbyRobbson
sa tiež vedel pasovať s obrami aj
vo svojom súkromnom živote. Prekonal 4-krát rakovinu. Keď ho navštívila 5. krát, pán Robbson už
nemal viac síl vzdorovať.)
Ja len dodám, že citát legendárneho trénera môžeme parafrázovať
pre náš život asi nejako takto:
Všetky dni nášho života, ktoré nás
čakajú, sú tie najdôležitejšie.
Martin Bošanský
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Z farnosti

Farská knižnica
Ak si myslíte, že tento článok
bude o zámeroch vybudovať nejakú
vlastnú knižnicu v rámci našej farnosti, tak ste na omyle. Na omyle
práve preto, že naša farnosť už má
knižnicu pod farou s pomerne slušným zastúpením literatúry z rôznych oblastí. A keď hovorím o
rôznych oblastiach, tak tým myslím
takmer všetko - detská literatúra, literatúra pre mladých, beletria či dokonca troška aj z odbornej
literatúry, ale hlavne pestrá náboženská a duchovná literatúra.
Žiaľ je tu "malý" problém. Aký?
Knižnica nemôže fungovať, ak nie
je o ňu záujem. Tie časy plné eufórie po páde bývalého režimu a
smädu po náboženskej literatúre sú
nenávratne preč. Vtedy knižnica
fungovala aj dvakrát týždenne a
bolo v nej zapísaných vyše 100 ľudí
so záujmom o poznávanie sveta
kníh. Postupom času, ako klesá záujem ľudí o praktizovanie kresťanských hodnôt v našej spoločnosti,
klesol záujem o knižnicu a to až do
takej miery, že sa zatvorila. Avšak
tento čas sme využili na premiestnenie kníh do nových skríň a zásluhou bývalého pána kaplána
Marhefku sa všetky knihy označili,
dali do prehľadného zoznamu a

tieto záznamy sa aj digitalizovali dali do elektronickej podoby. A tak
asi pred dvoma rokmi bola knižnica opäť na rok otvorená v pravidelných časoch. Avšak odozva na
to bola asi 5 zapísaných ľudí za
celý rok. Nie je to trochu na zamyslenie?! Ja vnímam trend, ktorý sa
vytvoril, kde nie je veľa priestoru
na knihu, lebo doba je rýchla, u
mladých a detí bola kniha nahradená počítačmi, u starších je relax
zastúpený v podobe televízie....
Ale je to správna náhrada za
produkt ľudskej snahy, akým je
kniha? Ak by som mal porovnať
súčasný program komerčných televízii a trávenie času mladých na
počítači a internete, tak knihy majú
v užitočnosti pre naše životy určite
navrch. Nezabúdajme, že okrem
posvätnej tradície stavia naše kresťanstvo svoju náuku aj na Knihe
kníh, ktorou je Sväté písmo.
Samozrejme, že veľkosťou nedokážeme konkurovať našej mestskej
knižnici, a to ani nechceme. V nej
nájdete viacej či už beletrie, ale aj
odbornej literatúry. Ale čo v nej určite nenájdete, je spomínané pestré
zastúpenie hlavne náboženskej literatúry. A minimálne pre toto by
som vás do nej pozval, aby ste

mohli stále aj takouto formou pracovať na svojej viere práve v tomto
ROKU VIERY!
S prípadným záujmom sa obráťte buď na Ľubomíra Sahuľa
alebo Máriu Lacekovú. Ak bude
záujem väčší, tak "brány" knižnice
sa môžu opäť otvárať aj pravidelne.
Záleží vždy len od farníkov čitateľov!
V tomto čísle by som vám
chcel predstaviť z našej knižnice
tento titul: P. Gereon Goldmann
OFM - Svetlo kríža v tieni kríža
P. Gereonje - nemecký františkánsky kňaz, ktorý sa vo svojej
knihe pútavým spôsobom delí o
osobnú skúsenosť s Bohom, ktorý
ho sprevádzal nielen v jeho duchovnej činnosti ako misionára v
Japonsku, ale i cez také chvíle,
akou bola vojenská služba počas 2.
svetovej vojny či následne zajatecké tábory. Vďaka modlitbe a
obetavosti ani extrémne ťažké situácie neboli príčinou k zanevreniu
na Boha. Práve naopak, boli spôsobom, ako tento františkán a
mnohí iní cez neho ešte viac mohli
rozpoznať moc Božej milosti a
ochrany.
Ľubomír Sahuľ

Farská matrika
Krsty
Trstená: Peter Šuhaj, Adela Bellová, Liliana Furdeková, Dominika
Fukasová, Alexander Trstenský,
Ema Parížová, Juraj Kopček, Veronika Frančeková, Benjamín Branický, Richard Poništ
Zábiedovo: Kevin Števaňák
Ústie: Ema Kormošová, Ela Kormošová
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Jedinák (1941), Vladimír Furdek
(1933), Elena Porubská (1918),
Augustín Fukas (1924), Gustáv
Jankola (1934), František Liss
Trstená: Stanislav Bytešník a (1935), Ján Frelich (1960), Lukáš
Antónia Pániková
Skoruša (2013), Štefan Buľvas
(1953), Martin Bednár (1941),
Anna Pekarčíková (1927), Augustín Lucký (1928), Margita
Pohreby
Fábryová (1936)
Zábiedovo: Františka Štefáneková
Trstená : Emília Javorková (1939), (1934)
Miroslav Dzurek (1955), František Ústie: František Habovský (1935)

Sobáše

Pozývame

Radosť 1/2013
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Obrazy krížovej cesty

Svoje nápady, návrhy, postrehy, otázky, úvahy, ... týkajúce sa farnosti, Cirkvi,
posielajte na: redakciaradost@gmail.com; písomne môžete odovzdať v sakristii
po sv. omši, redaktorom alebo do poštovej schránky farského úradu s označením
časopis Radosť.
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