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Naša prosba
Prosíme ťa, Otče, aby veriaci v tomto treťom roku prípravy na Veľké jubileum
so zvláštnou horlivosťou pestovali ducha jednoty a spoločenstva v Cirkvi.

V PODSTATE KAŽDÝ KRESŤAN verí,
že Boh jestvuje. A každý kresťan tiež

verí, že ten Boh nielen prehovoril, ale aj
prijal na seba ľudské telo ako historická
osoba, Ježiš z Nazareta, v dobe rímskeho
impéria.

Spomedzi kresťanov katolík však ide
ešte ďalej: Verí, že ten Boh, že ten Kristus
žije a koná v Cirkvi, ktorej viditeľnou hla-
vou na zemi je Svätý otec.

Ježišovo učenie, pôsobenie a samotný
spôsob života smeruje k nebeskému Otco-
vi, ktorý je stredobodom života Ježiša
Krista. Ježiš je zas jedinou cestou, ktorá
vedie ľudí k Otcovi. Sám hovoril: „Nik ne-
príde k Otcovi, iba cezo mňa…“ A Petrovi
povedal: „Ty
si Peter a na
tejto skale po-
stavím svoju
Cirkev a pe-
kelné brány
ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebes-
kého kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude
zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi,
bude rozviazané v nebi“ (Mt 16, 18-19).

Božie kráľovstvo snažme sa hľadať po-
mocou učenia Cirkvi. Vytvárajme priestor
na lepší vzťah k Bohu, na počúvanie Bo-
žieho slova, na poznávanie jeho pravdy,
hľadajme ho v spoločenstve Cirkvi. Naj-
lepším spôsobom sa to uskutočňuje pri
bohoslužbách. Svätý otec nás vyzýva, aby
sme si osvojili obsah svojej viery a učili sa
dôsledne podľa nej žiť v súčasnom svete.
Považujeme sa za kresťanov, ale zodpovedá
tomu spôsob nášho života? Nie je rozpor
medzi vierou, ktorú vyznávame, a životom,
ktorý žijeme? Všetci máme svoje každo-
denné starosti, ale ak pouvažujeme, ne-

HĽADAJTE NAJPRV
BOŽIE KRÁĽOVSTVO…

nájde sa čas na vzťah k Bohu, nenájdeme
si čas na svoju duchovnú a morálnu ob-
novu?

Človek súčasnej civilizácie sa stáva
málo citlivý na „ posledné veci“. Na jednej
strane je táto necitlivosť dôsledkom zo-
svetštenia s následným konzumným posto-
jom smerujúcim na užívanie pozemských
dobier, na strane druhej k nej prispeli
v určitej miere „ peklá“ – utrpenia, hrôzy,
ťažkosti, ktoré prinieslo so sebou práve sa
končiace storočie. Po skúsenostiach kon-
centračných táborov, gulagov, bombardova-
nia, súdenia nevinných, atentátov, neho-
voriac o hlade a o prírodných katastrofách,
môže ešte človek očakávať od sveta čosi

horšie, ešte
väčšie poní-
ženie a po-
hŕdanie?

Urobme
všetko, čo je

v našich silách, aby naše farské spolo-
čenstvo ožilo. Priblížme sa k Bohu modlit-
bami, prijímaním sviatostí, lepším pozna-
ním viery v Boha, prehlbovaním vzťahu
k Cirkvi účasťou na bohoslužbách, vytvára-
ním dobrých vzťahov, prejavmi života zhod-
nými s vierou všade tam, kde sa nachádza-
me – v rodine, v zamestnaní i na cestách.

Vtedy sa presvedčíme o pravdivosti slov
evanjelia, že ak hľadáme najprv Božie krá-
ľovstvo a jeho spravodlivosť, všetko ostat-
né, čo potrebujeme pre spokojný život, do-
staneme navyše.

Čím budeme bližšie k Bohu, tým viac sa
bude meniť aj náš svet na domov, v ktorom
vládne láska nebeského Otca a kde sú ľu-
dia jeho deťmi a navzájom bratmi a sest-
rami.
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22. FEBRUÁR
KATEDRA (STOLEC) SV. PETRA

TENTO SVIATOK SA NEVZŤAHUJE na
nijaký hmotný stolec, ale na hodnosť,

funkciu, ktorou sa stal sv. Peter hlavou
apoštolského zboru a hlavou Cirkvi.

V tomto zmysle písal severoafrický
biskup sv. Cyprián v 3. storočí: „Je jeden
Boh, jeden Kristus, jedna Cirkev a jeden
stolec založený na Petrovi Kristovým slo-
vom.“ Podobne sa vyjadril iný kresťanský
autor: „V meste Ríme bol zverený prvému
Petrovi biskupský stolec, na ktorom sedel
Peter, hlava všetkých apoštolov, …a týmto
jedným stolcom sa zachováva jednota
všetkých.“

Teda slovami „Petrov stolec“ (cathedra
Petri) sa označuje ustanovizeň prvenstva
a jednoty v Cirkvi. Sviatok stolca sv. Petra
sa slávil v Cirkvi už v 4. storočí, a to
22. februára. Podľa tradície to bol deň,
v ktorom sa sv. Peter ujal spravovania
rímskeho biskupstva.

19. MAREC
SVÄTÝ JOZEF, ŽENÍCH PANNY
MÁRIE A PESTÚN JEŽIŠA KRISTA

SV. JOZEF BOL HLAVOU Svätej rodiny.
To je jedinečná hodnosť, v ktorej sa

mu nik nevyrovná a pre ktorú si sv. Jozef
zasluhuje osobitnú úctu.

Sv. Jozef vystupuje ako potomok kráľa
Dávida, ženích Panny Márie a zákonitý
pestún Ježiša Krista so všetkými právami
a povinnosťami otca rodiny. Jozefovým
rodovým mestom bol judský Betlehem. On
sám býval v galilejskom Nazarete, kde bol
chudobným tesárom. Tam sa i zasnúbil
s ušľachtilou devou, ktorá sa volala Mária.
No istý čas po zasnúbení Jozef s prekva-
pením zbadal na snúbenici znaky mater-
stva, ale vedel bez prieťahov a prekrúcania
urobiť to, čo od neho žiadal Boh.

V Matúšovom evanjeliu čítame: „Anjel
Pánov sa mu zjavil vo sne a prehovoril:
»Jozef, syn Dávidov, neboj sa vziať k sebe
svoju manželku Máriu, lebo čo sa v nej
počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna
a dáš mu meno Ježiš, lebo on oslobodí svoj

ľud od jeho hriechov.« Keď sa Jozef pre-
budil zo sna, urobil, ako mu kázal Pánov
anjel.“

Jedinečná úloha sv. Jozefa mu zaistila
významné miesto v úcte Cirkvi. Sv. Jozef
sa uctieva ako ochranca robotníkov, rodín
a Cirkvi.

25. MAREC
ZVESTOVANIE PÁNA

NAJVIAC NÁM PREZRÁDZA z Máriinho
života Lukášovo evanjelium. V správe

o zvestovaní Kristovho narodenia (Lk 1, 26n)
hovorí, že Boží anjel bol poslaný do galilej-
ského Nazareta k Panne, ktorá sa volala
Mária. Táto panna bola zasnúbená mužovi,

ktorý sa volal Jozef. Anjel sa jej prihovoril
zvláštnym pozdravom: „Zdravas, milosti
plná! Pán s tebou!“ Slovo „milostiplná“ sa
tu používa namiesto osobného mena a
svedčí o jedinečnom postavení nazaretskej
devy.

Je pochopiteľné, že plnosť milosti, o kto-
rej hovoril Boží posol, sa musela prejavovať
i v Máriinom živote. Mária viedla tichý
a jednoduchý život. Bol to život s Bohom,
či už v myšlienkach a túžbach, v modlitbe
alebo v každodenných prácach. Po patrič-
nom vysvetlení ponížene prijíma so všet-
kými dôsledkami ojedinelú úlohu, ktorú jej
určil Boh v dejinách spásy: „Hľa, služob-
nica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho
slova“ (Lk 1, 38).

Jej vyvolenie za matku toho, ktorého
očakávali toľké pokolenia, ju napĺňa vzne-
šenou radosťou, ale zároveň dáva hlbší výz-
nam jej úlohe služobnice.

- jg -
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17. FEBRUÁR
POPOLCOVÁ STREDA,
ZAČIATOK PÔSTNEHO OBDOBIA

ŠTYRIDSAŤDENNÝM PÔSTOM na púšti sa Ježiš pri-
pravoval na verejné účinkovanie. Cirkev, nasledujúc

Ježišov príklad, nám prikazuje pôst. Na začiatku tohoto
obdobia vyzýva na pokánie slovami Ježiša Krista: „Kajajte
sa a verte evanjeliu!“

Pokánie je podmienkou pre prijatie Boha a začína sa
tým, že uznáme svoju hriešnosť. Boh, ktorý sa k nám pri-
blížil v Ježišovi Kristovi, v ňom nám ponúka zmierenie.
Preto podľa zákona a tradície Cirkvi v tomto čase (od Po-
polcovej stredy do Turíc) máme pristúpiť k sviatosti pokánia. Len s čistým srdcom si bu-
deme môcť hlbšie prežívať veľkonočné tajomstvo – smrť a vzkriesenie Pána Ježiša – ktoré
sa sprítomňuje vo svätej omši.

Súčasťou pokánia sú tiež intenzívnejšie modlitby. V tomto období sa odporúča bohatšia
a živšia účasť na liturgii tak, aby vynikol život našej miestnej cirkvi. Naše kostoly v pôst-
nom období ožijú kajúcimi pobožnosťami a krížovými cestami.

V dňoch pokánia sa môžeme osobitným spôsobom venovať skutkom nábožnosti (účasť
na svätej omši, krížová cesta, modlitba ruženca, čítanie Svätého písma), skutkom lásky
k blížnemu (návšteva chorého či osamelého s konkrétnym prejavom pomoci, hmotná po-
moc chudobným či viacdetným rodinám, návšteva cintorína spojená s modlitbou za zos-
nulých), ako aj sebazaprenia (vernejšie plnenie svojich povinností, zdržovanie sa mäsi-
tého pokrmu, zrieknutie sa sledovania zábavných programov alebo alkoholických nápojov
či fajčenia ap.).

SVIATOSŤ ZMIERENIA
Podstatou sviatosti zmierenia je, aby si človek
uvedomil, že nie je neomylný, nie je bez
hriechu, ale si prizná svoje chyby, svoje hriechy
a ich oľutuje a snaží sa ich napraviť.

väzenia. Všetci tvrdili, že neurobili nič zlé,
že sú nevinní. Obďaleč stál zúbožený väzeň
a aj toho sa pýtal, či aj on je nevinný. „Ja
pykám za svoje viny,“ povedal väzeň. „Nie
som nevinný.“ Keď to pápež počul, šiel
k riaditeľovi väznice a povedal mu: „Nie je
dobre, keď tento zločinec je medzi toľkými
nevinnými. Pošlite ho domov!“

Ja si musím spytovať svedomie!

MEDZI CHLAPMI V KRČME bola reč
o spovedi a spytovaní svedomia. Je-

den z nich hovorí: „Ja si nemusím spy-
tovať svedomie. Keď nahnevám ženu, ona
mi vymenuje všetky moje hriechy.“

- jg -

Človek, ktorý vyzná svoje hriechy,
nestratí vážnosť

ISTÁ PANI, VEĽMI vážená osoba, po ge-
nerálnej spovedi sa pýta Františka Sa-

leského: „Dôstojný pán, čo si teraz myslíte
o mne?“

„Pokladám vás za svätú.“
„Prepáčte, dôstojný pán, ale vy so mnou

žartujete.“
„Nie,“ odpovedá František, „považujem

každého za svätého, kto sa odváži vykonať
dobrú svätú spoveď.“

Toho, čo priznal vinu, poslal domov

PÁPEŽ GREGOR XVI. sa raz vybral na-
vštíviť väznicu. Dal sa do reči s odsú-

denými a pýtal sa, prečo sa dostali do
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VIERA A NÁŠ ŽIVOT

PÔST
VO SVÄTOM PÍSME

Čo je to pôst?
Ako dnešný človek

vníma pôst?
Ako by toto obdobie mal

vnímať a prežiť pravý
kresťan – katolík?
Na to všetko, ako

nakoniec na všetky
dôležité otázky života
človeka, dáva odpoveď

Sväté písmo.

V ČASE PREDVEĽKONOČNEJ prípravy
sa každoročne vraciame do obdobia,

ktoré z ustanovenia Cirkvi je obdobím pôs-
tu. Pôst je náboženská prax, pri ktorej sa
človek zdržuje čiastočne alebo úplne
akýchkoľvek alebo určitých jedál a nápo-
jov. Táto prax je známa takmer vo všetkých
náboženstvách. Pôstom sa nemá vyjadriť
nejaké opovrhnutie týmito jedlami a nápoj-
mi. Práve naopak, biblický človek sa na
nich pozeral ako na Božie dary.

PÔST V STAROM ZÁKONE

V STAROM ZÁKONE MÁME často prí-
klady, keď prísny pôst mal vyprosiť

Božiu pomoc. Tak napríklad Ester: „…mod-
lite sa za mňa! Tri dni a tri noci nič ne-
jedzte, ani nepite! Ja sa budem so svojimi
služobnicami podobne postiť…“ (Est 4, 16).
Podobne sa postil Dávid (2 Sam 12, 16-23).

Hebrejské termíny používané v Biblii
pre pôst sú şúm (sloveso) a şôm (podstatné
meno). S pôstom súvisí aj slovný obrat inná
napšô, čo značí trápiť dušu. V prvom rade
existovali určité výročné pôsty. Židia sa
postili v deň zmierenia (Lv 16, 29-31). Po
exile boli ustanovené štyri ďalšie výročné
pôsty a všetky sa podľa Talmudu vzťahovali
ku katastrofám v židovských dejinách.

Okrem toho existovali i príležitostné
pôsty. Niekedy individuálne (napr. 2 Sam
12, 22), inokedy spoločné (Sdc 20, 26).
Pôstom sa vyjadroval zármutok, skrúšenosť
i pokora. Niekedy šlo aj o potrestanie seba
samého, čo vyjadruje už vyššie uvedený
termín „trápiť dušu“. Starozákonní ľudia ča-
som dospeli k názoru, že budú Bohom vy-

„Či to nie je pôst, ktorý sa mi ľúbi,
keď rozviažete zväzky zločinné

a roztvoríte zvierajúce putá,
prepustíte zlomených na slobodu

a rozlámete každé jarmo?“
(Iz 58, 6)



počutí automaticky, keď sa budú postiť
(Iz 58, 3), ale proroci vyhlasovali, že pôst
bez správneho konania je márny
(Iz 58, 5-12).

PÔST V NOVOM ZÁKONE

V NOVOM ZÁKONE MÁME pre pôst gréc-
ke termíny nésteuo (sloveso) a nésteia,

néstis (podstatné meno). V Sk 27, 21, 23
sa tiež vyskytujú termíny asitia a asitos, čo
značí bez potravy. Niektorí prísni farizeji
sa postili každý pondelok a štvrtok
(Lk 18, 12). Iní zbožní Židia sa postili čas-
tejšie (Lk 2, 37). Jediná správa o tom, že
sa postil Ježiš, sa týka jeho pokušenia na
púšti. Podobný 40–dňový pôst môžeme
vidieť u Mojžiša (Ex 34, 28). Ježiš pred-
pokladal, že sa jeho poslucháči postia a
učil ich, aby sa pritom obracali k Bohu,
nie k ľuďom (Mt 6, 16-18). V Skutkoch
apoštolov máme príklad, kde sa pred prvou
misijnou cestou sv. apoštola Pavla pred-
stavitelia cirkvi postili (Sk 13, 2). Aj sám
apoštol Pavol sa dvakrát zmieňuje o svojom
pôste (2 Kor 6, 5; 11, 27). V prvom prípade
ide zrejme o dobrovoľný pôst (nésteia),
druhá citácia mieni ako nedobrovoľný hlad
(limos), tak i dobrovoľné „neprijímanie po-
travy“ (nésteia).

VÝZNAM PÔSTU

Z TOHO, ČO SME UVIEDLI jasne vyplý-
va, že pôst znamená skôr pokoru

a podrobenie sa (predovšetkým vtedy, keď
človek zhrešil) a tým i posilnenie proseb-
ných modlitieb. Pôst vedie ako „cvičenie“
k posilňovaniu vôle a k nezávislosti na
materiálnych veciach a potrebách; robí člo-
veka otvoreným a ako „liečenie“ hodným
prijatia nejakého Božieho zjavenia, alebo
novej funkcie a úlohy pre Boží národ z Bo-
žieho poverenia.

Ježiš sa miestami staval k pôstu i kri-
ticky, lebo ochota pomôcť blížnemu stojí
vyššie, a také cvičenie v zbožnosti nesmie
tiež viesť k sebachvále a sebaospravedlňo-
vaniu pred Bohom.

Predovšetkým je pre Ježiša bezcenný
pôst pre sebaklam, pôst „pred ľuďmi“ (oká-
zalý pre uznanie). Pôst v Ježišovom duchu
a v správnej praxi Cirkvi musí stáť v služ-
bách kráľovstva Božieho, musí otvárať oči
a srdce pre brata, chrániť pred neumierne-
nosťou a bezmocnou závisťou, musí byť

eschatologicky zameraný a slúžiť úsiliu
o dosiahnutie duchovných hodnôt a ko-
nečne dospievať k „pôstu ducha“ (lebo Boh
sám stačí).

Kresťan sa nesmie tváriť zamračene
a musí sláviť i radostné dni Boha a blíž-
neho. Teda pôst správnym spôsobom a
v pravý čas! Pôst nie je žiadnou hodnotou
pre seba samého, má služobnú hodnotu.
V tomto zmysle dal i Druhý vatikánsky
koncil podnet k novému a správnemu chá-
paniu pôstu a podľa toho tiež upravil
pôstny poriadok. Piatky majú uctiť Ježi-
šovo utrpenie tým, že sa človek vzdá
niečoho, čo si slobodne zvolí. Od Popol-
covej stredy do Bielej soboty konáme
pokánie ako účasť na Kristovom utrpení.
(Porovn. 1 Kor 1-22.) V časoch, keď toľko
ľudí hladuje a umiera hladom, kresťan by
iste nemal hýriť, ale byť striedmy, vzdávať
sa a dávať.

Musíme si uvedomiť, že svet je výtvorom
a svetom Božím. Svet je teda dobrý a bol
odovzdaný človeku, aby ho spravoval a po-
užíval. Zásadné odmietanie toho, čo svet
ponúka (ako to bolo v Kumráne), Biblia
nepozná a teda je nebiblické. Skôr platí
pavlovská zásada „Všetko smiem. Ale nie
všetko osoží. Všetko smiem. Ale ja sa
ničím nedám zotročiť“ (1 Kor 6, 12).

Kresťan si musí vytvoriť odstup od
zlého, t. j. od Bohu sa protiviaceho sveta.
Odriekanie potom znamená a vyžaduje boj
proti vyvyšovaniu sa, vzťahovačnosti,
bezmocnej a pudovej závislosti proti „viere“
vo svet. Lebo pokrstený človek napodobuje
Ježišovu smrť i zmŕtvychvstanie a musí
preto spoluukrižovať starého človeka
(Rim 6, 6).

5
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DNEŠNÝ PÔST

DNEŠNÍ, NAJMÄ MLADÍ ĽUDIA neradi
rešpektujú pôstne príkazy. Oveľa

radšej prijímajú rôzne lekárske predpisy,
diéty, zriekanie sa niektorých pokrmov zo
zdravotných alebo hygienicko-estetických
dôvodov. A to je veľké nepochopenie. Mu-
síme si uvedomiť, že pôst, ku ktorému sa
v tomto čase každoročne vraciame, sotva
môže stačiť na to, aby sme zahladili a na-
pravili všetko, čo sme počas roka zameš-
kali. Aby sme mohli byť spokojní, musíme
sa naozaj usilovať, aj keď sa nám všetko
nepodarilo. Vždy je zmysluplné a správne
po určitom období, keď sme spáchali
hriech, pristúpiť k odriekaniu, znovu si
uložiť pokánie, dať Bohu znamenie dobrej
vôle a vložiť svoj osud do jeho rúk a volať
k nemu vo svojej ľudskej bezmocnosti.

POKÁNIE – ZÁKLAD PÔSTU

ZÁKLADOM NASTÁVAJÚCEHO pôstneho
obdobia musí byť pre nás pokánie,

kajúcnosť, kajúce zmýšľanie! Mnohí sa boja
pokánia, utekajú pred ním, vidia iba kríž,
ale nevidia balzam, ktorým je pomazaný.

A predsa je pokánie, ak sa správne
zamyslíme, potrebné pre každého z nás, ak

chceme prísť k Bohu. Pokánie je vážne,
úprimné odvrátenie sa od hriechu a obrá-
tenie sa k Bohu a jeho svätej vôli. K pod-
state pokánia patrí:

• Vôľa robiť pokánie.
(Obrátim sa! Je mi ľúto!)

• Skutok pokánia.
(Napravím, čo som pokazil!)

• Kajúce zmýšľanie.
(Nikdy viac to nechcem urobiť!)

V pokání je najhlavnejšia „skrúšenosť
srdca“. Cieľom pokánia je odstraňovať
hriech zo sveta, napraviť urazenú Božiu
česť a uzmierovať Božiu spravodlivosť.
Zmieriť sa s Bohom a znovu získať jeho
priazeň a priateľstvo.

„Zmýšľanie ľudského srdca je od mla-
dosti zlé“ (Gn 8, 21). Preto sa musíme
radikálne zmeniť (metanoia), a to tak, že sa
vrátime k Božím myšlienkam, k Božej vôli
späť do Božej náruče. To sú základné
požiadavky Ježišovej „reči na vrchu“. A
práve táto zmena v zmýšľaní je už pokánie,
ktoré zmení náš život. Pokánie je jediný
prostriedok ako zničiť hriech!

Ježiš Kristus, jeho kríž, Cirkev, nebo,
očistec k nám volajú: Robte pokánie!

- bl -

P O NEDEĽNEJ KÁZNI duchovný otec ohlásil zhromaždeným veriacim, že o týždeň bude
mať kázeň o klamstve. „Ja sa na ňu pripravujem a je to vážna téma, a preto vám odporúčam,

aby ste sa na ňu pripravili aj vy,“ vyzval veriacich. „Najlepšie sa pripravíte tak, že si do
nasledujúcej nedele prečítate 17. kapitolu z Markovho evanjelia.“

V nasledujúcu nedeľu duchovný otec, prv než začal kázať, položil zhromaždeným veriacim
otázku: „Nezabudli ste na moje odporúčanie z minulej nedele? Kto prečítal 17. kapitolu z Mar-
kovho evanjelia, nech zdvihne ruku.“

Všetci prítomní zdvihli ruky. Duchovný otec pozrel na les zdvihnutých rúk a povedal: „Ďa-
kujem vám, môžete dať ruky dolu. Vidím, že na dnešnú kázeň o klamstve prišli správni
poslucháči. Evanjelium sv. Marka má totiž len 16 kapitol.“

SPRÁVNI POSLUCHÁČI
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ČAS NOVOROČNÝCH VINŠOV a želaní
toho najlepšieho je za nami. Aj nové

predsavzatia, ktoré sme si dávali na prahu
nového roku, pomaly upadajú do zabudnu-
tia. Možno ich o rok opäť oprášime a znovu
vyriekneme. Hádam sa nám niekedy po-
darí z toho voľačo splniť. Pri dobrej a sil-
nej vôli posledný pohárik aj cigareta naozaj
budú poslednými, lebo si možno v kútiku
srdca uvedomíme, čo to spôsobuje nám, ale
predovšetkým našim blízkym, na ktorých
nám určite záleží.

Najviac by sme mali byť citliví na deti.
Tie si určite zapamätali naše novoročné
sľuby, vyslovené pred nimi a spečatené
pevným stiskom rúk.

Dlho budem spomínať na stretnutie s
jednou mladou rodinou v deň Nového ro-
ku. Vykračovali si po zasneženom chod-
níku v parku. Keď sme sa stretli, navzájom
sme si zavinšovali a prehodili pár slov. Aj
ich najmenšia, asi trojročná ratolesť, sa
zapájala do nášho rozhovoru a za nič na
svete sa nechcela pustiť otcovej ruky. Cí-
tila sa tak bezpečne a svojim detským švi-
torením spríjemňovala našu krátku debatu.
Keď som sa jej opýtala, kde má bračeka,
zatiahla tenkým hláskom: „Bol zlý, a preto
zostal doma!“

Deti zvyknú pohovoriť všeličo, pomys-
lela som si, ale dievčatku malo naozaj
pravdu.

„Nevieme si s ním poradiť, má domáce
väzenie, zakázaný televízor, nesmie sa ísť
vonku hrať.“ Skoro bezradne mi to potvr-
dzovali obidvaja rodičia. Keď som si pred-
stavila 8–ročného chlapca, ako sedí sám
doma v takýto čas, zdalo sa mi to nepri-
merané. V mojej pamäti sa vynorili ďalšie
obrazy z nedávnej minulosti, v ktorých
dominoval veľmi živý a temperamentný žia-
čik. Bol ním práve bezradný otec, ktorý sa

iste musel poznať vo svojom synovi. Chcela
som mu to trochu pripomenúť, ale jeho
prísne oči a zovreté pery ma od toho odra-
dili. Cítila som, že už nechce pokračovať
v rozhovore a z jeho novoročného vinšova-
nia mi zostala trpkosť v srdci.

Dlho som sa pozerala za vzďaľujúcimi sa
postavami. Nemali to namierené domov,
vykračovali si úplne opačným smerom.

Malý väzeň to musí riadne pocítiť. Sedí
sám v prítmí izby, pozerá sa na tmavý via-
nočný stromček, vôkol neho je pravé vä-
zenské ticho. Radosť z narodenia malého
Ježiška sa v jeho detskej duši určite po-
maly vytráca. „Vygumovali“ ju svojou ľahko-
vážnosťou jeho rodičia.

Nie je to ojedinelý prípad, kedy sú deti
potrestané týmto spôsobom. Na domáce vä-
zenie si už pomaly zvykajú.

„Mám zakázané to a to, dovtedy ne-
smiem vyjsť na dvor, kým si neopravím
známku…“ a iné neprimerané uplatňova-
nie rodičovskej autority, zraňuje aj otupuje
detskú dušu.

Skúsme si aspoň na chvíľku vymeniť
úlohu s malými trestancami, alebo zmeňme
taktiku. Nenechávajme úplne doznieť no-
voročné vinše, snažme sa o to, aby sa ich
echo neustále ozývalo v našej duši. Teplo
a lásku Svätej rodiny prenesme do našich
ľudských príbytkov.

- km -

Udržať si dôveru detí pri
odstraňovaní toho, čo je v nich
zakorenené, v tom je hlavné

umenie výchovy.
(E. M. Šoltésová)
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AHOJ, chlapci a dievčatá!

Celý ruženec odriekali deti. Striedali sa
chlapci i dievčatá pod vedením svojej star-
šej kamarátky Moniky. (Čo vy na to, Tre-
bišovčania? Dáme sa zahanbiť?) Po mod-
litbe sv. ruženca bola slávnostná sv. omša
za prítomnosti všetkých našich duchov-
ných otcov. Už dávno mi nebolo tak dobre.
Toľko otcov dokopy! Po jednej strane sedel
môj ocko, pri oltári duchovní otcovia a nad
nami všetkými sa usmieval náš nebeský
Otec. Tak dobre môže byť iba doma!

A keď z úst duchovného otca zaznievali
slová o trvácnosti Božieho chrámu v srd-
ciach ľudí, akoby sa zo všetkých strán
ozývalo:

„Aké milé sú tvoje príbytky,
Pane zástupov;

túži a zmiera moja duša
po nádvoriach Pánových.

Moje srdce i moje telo vznášajú sa
k Bohu živému.“

„Bože, náš ochranca, pohliadni a pozri
na tvár svojho pomazaného.

Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší
než iných tisíce.

Radšej chcem stáť na prahu
domu svojho Boha,

ako prebývať v stanoch hriešnikov.“
„Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane,

a bez prestania ťa velebia.“ (Ž 84)
Ako dobre, že máme nebeského Otca,

ktorý nám vo svojom milosrdenstve dokáže
odpustiť, keď sa previníme!

Vaša priateľka Vierka.

POCÍTILI STE UŽ NIEKEDY smútok
nad tým, že to, čo robíte, vaša práca,
úsilie, dobrá vôľa, sú zbytočné a ne-

prinášajú žiadne výsledky? Ak áno, tak ma
viete pochopiť.

JA SOM V POSLEDNOM čase prežívala
pocit zbytočnosti tejto našej rubriky.

Nikto sa neozýva, nekritizuje, nepýta sa,
nevyjadruje. Keď som zobrala pero do ruky,
nič nenapísalo. Srdce mi oťažievalo a my-
seľ chradla.

V týchto dňoch som ale prežila akési
znovuzrodenie, ktoré ma vyburcovalo do
práce. Keď som sa dozvedela o vážnych ži-
votných rozhodnutiach mojich troch obľú-
bencov, pocítila som veľkú radosť, ale
i štipku hrdosti, že snáď nejaké to se-
mienko sa podarilo zasiať aj mne. Návrat
do nedávnej minulosti bol veľmi pekný
a blahodarne pôsobil na rany môjho srdca.

Balzamom pre moju dušu bola však
svätá omša vo Vojčiciach v deň 1. výročia
konsekrácie (posviacky) oltára a kostola.

Každý z vás už určite prežil takú chvíľu,
keď mu bolo veľmi ťažko, ale po príchode
domov, k mame, k otcovi, pomaly problémy
ustúpili do pozadia a vy ste pocítili, že títo
vaši najbližší vás ochránia. Ešte keď vás
potešil aj brat alebo sestra, hneď bolo
dobre.

Takéto pocity som mala aj ja. Len čo
som sa zvítala s nebeským Otcom kratuč-
kou modlitbou, oslovil ma svojim odrieka-
ním Zdravasov milý, ale beťársky detský
hlások. Po sv. omši som sa dozvedela, že
to bol Majko Prosba, ktorý síce do školy
ešte nechodí, ale máme sa od neho čo
učiť. Vyznať sa verejne z lásky k Bohu a
nebeskej Matke sa nebojí, aj keď je malý.


