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Farnosť Navštívenia bl. Panny Márie Trebišov

7 II. ročníkObčasník

Naša prosba
Duchu Svätý, daj viery, daj pobožnosti, sily, umu a múdrosti,

daj nám hriechov oplakanie a vo viere zotrvanie.

MODLITBA PÁNA: „OTČE NÁŠ“
Sedem prosieb

(Pokračovanie z minulého čísla)

III. „BUĎ VÔĽA TVOJA AKO V NEBI
TAK I NA ZEMI“

V TRETEJ PROSBE prosíme nášho
Otca, aby zjednotil našu vôľu s vôľou

svojho Syna, žeby sme plnili jeho plán
spásy pre život sveta. Vôľa nášho Otca je,
„aby boli všetci ľudia spasení a poznali
pravdu“ (1 Tim 2, 4). Kristovo prikázanie,
ktoré zhŕňa všetky ostatné a vyjadruje nám
celú Otcovu vôľu, znie: „Aby ste sa aj vy
vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“
(Jn 13, 34).

Prostredníctvom modlitby môžeme rozo-
znať, čo je Božia vôľa a dosiahnuť vytr-
valosť pri jej plnení. Ježiš Kristus nás učí,
že do nebeského kráľovstva sa nevchádza
slovami, ale plnením vôle jeho Otca, ktorý
je na nebesiach. „Boh… vypočuje toho,
kto… plní jeho vôľu“ (Jn 9, 31). Takú moc
má modlitba Cirkvi v mene jej Pána najmä
v Eucharistii; tá je orodujúcim spoločens-
tvom spolu s presvätou Božou Matkou a so
všetkými svätými, ktorí boli „milí“ Pánovi,
lebo nechceli iné, iba jeho vôľu.

IV. „CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ DAJ
NÁM DNES“

VO ŠTVRTEJ PROSBE, keď hovoríme
„daj nám“, vyjadrujeme v spoločen-

stve s našimi bratmi svoju synovskú dô-
veru k nášmu nebeskému Otcovi. „Daj
nám“, je to krásna dôvera detí, ktoré oča-
kávajú všetko od svojho Otca. Veď on dáva
svojmu slnku vychádzať nad zlých i dob-
rých a posiela dážď na spravodlivých i ne-
spravodlivých a všetkému živému dáva
pokrm v pravý čas. Ježiš nás učí tejto
prosbe, ktorá v skutočnosti oslavuje nášho
Otca, pretože uznáva, že je dobrý nad
všetku dobrotu.

Ale skutočnosť, že jestvujú ľudia, ktorí
sú hladní, lebo nemajú chlieb, odhaľuje
inú hĺbku tejto prosby. Dráma hladu vo
svete vyzýva kresťanov, ktorí sa pravdivo
modlia, aby účinne vzali na seba zodpo-
vednosť za svojich bratov a sestry, a to tak
vo svojom osobnom správaní, ako aj vo
svojej solidarite s ľudskou rodinou.

Táto prosba, ako aj zodpovednosť, ktorá
z nej vyplýva, platí aj o inom hlade, kto-
rým ľudia trpia: „Nielen z chleba žije člo-
vek, ale z každého slova, ktoré vychádza
z Božích úst“ (Mt 4, 4). Preto sa špecificky
kresťanský význam tejto štvrtej prosby
vzťahuje na Chlieb života: na Božie slovo,
ktoré treba prijímať s vierou, a na Kristovo
telo, ktoré prijímame v Eucharistii.

(Pokračovanie nabudúce)
Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV,

Trnava 1999
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LITURGIA zásluhou sa rozšírili kláštory v latinskej
Afrike. Augustín sa postupne stal duchov-
ným vodcom severoafrickej a v istom
zmysle celej západnej Cirkvi. Oprávnene
sa pokladá za najväčšieho cirkevného otca
západného kresťanstva.

Hoci Augustín bol za svojho biskupo-
vania všestranne činný ako filozof, teológ,
kazateľ, duchovný vodca, predsa najväčšmi
ho zamestnával boj proti bludným náhľa-
dom a náukám, ktoré vírili život vtedajšej
Cirkvi.

Zomrel v noci z 28. na 29. augusta roku
430. Pochovali ho v meste Hippo, ale jeho
telesné pozostatky boli v 8. storočí prene-
sené do kostola sv. Petra v meste Pávii
v severnom Taliansku, kde sú doteraz.

Jeho diela Vyznania a o Božom štáte
boli preložené aj do slovenčiny. Svoju ži-
votnú skúsenosť vložil do výroku: „Nespo-
kojné je naše srdce, kým nespočinie
v tebe, Bože!“

8. SEPTEMBER
NARODENIE PANNY MÁRIE

V cirkevnom kalendári sa nachádza
niekoľko sviatkov Panny Márie, matky Je-
žiša Krista. Z nich azda najvhodnejší na
pripomienku jej životných dejov a jej úcty
je práve sviatok jej narodenia, ktorý Cirkev
slávi 8. septembra.

O narodení Panny Márie nenachádzame
v štyroch evanjeliách nijaké údaje. Píše
o ňom Jakubovo protoevanjelium. Je to
spis, ktorý vznikol až v polovici 2. storo-
čia. Cirkev ho neprijala do zoznamu evan-
jelií, pretože obsahuje veľa legendárnych
prvkov. Toto Jakubovo protoevanjelium
píše aj o narodení Panny Márie a jej rodi-
čoch, Joachimovi a Anne.

O osobnom ľudskom živote Ježišovej
matky vieme pomerne málo. Evanjeliá sú
zamerané predovšetkým
na osobu a pôsobenie
jej syna; matke venujú
pozornosť iba natoľko,
nakoľko je to potrebné
na osvetlenie a lepšie
pochopenie tajomstiev
Kristovho života.

(Rajmund Ondruš S.J. -
Blízki Bohu i ľuďom.)

- rm -

28. AUGUST
SVÄTÝ AUGUSTÍN, BISKUP
A UČITEĽ CIRKVI

AUGUSTÍN SA NARODIL 13. novembra
354 v Tagaste pri Kartágu v severový-

chodnom Alžírsku ako syn pohana Patricia
a kresťanky Moniky. Bol veľmi nadaný
a ľahko sa učil. Vyštudoval za rečníka.

S mladistvými rokmi prešla ho nepekná
náklonnosť ku krádeži. No objavila sa iná.
Už ako 16-ročný stal sa otrokom zmyselnej
náruživosti a bol jej obeťou až do 33 roku
svojho života. Svoje tu vykonala aj spoloč-
nosť zlých kamarátov. Augustín sa dostal
okrem mravnej aj do hlbokej náboženskej
krízy. Ako učiteľ rečníctva odišiel najprv
do Ríma a stade okolo roku 384 do Milána.
Augustín si priniesol do Milána veľké po-
chybnosti v duši. V takomto rozpoložení sa
stretol s milánskym biskupom Ambrózom.
V jeho kázňach hľadal ako rečník najprv
iba formu, ale postupne ho zaujal aj ich
obsah. Augustín v nich nachádzal odpo-
vede na mnohé svoje nevyriešené otázky
a mučivé pochybnosti.

Raz zo susedného domu počul detský
hlas, ktorý opakoval slová: „Vezmi, čítaj!
Vezmi, čítaj!“ Otvoril listy apoštola Pavla,
ktoré mal v záhrade. Oči mu padli na
miesto, kde apoštol píše: „Žime počestne
ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie
v smilstve a necudnosti, nie v svároch
a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša
Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žia-
dostí“ (Rim 13, 13 – 14). Augustín pokladal
tieto slová za jasný Boží pokyn a za prog-
ram svojho ďalšieho života. Nastalo obdobie
hlbokého duchovného prerodu a prípravy
na prijatie krstu, ktorý prijal roku 387.
Potom sa vrátil do Afriky, kde bez meš-
kania začal uskutočňovať program nového
života. Roku 391 sa stal kňazom a o päť
rokov neskôr biskupom v meste Hippo.
Ako biskup bol Augustín obetavým pastie-
rom svojich veriacich a horlivým hlásate-
ľom Božieho slova. Žil chudobný spolu
s kňazmi v kláštore, ktorý vybudoval. Jeho
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VIERA A NÁŠ ŽIVOT

ÚVOD DO

BIBLICKEJ
ANTROPOLÓGIE

HO LOGOS SARX EGENETO
A Slovo sa telom stalo

Jn 1, 14

Slovo antropológia
pochádza z gréčtiny –

áthrópos (človek)
a lógos (slovo, učenie).
Antropológia je náuka
o človeku, o celkovej

štruktúre jeho bytosti,
o jeho postavení v prírode,

najmä vzhľadom na
ostatné živé tvory, o jeho

vzťahu k predhistórii,
kultúre a etike.

VÝRAZ ANTROPOLÓGIA sa po prvý
krát objavil v 16. storočí a v nasledujú-

com období našiel použitie vo fyziológii,
psychológii, etike, etnológii, či kultúrnej
antropológii. Antropologické poznanie je
ako poznanie o živote a konaní tak staré,
ako človek sám. Antropológia zodpovedá
základným záujmom človeka o sebe samom.
Tvárou v tvár rôznym a mnohostranným
záujmom o človeka môžeme rozlišovať
mnohotvárnosť antropológie. Aj keď naj-
známejšia bola filozofická antropológia, po-
stupne sa začali rozvíjať aj biologická,
lekárska, psychologická, sociologická, či
pedagogická antropológia, a mnohé ďalšie.
Aj keď váhavo, ale predsa sa antropo-
logické problémy začali riešiť aj v teológii.
V evanjelickej to boli najmä R. Bultman
a K. Barth a v katolíckej K. Rahner a J. B.
Metz, ktorí boli priekopníkmi na tomto
poli.

Prečo je dôležité, aby kresťan poznal
základy biblickej antropológie? Biblická
antropológia predstavuje človeka v jeho
existenciálnom vzťahu k Bohu, a to v rám-
ci ekonómie spásy, a preto ho vždy opisuje
ako osobu. Časté používanie antropologic-
kých pojmov najmä u sv. Pavla, napr. sárx
(telo z hľadiska svojej podstaty) označuje
človeka pod novým uhlom jeho telesnosti,
pozemskosti, podmienenosti; sóma (do-
slovne telo) označuje ľudskú osobu; psyché
(duša) označuje žijúcu historickú ľudskú
bytosť; noús (duch) je schopnosť človeka,
ktorou môže poznať, skúmať, prijať alebo
odmietnuť pravdu; kardia (srdce, sídlo
duchovného a telesného života) je „ja“ (ego)
človeka, ktoré chce, miluje, dúfa, pochy-
buje, verí atď., nás núti, v záujme poznania
biblickej pravdy a jej obhajoby, pestovať
kritický dialóg so súčasnou antropológiou.
Pápež Ján Pavol II. v prejave pred členmi
Pápežskej biblickej komisie a profesor-
ského kolégia Pápežského biblického in-
štitútu 23. 4. 1993 povedal: „Nový pokrok
lingvistických, literárnych a hermeneutic-
kých výskumov priviedol biblickú exegézu
k tomu, aby k štúdiu literárnych druhov
pridružila aj ďalšie početné hľadiská...“
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nejším, slobodnejším, teda v milostivom
sebaotvorení. Z toho vyplývajú základné
údaje teologickej antropológie ako osob-
nosť, subjektivita, tvorivosť, historickosť,
sloboda, zodpovednosť, transcedentné od-
volávania, pomýlenia, spolutvoriteľstvo
a budúcnosť človeka. Miera a smer pre to
je Ježiš Kristus. Na ňom ako na východis-
kovom bode a bode koncentrácie všetkého
Božieho sebaoznámenia bolo zreteľné, čo je
udelenie milosti, zatratenie, spasenie a do-
konanie človeka a ľudstva.“

Kresťanská viera sa rozumie ako posol-
stvo o spasení človeka. Boh a človek sa
nedajú oddeliť. Človek je posudzovaný ako
príjemca so zreteľom na predpoklad poro-
zumenia posolstva. To znamená, že teo-
lógia sa prejavuje ako transcedentálna
antropológia. Teologická antropológia po-
tom dáva formálny rámec všetkým teologic-
kým výpovediam, ktoré robia pre človeka
transparentnú význačnosť spasenia.

Aj Posynodálny a apoštolský list Svä-
tého otca Jána Pavla II. Christifideles laici,

o povolaní a poslaní laikov
v Cirkvi a vo svete, v 50-tej
kapitole hovorí o „antropo-
logickom a teologickom
fundovaní“, kde uvádza, že:
„Predpokladom pre uznanie
prítomnosti ženy v Cirkvi
a spoločnosti je starostlivé
a do hĺbky idúce prebá-
danie antropologického

fundovania ženského bytia a mužského
bytia…“ Otcovia synody hlboko pociťovali
túto potrebnosť, keď tvrdili, že „musia
prehĺbiť teologické a antropologické
základy pre riešenie problémov o skutoč-
nom význame a dôstojnosti oboch pohlaví“
(Pavol VI. — 18. 4. 1975).

Biblická tradícia má výrazný odpor proti
sklzávaniu lásky do univerzálnych abstrak-
cií a proti klamnej viere, že človek miluje
Boha, keď jeho láska obchádza konkrétne
jednotlivé existencie. „Ak niekto povie:
»Milujem Boha«, a nenávidí svojho brata, je
luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí,
nemôžete milovať Boha, ktorého nevidí“
(1 Jn 4, 20).

Poznanie nie je vecou intelektu odde-
leného od tela. Poznanie je akt celého
človeka.

- bl -

Neznamená to však úplnú voľnosť, lebo
ako uvádza encyklika Providentissimus
Deus: „Sväté knihy nesmú byť postavené
na tú istú úroveň ako obyčajné spisy,
pretože ony sú nám dané od Ducha
Svätého, je v nich dôležitý, tajomný a z
mnohých aspektov aj ťažký zmysel, takže k
jeho porozumeniu i k jeho vykladaniu vždy
potrebujeme zostúpenie toho istého Ducha
Svätého, inými slovami jeho svetlo a jeho
milosť, o ktoré je potrebné prosiť v pokor-
nej modlitbe, ktoré však musíme chrániť aj
vo svätom živote.“

Viera a teológia sú zásadne zaintereso-
vané na antropologickom poznaní a vzhľa-
dom k sebauvedomeniu človeka využívajú
výsledky humánnych vied, ktoré po kritic-
kom zhodnotení slúžia na účinnejšiu in-
terpretáciu Slova Božieho.

Teologická antropológia vychádza z an-
tropologickej výpovede Písma, ktorá pri
všetkých rozdielnostiach človeka vidí jeho
základný historický vzťah vo vzťahu k Bo-
hu. Dôležité zo starozákonného pohľadu na
človeka je poukázanie
na stvoriteľstvo, po-
dobnosť Bohu, na
vzťah k spoločnosti,
k svetu a okolitému
svetu, vzťah k Bohu,
danosť reči, partner-
stvo, zodpovednosť,
pracovná, kultová
a kultúrna schopnosť
človeka. K tomu pristupuje ešte krehkosť
a hriešnosť človeka, ale tiež prisľúbenie
a určenie ku spaseniu. Pre novozákonné
poňatie človeka sú ústredné postava
a dielo Ježiša Krista. Ako hlavný rys
nového ľudstva odhaľuje situáciu človeka,
poznamenanú hriechmi. Zároveň do neho
vstupuje zmierlivý Boh, neodvolateľne na
strane človeka. Ako nový Adam reprezen-
tuje Ježiš ideálneho človeka budúcnosti
Božej, ukazuje a umožňuje všetkým cestu
k takému vývoju človeka. Ako subjekt Božej
lásky je človek povolaný k účasti na živote,
na prírode, na duchu a Božej láske. Nový
človek je Božie dieťa a je bratom všetkého
stvorenstva.

Podľa veľkého katolíckeho teológa
K. Rahnera: „Kresťanský veriaci človek sa
ukazuje cez svoju hriešnosť ako Bohom
historicky oslovený, a to slovom absolút-
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M OČENOK. Táto nádherná obec neďaleko
Nitry už po siedmykrát privítala účastníkov
celonárodného festivalu biblických a du-

chovných hier, známeho aj pod názvom Gorazdov
Močenok. Po prvýkrát ju však ožiarili aj trebišovské
Hviezdičky neba s ich vianočným odkazom „…aby
láska navždy vládla v kruhu našich rodín!“

Trebišovské „hviezdičky“
na tohoročnom ročníku Gorazdovho
Močenka

MOŽNO I KVÔLI názvu nás uspo-
riadatelia zaradili do programu až na

20.30 h. Snáď si mysleli, že ligotavé očká
hviezdičiek takto skôr vyniknú!

Po namáhavej, takmer osemhodinovej
ceste a generálke 24 unavených anjelikov
spolu s pastiermi, starčekom, oteckom,
synčekom, sv. Jozefom, Máriou i malým
Ježiškom tak muselo podstúpiť skúšku
ohňom pred očami odbornej poroty i laickej
verejnosti a na vlastnej koži okúsiť dosky,
ktoré znamenajú svet. A i keď naše vystú-
penie nebolo súťažné, každý bral prípravu
naň naozaj zodpovedne a na javisku vydal
zo seba i ten posledný zvyšok svojich síl.
O to krajší však bol záver predstavenia
a neskôr i samotného festivalu, kedy po-
tleskom publikum vyjadrilo obdiv a vďaku
deťom i tým, ktorí sa o vznik tohoto pásma
pričinili.

Tým sa však náš pobyt v „divadelnej
dedine“ ani zďaleka neskončil. Čakal nás
ďalší bohatý kultúrny i relaxačný program.
Na druhý deň sme sa vybrali poznávať
neďalekú metropolu Nitru. Mali sme to

šťastie stáť a spievať na mieste, odkiaľ
ohlasovali Božie slovo sv. Cyril a sv. Me-
tod, na mieste, ktoré Sv. otec Ján Pavol II.
nazval slovenským Betlehemom. Náš spev
a modlitby tak zazneli i v slávnej nitrian-
skej bazilike minor.

Ale vrátim sa späť k festivalu. Za tie
nádherné štyri dni sme mohli všetci s úža-
som sledovať jedinečné herecké, spevácke
či pantomimické výkony protagonistov
jednotlivých pásiem, hier a muzikálov.
Nepreháňam, ak si dovolím tvrdiť, že
každé vystúpenie v sebe nieslo hlbokú
ideu a zanechalo nemalú stopu v srdci
diváka.

Naše vnútro chvíľami pohlcovala bolesť,
aby v zápätí pocítilo ovlažujúci vánok
úsmevu a radosti. Pri pantomíme hlucho-
nemých detí, kde sledujúc dej v podvedomí
uvažujete, ako je toto možné, ako si to
všetko tie deti pamätajú, ako to, že je to
všetko také skutočné, také reálne, sa vám
z jedného oka vykotúľa slza smútku
a druhé sa raduje z tej krásy, ktorá sála
z úprimných a čistých detských duší.

AKO TO VIDÍM JA
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Pri zahĺbení sa do zveršovaných myšlie-
nok odvrhovaného dieťaťa trpiaceho na
Downov syndróm ostávate stŕpnutí stáť
nad prostotou, no plnosťou ducha, takou
vzácnou pred Bohom.

Po chrbte vám lezú zimomriavky a do
mysle sa vnára vzbura proti Bohu pri
pohľade na stále viac trpiaceho spravod-
livého Tobiáša, ktorý prehráva boj s ukrut-
nosťou a chamtivosťou ľudí, aby vám v zá-
pätí srdce zovrel uzdravujúci dotyk ar-
chanjela Rafaela, ktorého krásny spev mi
rezonuje v mysli ešte aj dnes. Láska je
silnejšia… Zvíťazili sme, no celé telo sa
chveje oslabené po boji. Po boji s kým? So
zlom? So sebou samým? O kom to bolo?
Nebolo to o mne? Bolo to… Bolo to krásne!
Áno, ešte dnes sme plní hlbokých a živých
emócií, keď si na to spomíname. No nielen
na samotné predstavenia, ale i na sv.
omše, na atmosféru celého festivalu, na
neopakovateľnosť ducha priateľstva, jed-
noty a pohody. Žiaden hnev, nervozita,
tlačenica, nevrlé pohľady. Všade bolo po-
čuť potlesk, smiech, spev, ale i modlitby,
všade bolo cítiť ľudské teplo a spolupatrič-
nosť.

Veru, neopakovateľný citový a duchovný
zážitok. No nielen city, ale i myseľ od-
chádzala z festivalu uspokojená. Ten, kto
sa divadlu viac rozumie, ale i my, obyčajní
„divadelní smrteľníci“ sme sa mohli na
jednotlivé vystúpenia pozrieť i kritickým
okom poroty a všeličomu sa tak priučiť.
Mali sme možnosť stráviť neopakovateľné
chvíle medzi takými osobnosťami sloven-
ského divadelníctva, ako sú napr. pani
A. Gáborová, pani E. Došeková (známa aj
ako strašná Zubatá) či stretnúť Janka
Palla, ktorý si tu v Močenku zahral márno-
tratného syna a svojím nádherným spevom
obohatil tento festival. Ten sa pre nás
skončil opäť nočným spevom pred miest-
nym chrámom a následnou nádhernou
tichou adoráciou pred sviatostným Pánom
Ježišom len pri teplom svetle sviečok.

Nedá mi však, aby som sa aj ja nezahral
tak trochu na kritika. Všimol som si, a tu
v Močenku aj akosi viac uvedomil, že všade
čítame a počujeme o organizáciách či

spolkoch, ktoré takéto akcie pre nás
pripravujú. Áno, uskutočňujú sa aj vďaka
nim. Poskytujú priestory, financie. Ale
ducha, ducha tomu všetkému dávajú ľudia,
presnejšie jednotlivci, ktorí na seba berú
neraz priťažké bremená zodpovednosti
a obetavosti. Ľudia, ktorí ostávajú v úzadí,
no bez ktorých by to všetko bolo čosi ako
počítačový program, ktorý síce funguje
presne a bezchybne, ale nežije. Možno si
poviete, že je to z ich strany pýcha, že sa
túžia ukázať. Nuž, u niekoho azda. Tí, o
ktorých tu píšem však – ako som už
spomenul – ostávajú v anonymite, v úzadí.
A preto im aj touto cestou vyjadrujem
obdiv, uznanie a vďaku za neľahkú prácu,
ktorej súčasťou sú neraz aj prebdené noci
či „cigánsky čardáš“ v žalúdku i niekoľko
dní. Zároveň sa však pýtam: kedy sa aj
u nás nájde viac takýchto ľudí, ktorí sú
ochotní pre dobrú vec, jednoducho pre
druhých, obetovať svoj mimopracovný čas
a neraz aj prostriedky, ľudí zapálených pre
vec, ľudí obetavých, nezištných? Iste
medzi nami sú, a preto ich aj touto cestou
vyzývam, aby sa nebáli prísť s nápadom,
aby sa nebáli prekážok a driny. Oplatí sa
to. Tak, ako sa aj nám, vašim deťom,
oplatilo cestovať do Močenka. Prečo?
Pretože sme tam stretli živého Boha…

Pane, ďakujem Ti za našich anjelikov,
ďakujem Ti za nášho pána dekana, ďaku-
jem Ti za všetkých ľudí pred i za oponou,
ktorí svojou prácou prispeli k tak krásnej
oslave Tvojho mena a k premene našich
sŕdc. Bez nich by sme tam nikdy neboli.
Ďakujeme.

Veni, vidi, vici.
Ľ. H.

…Trebišovské „hviezdičky“
na tohoročnom ročníku Gorazdovho Močenka
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AHOJ, (nielen) chlapci a dievčatá!

PRÁZDNINY SA POMALY končia. Vy ste si
oddýchli, nabrali nových síl, objavovali a
obdivovali Božie stopy. Niektorým z vás pri tom

pomáhali aj naši duchovní otcovia, naši páni
kapláni. Tým „mladším“ je vdp. Mgr. Marek Forgáč,
ktorého som požiadala o rozhovor.

Duchovný otče, ste v Trebišove ani nie
mesiac, ale už si o vašich aktivitách
mládež medzi sebou hovorí a chceli by
sa o vás dozvedieť aj niečo viac. Dovoľte
mi teda položiť vám v ich mene niekoľko
otázok. Prišli ste z druhého najväčšieho
mesta na Slovensku. Medzi Košicami
a Trebišovom sú veľké rozdiely, ktoré
určite nevyplývajú iba z rozdielnosti
počtu obyvateľov. V čom ich vidíte vy?

Mám rád miesta, kde sa všetko hýbe
a kde je živo. Vyrástol som vo veľkomeste
a tam naozaj držíte ruku na pulze života.
Asi v tom je rozdiel Košíc a Trebišova.
Postupne však prichádzam na to, že nie je
dôležité mesto ako také. Z pozície môjho
povolania sú dôležití ľudia. Prišiel som
k ľuďom, nie k mestu. Ak človek drží ruku
na pulze života ľudí, ak žije ich radosťami
a starosťami, tak aj Trebišov dokáže vnímať
ako veľkomesto.

O Trebišovčanoch sa hovorí, že sú
málo aktívni v oblasti duchovného živo-
ta. Aké sú Vaše prvé dojmy?
Rozmýšľali ste o nejakých
aktivitách, ktorými by ste
„rozvírili tieto stojaté vody“,
prípadne ste už nejaké aj
podnikli?

Možno máte pravdu o stoja-
tých vodách v Trebišove. Vidím,
že je tu čo robiť. Nechcel by som
však byť tým, kto tieto stojaté
vody len rozvíri a potom sa
vytratí. V duchovnom živote vždy
ide o hĺbku a až potom o akti-
vitu. Preto hľadám hlboké duše.
Dávam prednosť individuálnemu
prístupu. Iba s takýmito ľuďmi

sa dá niečo podniknúť – pravidelné stret-
nutia, nezabudnuteľné výlety, práca
s deťmi i dospelými… Avšak stojaté vody
treba najprv prehĺbiť a až potom rozvíriť.

Mládež zaujíma predovšetkým to,
kedy ste pocítili Božie volanie, čo
predchádzalo vášmu rozhodnutiu pre
duchovné povolanie. Mali ste nejaký
kňazský vzor? Čo vás priviedlo ku
kňazstvu?

Povolanie je dar a tajomstvo. Preto sa
o tom ťažko rozpráva. Veľkú úlohu zohralo
prostredie, v ktorom som vyrástol – pria-
telia, spoločenstvá, kňazi, no najviac rodi-
na. Viem, čo je atmosféra pokoja, dôvery,
spolupatričnosti, atmosféra spravodlivosti
i lásky, atmosféra modlitby. To je pečať
rodiny, ktorú si nesiem v srdci. Nechcel
by som veľmi idealizovať, lebo každá rodina
má i svoju druhú stranu, ale predsa môžem
povedať, že rodina mi bola odrazovým
mostíkom, od ktorého by sa dalo odraziť do
akéhokoľvek povolania. Jedno by som však

Vo Vysokých Tatrách
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AHOJ, (nielen) chlapci
a dievčatá!
(pokračovanie zo strany 7.)

vlastnosti si u ľudí vážite (nevážite), čo
rád (nerád) jete…

U ľudí si vážim spontánnosť a úprim-
nosť. Mám rád, keď na mňa niekto ide
priamo a úprimne a nie so svojimi herec-
kými schopnosťami. Čítam rád, len na to
niet času (to povie asi každý). Často
chodievam do prírody. Tam sa telo unaví,
ale duch si odpočinie. Variť neviem, v tom
som analfabet – veľké „mínus“ v mojej
profesii. Snáď nezahyniem od hladu.
Mojou špecialitou je „chutne a striedmo“
a k tomu ešte dobré pivo.

Ste mladý. Aký je váš názor na
dnešnú mládež?

Na jednej strane sa mladým vraví, že sú
našou budúcnosťou, na druhej strane sa
im mnoho vyčíta. Iste, je dosť zlého, čo sa
na dnešnú mládež lepí – od osobných
problémov až po veľké civilizačné choroby
mladých. Najviac mi asi prekáža pohodl-
nosť a nerozvážnosť. Nebudem si však
špiniť do vlastného hniezda. Mladosť je
jeden z najkrajších darov v živote. Škoda,
že aj ona raz odíde. Nikdy na to netreba
zabudnúť.

Ďakujem vám, pán kaplán, v mene
všetkých za rozhovor a prajem vám do
kňazskej služby veľa ovocia Ducha
Svätého, pomoc Božiu i našej nebeskej
Matky. Aby ste ako služobník Boží
pociťovali vo svojom srdci viac radosti
ako trpkosti. To vám zo srdca praje
trebišovská mládež a veriaci z celej
farnosti.

Za všetkých sa pýtala
vaša priateľka Vierka.

obzvlášť vyzdvihol. Je to obetavosť, ktorá
ma doma vždy fascinovala. Od nej je už
veľmi blízko k povolaniu kňaza.

Tak isto musím priznať, ako ma oboha-
cuje opravdivé priateľstvo. Priatelia stoja
ako míľniky v mojom živote. To sú moje
vzory. Tieto priateľstvá preveril čas i ne-
čas. Nie je jednoduché takých ľudí stret-
núť. Aj tu sa potvrdzuje pravda príslovia:
„Nie je natoľko ťažké umrieť za priateľa,
ako nájsť priateľa, za ktorého hodno
umrieť.“

Určite to zmenilo váš postoj k životu.
Zmenil sa aj váš postoj k iným ľuďom
(ku kamarátom), prípadne ich postoj
k vám?

To podstatné ostalo. Vždy som sa na
život pozeral z pohľadu služby. Iný pohľad
mi nedáva zmysel ani teraz. Zmenil sa len
kontext tohto pohľadu. Teraz si viac
uvedomujem, že obeta nie vždy so sebou
prináša hrejivý pocit. Nezriedka je to práve
naopak. Hlavne vtedy, keď príde
sklamanie. Ale aj vtedy obeta dáva zmysel.
Boží služobník by si nemal nárokovať na
viac ako ostatní. My všetci sme sa zjednali
za jeden denár. Ježišovi učeníci k nemu
ešte dostanú radosť zo služby v Božom
kráľovstve.

Miništrovali ste? Máte z tých čias
nejaký „miništrantský“ zážitok?

Pamätám si, ako som si raz zabudol
obliecť miništrantskú sukňu a takto som
skoro prišiel pred oltár. Alebo ako som
nalial kňazovi na ruky víno namiesto vody.
Prial by som vám vidieť ten kyslý pohľad…

A teraz, ak Vám to neprekáža, niečo
ľudsky osobné. Čo máte rád: čo rád
robíte vo voľnom čase, čo čítate, aké


