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Sobota 15. septembra 2012 bola
trochu iná ako tie predošlé. Bola
sviatočná. Oslavovali sme našu patrónku Sedembolestné Pannu Máriu.
Vo Veľkej Lehôtke sa veriaci vždy v
tento deň zhromaždia pri kaplnke
Pod Hŕbkami. Nebolo tomu inak ani
v tomto roku. S tým rozdielom, že
v túto sobotu tu pred kaplnkou stála
aj skupinka detí a rodičov z Piaristickej školy. Najskôr sa spolu s veriacimi z Veľkej Lehôtky zúčastnili
do svätej omše a po nej vyrazili na
spoločnú opekačku. Počasie prialo

tejto milej akcii a tak jedlo upečené na ohníku neprerušili ani drobné
mráčiky. Deti sa zahrali v prírode,
rodičia sa opäť porozprávali o živote a prehĺbili tak spoločné priateľstvo. Pár fotiek Vám najlešie priblíži ako sme sa mali fajn.
Vďaka Pánovi aj za toto stretnutie a
Panne Márii za jej orodovanie za
naše rodiny.
Miška Bullová z 5.A s otcom
a sestrou Majkou z 3.A

Podobnosť s anjelmi spočíva v dokonalosti vzťahov
Priznám sa: keď som sa dozvedel, že každé číslo nášho farského časopisu je tematicky ladené a je dobré, ak sa aj úvodník tejto témy týka,
vzdychol som si. Nedá sa písať o hocičom. A nie vždy človeka kopne tá
správna múza. Keď som si ďalej v maili prečítal, že aktuálnou témou
októbrového čísla sú anjeli, vzdychol som si po druhý raz a o to ustarostenejšie...
veď „každý má svojho anjela...“
Zdá sa, že „na anjelov“ veria aj tí,
ktorí neveria „na Boha“.
Božie slovo o anjeloch hovorí: „Lebo
keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa
ani neženia, ani nevydávajú, ale sú
ako anjeli v nebi. (Mk 12, 25) Vieme teda, že anjeli sú netelesné,
čisto duchovné stvorenia. (porov.
KKC 329) V modlitbe Verím v Boha
sa však modlíme: Verím v život večný a vo vzkriesenie tela. Je teda
zrejmé, že naša podobnosť s anjelmi sa netýka tela (v nebi budeme
s telom, ktoré bude v najlepších
rokoch), ale niečoho iného, čo Kristus spomenul v kontexte manželstva, resp. neženenia sa a nevydávania sa v nebi.

Úvodník

Hovorí sa, že čo nič nestojí, za nič
nestojí. Inak povedané, čím viac
úsilia a námahy do niečoho vložíme,
tým je to vzácnejšie a plodnejšie.
Tak je to aj s naším farským časopisom. Už viacerým ľuďom mimo našej farnosti som cieľavedome podaroval Bartolomej práve kvôli jeho
obohacujúcim tematickým článkom.
Verím, že tomu tak bude i pri tomto
čísle. Veľmi sa naň teším a želám
všetkým, aby články priniesli veľa
Božieho svetla do tejto spletitej
a často nekresťanskými vecami zahmlenej témy. Pretože keď som si
ja osobne zadal do googla heslo
„archanjel Michal“, dúfajúc, že nájdem niečo hodnotné a, samozrejme, kresťanské, internet mi vyhodil
veľa stránok s pochybným obsahom.
Anjeli sú témou, ktorá čoraz intenzívnejšie rezonuje aj u neveriacich,
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Ján Pavol II. stav človeka v nebi
definuje ako totálnu intersubjektivitu osôb. To je tá podobnosť s anjelmi: dokonalosť vzťahov. V pozemských podmienkach jednoducho nie
je možné žiť snubný vzťah
(vzájomné, výlučné, úplné, úprimné
a trvalé sebadarovanie) s viac ako
jedným človekom. V nebi budeme
snubný vzťah žiť každý s každým.
Bez obmedzení, bez hriechu, bez
závisti, bez žiarlivosti, bez zranení.
Už sa na to teším, veď máme sľúbené, že nám tam nijaké dobro chýbať
nebude!
Michal Lajcha, kaplán
Foto: Flickr.com by CaptPiper
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Dnes na slovíčko s nevidiacou Rozáliou Cibulovou
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Anjel v ľudskom tele

Rozhovor

Môže byť človek naším anjelom? Doslovne nie, ale
v prenesenom zmysle slova áno. Anjel strážny je duchovná bytosť, ktorá nás ochraňuje. To znamená, že
aj človek chrániaci nás nejakým spôsobom pred nebezpečenstvom, môže byť naším „anjelom“.
Kto z ľudí nás najviac chráni a ako? Mojou skúsenosťou
je, že je to človek, ktorý je ochotný prihovárať sa za
nás pred Bohom, kedykoľvek to potrebujeme. Človek neustálej modlitby.
Mnohí ju stretávate v našom meste a mnohí ju možno tak vnímate. Ako
„anjela“ prinášajúceho v zhone sveta pokoj. Pokoj vychádzajúci z hĺbky
srdca, v ktorom je miesto pre Boha i pre každého človeka. Pokoj vychádzajúci z modlitby. Dnes sa porozprávame s nevidiacou Rozáliou Cibulovou,
ktorá „vidí srdcom“.
Rozália, veľmi často sa ako tvoja
priateľka stretávam s tým, že ľudia si tvoj handicap nevšimnú
hneď. Prezraď nám, ako je to
možné?
Môže za tým byť skreslený obraz
o nevidiacich ľuďoch v spoločnosti,
ktorých mnohí vnímame ako ľudí
s tmavými okuliarmi, bielou paličkou v ruke, poprípade s vodiacim
psom.
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Si veselý človek, ktorý sa rád smeje a vie sa povzniesť nad malichernosti. Raz, keď som išla
s tebou domov, takmer som ťa
„zabudla“ na chodníku, lebo som
si neuvedomila, že nevidíš a ja ťa
musím odprevadiť až ku dverám
domu. Prináša tvoj stav aj iné humorné situácie?
Áno, a často. Ľudia mi zvyknú hovoriť vety typu: „Videla si to? Pozri!“
A podobne. Raz sa mi napríklad stalo, že ma jedna moja príbuzná vystríhala na prechádzke: „Rozália,
tam robotníci zvárajú, nepozeraj sa
tam, môže ti to uškodiť!“ Ja som sa

len smiala, že mne už asi nie.
Kedy si stratila zrak? Ako si túto
ťažkú skutočnosť v živote prijala?
Narodila som sa s vrodenou poruchou zraku. O zvyšky zraku, keď
som videla aspoň na 10 metrov, som
úplne prišla v jedenástich rokoch.
V čase veľkých bolestí ma neustále
napĺňala nádej, že sa stane zázrak
a ja budem ešte aspoň trochu vidieť.
Trvalo to asi päť rokov, kým mi lekár povedal, že ešte jedna operácia
a môžem ochrnúť. To znamená, že
som musela prijať skutočnosť, že už
nikdy nebudem vidieť. Moje prijatie
som potvrdila rozhodnutím podstúpiť operáciu, pri ktorej mi vybrali
pravé oko, keďže ľavé som už od
štyroch rokov nemala.
Kto ti najviac pomohol pri týchto
ťažkých životných skúškach vo
veku, kedy mladí ľudia zvyčajne
riešia úplne iné problémy, ako si
musela riešiť ty?
Rodina, t.j. rodičia, súrodenci, ktorí

ma vždy vnímali ako seberovnú
a nikdy som sa necítila medzi nimi
ako človek s postihnutím. Veľkou
oporou mi bola sestra, s ktorou sme
si boli vekovo blízke, a tiež mama,
lebo pri nej som vždy nachádzala
pokoj.

Ako si napríklad zvládala narodenie a výchovu svojich detí? Ako si
ich učila čítať, písať? Nech sa akokoľvek snažím, neviem si to predstaviť. Pomáhal ti niekto?
Keď boli deti maličké, tak manžel.
Pomáhal mi pri kúpaní detí, pri ich
prebaľovaní, pripravoval jedlá, staral sa o bielizeň, hral sa s deťmi,
upratoval byt. Často si až teraz uvedomujem, aký bol obetavý a starostlivý voči mne i deťom.
V období školského veku nám veľmi
pomohli pani učiteľky a hlavne vychovávateľky z piaristickej školy,
keďže sme v tom čase mali naraz
dve prváčky. Sme im veľmi vďační,
že sme sa aj vďaka nim vyhli stresu
z prvej triedy. Doma sme už nemu-

Si človek modlitby, a práve cez ňu
sa zapájaš aktívne aj do života
Cirkvi. Si členkou hnutia Tešitelia
Božského Srdca Ježišovho, si aj
modliaca sa matka v hnutí Modlitby matiek, kde sa modlíš za svoje
deti a mnohých kňazov, taktiež si
v Banskej Bystrici navštevovala
a podieľala sa na práci Kresťanského laického apoštolátu rodín
(KLAR). To je naozaj obdivuhodné.
Ako to všetko stíhaš?
S Božou pomocou a manželovou
podporou. Deti už tiež dospievajú
a sú oveľa samostatnejšie. V duchovných aktivitách rastú spolu
s nami. Snažia sa nás podporovať,
keďže už aj ony samé sú aktívne
v spoločenstvách.
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Rozhovor

Si manželkou muža, ktorý má tiež
postihnutý zrak, ale v menšej miere ako ty. Napriek tomu ste sa úplne prirodzene zaradili do života,
pracujete a vychovávate spolu tri
deti. Nevnímaš to tak trochu ako
zázrak?
Je to veľký zázrak, ktorý hovorí
o tom, že Bohu nič nie je nemožné.

seli písať domáce úlohy a dievčatá
prišli pripravené na ďalší deň už z
družiny.
V tom období sme s manželom začali obaja podnikať. Chcela by som aj
touto cestou poďakovať pani učiteľkám, vychovávateľkám a tiež
pátrovi Jánovi, ktorí boli vždy nesmierne obetaví a láskaví k našim
deťom.

Prezraď nám, kto je tvojím najväčším
patrónom
a priateľom
v nebi? Na koho sa najčastejšie
obraciaš vo svojich ťažkostiach,
ale i radostiach?
Je ich viac, podľa danej situácie. Od
Matky Božej sa učím byť matkou
a tichou nasledovníčkou Pána Ježiša, tiež mi pomáhajú modlitby k bl.
Jánovi Pavlovi II., pátrovi Piovi a sv.
Rite z Cascie.
Čo si myslíš o modlitbe ako takej?
Vedela by si povedať, koľko hodín
počas dňa stráviš v modlitbe? Máš
nejakú obľúbenú modlitbu?
Snažím sa modliť neustále a byť tak
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Rozhovor
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v živom vzťahu s Bohom. V modlitbe
nachádzam naplnenie, pokoj, radosť. Je to môj čas s tými, ktorých
milujem a na ktorých sa túžim podobať. Medzi moje obľúbené modlitby patrí Pod tvoju ochranu sa
utiekame a Korunka k Božiemu milosrdenstvu.
Čo vedie človeka k tomu, aby sa
neúnavne modlil za druhých ľudí
napriek tomu, že vidí ich pády,
ohraničenie, nedôveru?
Zažívam silu modlitby vo svojom
vlastnom živote a sama som vďačná
tým, ktorí sa za mňa modlia. Ako na
lásku človek odpovedá láskou, tak
aj na modlitbu modlitbou.
Čo by si na záver zaželala všetkým
čitateľom časopisu?
Pokoj v duši, radosť z maličkostí,
aby neprehliadali a vnímali viditeľné
veci okolo nás a naučili sa počúvať

aj hlas svojho srdca, v ktorom prebýva Boh.
Ďakujem ti za rozhovor a želám
tebe i tvojej rodine neustálu pomoc a ochranu Božej Matky na
ceste životom a požehnanie od
Pána Ježiša.
Za rozhovor ďakuje Elena Blašková
Foto: archív Rozálie Cibulovej

Dar od Boha
Hovorí sa, že každý z nás má svojho strážneho anjela. Takého anjela,
ktorý naňho dáva pozor, stará sa oňho a chráni ho. Ja si však myslím, že
aj tu na zemi je niekto taký.

6

Hovorím o niekom, pre koho náš príchod na svet znamenal mnoho bolesti.
O niekom, na koho hrudi sme zaspávali počúvajúc tlkot srdca, ktorý nám
dodával pocit bezpečia. O niekom
s rukami dvíhajúcimi nás zo zeme počas našich nikdy nekončiacich pádov.
O niekom, koho slová boli plné lásky
a zároveň liekom na každú ranu našej
duše. O osobe, ktorú naše bolesti
a prehry zraňovali viac ako nás samotných. A ku každej našej vyronenej
slze pridávala nespočetné množstvo
tých jej.

život bol jej životom. Boh ju obdaril
láskou, ktorou nás dokáže milovať
viac ako seba samotnú, a to aj napriek ranám, ktoré jej neustále spôsobujeme. Obdaril ju trpezlivosťou,
nezištnosťou a obetavosťou, ktoré sú
súčasťou jej každodenného života až
do takej miery, že ich považujeme za
samozrejmosť. Obdaril ju schopnosťou rozdávať nádej, aj keď my sme
už na pokraji síl...

Keď sme sa smiali, smiala sa s nami,
keď sme plakali, plakala s nami. Náš

-ie-

Mama je tým anjelom strážnym tu na
zemi. Naším darom od Boha.

Kto je ako Boh?
Čo myslíte, existuje situácia, kedy má človek v jedinom okamihu
v rukách celý svoj život? Áno, existuje. V okamihu, keď sa zamiluje.
Láska jediná prebúdza všetky sily človeka a oslovuje všetky jeho schopnosti. Zo svojho vnútorného princípu žiada, aby človek ňou pohnutý
rozhodol o celom svojom bytí a o celom svojom živote. A to až do smrti.
príkazmi a zákazmi nechce obmedzovať či ochudobňovať o možné
nové „skúsenosti“ a „zážitky“? Či je
vtedy pre nás samozrejmé veriť, že
On svojím pozvaním chce moju lásku obohatiť o rozmer, o ktorom ja
možno nemám ani tušenie? Archanjel Michal toto vytušil a vyslovil svoj
mocný výrok: Ak je Boh láska, ako
by mohla byť moja láska krásna bez
neho?“ Inými slovami: „Kto je ako
Boh?“ – teda hebrejsky: „Mi-cha-el?“

Téma

Nie je veľa takých okamihov, kedy
má človek celý život pred sebou
a môže sa slobodne rozhodnúť,
AKO a KOMU svoj život odovzdá. Je
pravdou, že zamilovaný človek
„stráca hlavu“ a rozumie mu iba
ten, kto miluje rovnako intenzívne
ako on. Lenže aj Boh pre nás
„stratil hlavu“. Je to teda On, kto
môže tejto skúsenosti dať pravý
význam.
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Ako často v skúsenosti lásky vstupujeme do polemiky s Bohom! Chceme
si ju rozvinúť podľa vlastných predstáv. Láska ako svetlo vstupuje do
nášho života s prísľubom dobra dosiahnuteľným pre mňa a ja ju túžim
rozvinúť podľa svojich predstáv –
tak, ako si to ja viem vysnívať. Plný
svetla lásky bol avšak aj iný anjel:
Lucifer (nosič svetla). Aj on sa však
rozhodol svoju lásku rozvíjať iba
podľa svojich vlastných predstáv.

Veriť vo vnútri skúsenosti zamilovania, že Boh je láska, a teda že pôvodcom mojej krásnej lásky môže
byť iba On, je skúška, ktorou prešli
anjeli. Rovnaká skúška čaká nás.
Veď keď sme zaľúbení, či nemáme
problém chápať, že Boh nás svojimi

Oddeliť našu lásku od jej PÔVODCU
je tragédiou, ktorá sa dotýka našich
dní veľmi dramaticky! Naša skúsenosť lásky je bohatá na význam,
ktorý treba hľadať. Ako hovorí jedno príslovie: Čo sa nechveje, nie je
pevné!
Text: Marek Iskra
Ilustračné foto: sxc.hu
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Téma
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Aj anjeli podľahnú?
Určite ste už niekedy videli istú známu reklamu na nemenovanú mužskú
vôňu... Anjeli, zobrazovaní ako zmyselné ženské postavy s krídlami,
padajú z neba prudko na zem a potom nasledujú zdanlivo jediné, na
čom im záleží. Tej vôni vraj aj oni podľahnú...
Toto je len jeden z príkladov, ako svet sprofanizoval a prispôsobil si nadprirodzené postavy anjelov svojmu zmýšľaniu. Anjelov je dnes všade
„namraky“. Z kostolov sa presunuli do výkladných skríň obchodov i na poličky našich domácností. Veľkí, malí, chudí, tuční, farební i bezfarební,
gýčovití i vznešení... Pozerajú na nás zo všetkých strán. A my sa možno
pozeráme na nich - a pritom zabúdame, že skutočne jestvujú...
Duchovné stvorenia
Katechizmus
Katolíckej
Cirkvi
o anjeloch hovorí, že sú to čisto duchovné stvorenia. Majú rozum
a vôľu a sú nesmrteľné. Dokonalosťou prevyšujú všetky viditeľné stvorenia. (porov. KKC 330)
V Písme sa spomínajú pri viacerých
príležitostiach. Po vyhnaní Adama
a Evy z raja strážia prístup do rajskej záhrady, Abrahámovi prichádzajú oznámiť, že bude mať dieťa,
pred Jakubom zostupujú a vystupujú po rebríku do neba. Sprevádzajú izraelský ľud. Ohlasujú Ježišovo
narodenie, posluhujú mu po pokúšaní na púšti, posilňujú ho v Getsemanskej záhrade, oznamujú jeho
zmŕtvychvstanie.
Podľa Biblie sa pod vedením archanjela Michaela raz zúčastnia aj na
konečnom boji dobra so zlom na
konci sveta.
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Kde sa vzali?
Zaujímavý výklad o počiatku sveta
v súvislosti s anjelmi podáva okrem
iných autorov aj Herbert W. Armstrong. Podľa neho bol svet po
stvorení v absolútnom poriadku.
Chaos a neporiadok doň vniesol až
hriech anjelov, ktorí tu žili už pred
človekom.

Správcom zeme bol v tých časoch
Lucifer. On jediný mohol zastupovať
Boha a viesť anjelov. Lucifer však
spyšnel a začal na Boha žiarliť.
Zhromaždil anjelov do boja proti
nemu. Tak sa stal z neho satan
a z anjelov, ktorí ho nasledovali,
diabli. „Boh síce stvoril diabla
a ostatných zlých duchov podľa prirodzenosti dobrých, ale oni sami sa
stali zlými,“ zdôrazňuje Štvrtý lateránsky koncil.
Sú však aj anjeli, ktorí zostali
„anjelmi“, a teda sa rozhodli byť
celou svojou bytosťou Božími služobníkmi a poslami. Podľa sv. Tomáša Akvinského spolupracujú na
všetkom, čo je pre nás dobré. Sv.
Bazil Veľký zas zdôrazňuje, že nás
chránia - každý z nás má pri sebe
anjela strážcu, ochrancu a pastiera,
ktorý ho vedie životom.
„Druhy“ anjelov
Sväté Písmo spomína niekoľko
„druhov“ anjelov. Niektorých nazýva menami (Gabriel, Rafael, Michael), iných predstavuje len ako určité
typy. Cherubíni sú v ňom vyobrazení
ako desivo mocné bytosti. Strážia
vchod do rajskej záhrady, chránili
archu zmluvy a pravdepodobne súvisia s posledným súdom. Serafíni zas

Anjeli v spisoch svätých
Anjelov vo svojich spisoch často
spomína i sestra Faustína. Anjel
strážca ju vedie do očistca (Den.
20), chráni ju pred diablom (Den.
419), sprevádza na cestách (Den.
490). Vo videní jej ukazuje jej
miesto na nebesiach (Den. 683) a
odporúča jej, za koho sa má modliť
(Den. 820). Jeden zo serafínov, keď
v čase choroby nemôže vstať, jej
trinásť dní nosí sv. prijímanie (Den.
1676). No keď ho sestra Faustína
žiada o to, aby ju vyspovedal, hovorí: „Žiaden duch na nebi nemá tú
moc.“ (Den. 1677)
Sestra Faustína vo svojich zápiskoch
zdôrazňuje: „Dva pramene vytryskli
v podobe lúčov z Ježišovho Srdca,

nie pre anjelov, ani cherubínov,
serafínov, ale pre spásu hriešneho
človeka.“ (Den. 522) Na inom mieste zas ďakuje Bohu za jeho dobrotu,
„že nám dáva anjelov za sprievodcov. Ach, ako málo sa ľudia zamýšľajú nad tým, že vždy majú pri sebe
takého spoločníka a zároveň svedka
všetkého.“ (Den. 630)
S touto myšlienkou by sa určite stotožnil i sv. Josemaría Escrivá, ktorý
vo svojom diele Brázda načrtol podobnú víziu: „Anjel strážca nás stále sprevádza ako korunný svedok
našich činov. Pri tvojom osobnom
súde po smrti pripomenie všetky
tvoje malé pozornosti, ktoré si
v priebehu svojho života prejavil
nášmu Pánovi. Ba čo viac, keď sa
budeš cítiť stratený pre hrozné obvinenia nepriateľa, tvoj anjel strážca predstaví všetky tvoje najskrytejšie poryvy srdca – na ktoré si
možno už sám zabudol – tie tvoje
prejavy lásky k Bohu Otcovi, Bohu
Synovi, Bohu Duchu Svätému. Nezabúdaj teda nikdy na svojho anjela
strážcu! Toto nebeské knieža ťa
neopustí ani teraz, ani v rozhodujúcich chvíľach.“ (Brázda, 693)
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poletujú okolo Božieho trónu
a neustále spievajú Bohu chvály.
Niektorí anjeli v Písme majú krídla,
iní nie. Niektorí oslňujúco žiaria
a iných si zas môžeme úplne pomýliť s ľuďmi. Niektorí majú pravidelné povinnosti voči ľudskému svetu,
iní s ním nemajú nič spoločné.
V istej veci sa však zhodujú: sú šokujúcou silou, ktorá reaguje iba na
Božie volanie.

Nie nadarmo je Anjeličku, môj
strážničku často prvou detskou
modlitbičkou. Nie nadarmo vešajú
rodiča obraz anjela v ochrannom
geste nad postieľky svojich detí.
Anjeli možno nevyzerajú celkom
tak, ako si ich predstavujeme, jedno je však isté. Nepodľahnú. Oni sa
už rozhodli.
Text: Petra Humajová
Foto: Mária Melicherčíková
(Použitá literatúra: Katechizmus Katolíckej Cirkvi, Jane Wiliamsová: Anjeli,
Elias Vella: O satanovi, Sv. Faustína Kowalská: Denníček, Sv. Josemaría Escrivá: Brázda)

9

Krátke správy z piaristickej školy

Piaristi
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Začal nový školský rok
V septembri sa opäť otvorili dvere
našej školy. Okrem žiakov (opäť
o rok starších) sme privítali aj našich najmenších – prváčikov, a tiež
žiakov 1. ročníka gymnázia. Všetkým našim žiakom, študentom, pedagógom a zamestnancom školy želáme požehnaný školský rok
2012/2013.
Stretnutie s rodičmi
Dňa 15. septembra 2012, na sviatok
Sedembolestnej Panny Márie, sa
stretli v priestoroch školy naši študenti a bývalí študenti zo spoločenstva PIAR so svojimi rodičmi. Cieľom

podujatia bolo priblížiť službu spoločenstva PIAR rodičom.
20. výročie piaristickej školy
V roku 2012 oslávi naša škola 20.
výročie svojho opätovného vzniku
v Prievidzi. Pri tejto príležitosti by
sme chceli našim čitateľom počas
celého školského roka postupne priblížiť históriu a zaujímavosti spojené s jej existenciou v Prievidzi. Na
úvod vám predstavíme osobnosť
patróna a zakladateľa Zbožných
škôl, sv. Jozefa Kalazanského.
P. Juraj Ďurnek, SchP

Míľniky školy
Svätý Jozef Kalazanský – Priateľ chudobných detí
Dielo sv. Jozefa Kalazanského vzniklo pod vedením Ducha Svätého. Jozef zistil, že chudobným deťom možno pomôcť len vtedy, keď im človek pomôže nájsť Boha vo svojom srdci a poskytne im vzdelanie. Snažil
sa získať pomoc u mocných a bohatých, aby podporili výchovu
a vzdelávanie chudobných detí, ale nepochodil. Sám konštatoval:
„Podnikol som mnoho krokov, aby niekto učil chudobné deti základom
viery, no nenatrafil som na nikoho, kto by na seba vzal toto zbožné
poslanie. A tak mám v úmysle urobiť všetko, čo je v mojich silách.“
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Roku 1600 vznikla pod jeho vedením
prvá verejná ľudová bezplatná škola
v Európe – piaristická škola. O tomto diele povedal: „Každý vie, aká
vznešená a aká záslužná je svätá
služba pri vzdelávaní detí, najmä
chudobných, aby takto poučené
mohli dosiahnuť večný život. Lebo
keď ich vyučujeme, ale najmä keď
sa staráme o ich nábožnosť a kresťanské vzdelanie, staráme sa o spásu ich duše i tela, a tým preukazujeme deťom v istom zmysle tú istú
službu, ktorú im preukazujú ich
anjeli strážcovia.

Keď sa v 19. a 20 storočí rozhodli
vlády mnohých štátov zaviesť bezplatné školstvo, v Európe už existovalo množstvo piaristických škôl,
ktoré poskytovali vzdelanie bez poplatkov. Snom ich zakladateľa bolo
formovať duchovno detí a vštepovať
im vedomosti, vďaka ktorým získajú
prístup k lepšie platenej práci. Mottom škôl bola Zbožnosť a veda.
Kalazanský
o výchove
povedal:
„Formovanie jednotlivca je závislé
jedine od toho, či sa s ním začne
v rannom veku a či je komplexné.“
Počúvajme tohto múdreho muža aj

dnes, keď sú v našich rodinách
problémy s výchovou na dennom
poriadku. Uverili sme totiž jednému
veľkému klamstvu, ktoré kladie do
popredia jedine vzdelanie, študijné
výsledky, tituly. Poznáme však veľa
titulovaných ľudí, o ktorých takmer
nikto nepovie dobré slovo.
Katolícki rodičia majú povinnosť
a právo zvoliť si tie prostriedky a
inštitúcie, ktorými môžu podľa
miestnych okolností vhodne zabezpečiť katolícku výchovu detí. Svoje
deti majú zveriť školám, ktoré sa
postarajú o ich katolícku výchovu
(CIC 793, 798). Jedným z dôvodov
pre uprednostnenie katolíckej školy
pred inými typmi škôl je katolícky
duch školy a kvalita náboženského
vyučovania začleneného do celého
výchovno-vzdelávacieho
procesu
žiakov.
Zanedbaná výchova v kresťanskom
duchu môže mať ďalekosiahle dôsledky. Často sa stretávam s matka-

Sv. Jozef Kalazanský to vystihol týmito slovami: „Kresťanská škola je
najlepší prostriedok nielen odvádzať mládež akéhokoľvek rodu či
stavu od zla, ale najmä lahodne
a milo ju lákať a povzbudzovať na
dobro. Je známe, že sa mladí ľudia
pod vplyvom tohto prostriedku tak
zmenia na lepšie, že kto ich poznal
pred výučbou, po výučbe ich nepozná. Lebo ako mladé sadenice, tak
ľahko možno mladých ľudí viesť ta,
kam kto chce ich dušu obrátiť. Ale
ak ich necháme stvrdnúť, vieme
veľmi dobre, že sa možnosť ohnúť
ich buď veľmi zmenší, alebo úplne
pominie.
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Míľniky školy

mi, ktoré plačú nad svojimi deťmi,
pretože stratili vieru. Mnohí starí
ľudia sa modlia len za to, aby sa ich
deti obrátili k Bohu. Zistili totiž, že
vzdelanie nie je všetko. Kresťanská
škola pracuje však na inom princípe,
ako je náprava toho, čo sa pokazilo.
Kresťanská škola privádza k viere,
ktorá je veľkou prevenciou. Viera
otvára človeku nový obzor, dáva mu
zmysel života, premieňa srdce
a robí ľudí dobrými.

No keď deti, najmä chudobné, dostanú primeranú výchovu, nielenže
to zvýši ich ľudskú dôstojnosť, ale
bude to na spokojnosť celej ľudskej
i kresťanskej spoločnosti: tak rodičom, ktorí sa ako prví tešia z detí,
keď ich niekto takýmto spôsobom
vedie po rovných cestách, ako aj
občianskym predstaviteľom, ktorí
tak získajú poctivých podriadených
a dobrých občanov, no najmä Cirkvi, lebo sa ako milovníci Krista
a stúpenci evanjelia zrelšie a účinnejšie včlenia do jej mnohotvárneho spôsobu života a činnosti.“
Text a foto: P. Juraj Ďurnek, SchP
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Nenechajte sa zmanipulovať. Médiami.
10/12

Pretlak informácií, ten s tou a tá zas s tým, jedno médium tvrdí to, čo
iné zas kategoricky odmieta. Kde je stred a ako sa v tomto guláši informácií vyznať?

Mediálna manipulácia

Nie všetko je totiž pravda, aj keď to čitateľom, divákom a poslucháčom na
striebornom podnose pohodlne naservírujú médiá. Bez kritického zmýšľania
to jednoducho nepôjde.
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Médiá a manipulácia
Ako to funguje? V krátkosti ide o
spracúvanie ľudského vedomia masovými médiami podľa potreby novinára. Teda nejde o nič iné ako o to,
aby nás novinár presvedčil, že jeho
názor je správny.
Dôvod, prečo nami média vôbec
manipulujú, vyplýva priamo zo základnej úlohy, ktorú majú plniť.
Tou je vo vyspelých krajinách zachovanie súčasného stavu spoločnosti. Žiadne oficiálne médium, ak
chce aj ďalej fungovať tak, ako doteraz, nechce destabilizáciu systému, v ktorom finančne prosperuje.
Teda dôvod, ktorý stojí nad všetkými ostatnými, je zisk.
Každá spravodajská informácia má
byť preto na prvom mieste zaujímavá, na druhom využiteľná pre príjemcu a na treťom potvrdením súčasného stavu sveta. Nesmieme
však zabudnúť ani na súkromné ciele majiteľov médií, ktoré zohrávajú
tiež dôležitú úlohu.
Novinár ako manipulátor? A prečo
prebieha manipulácia?
Ak hovoríme o manipulácii, tak nesmieme zabudnúť zdôrazniť, že novinár ako taký nemanipuluje verejnosť vedome, ale vedie ho k tomu
najčastejšie jeho snaha napísať čo
najatraktívnejší článok. A práve
táto snaha ho sprevádza pri výbere
témy, nadpisu i fotografie. Vďaka
nej neváha prikrášľovať skutočnosť,

či ponúkať polopravdy. Ďalším dôvodom je mnohokrát osobné presvedčenie, že jeho pohľad na skutočnosť je ten najsprávnejší, a preto ho chce akoby nanútiť všetkým.
Rovnako treba naplniť vysielací čas,
a to znamená mať neustále „tému
dňa“ (odhalenie, podvod, alebo čokoľvek zaujímavé). Je nutné mať
informácie rovnako rýchlo ako konkurencia, a preto nezáleží na tom,
že nie sú dostatočne podrobné a
nemajú potrebnú hĺbku. Preto aj
mnohokrát neostáva čas na zdĺhavé
overovanie ich pravdivosti. Je to
však takto správne? Je to v súlade
s novinárskou etikou? Určite nie.

Ďalšou veľmi častou metódou je tzv.
„nálepkovanie“. Tu ide o to, že
médiá osobu, udalosť alebo jav
pred podaním konkrétnej informácie označia tzv. „nálepkou“, ktorou
môže byť slovo, slovné spojenie
alebo fráza. Táto nálepka slúži na
to, aby si príjemca správy už pred
jej prijatím mohol danú osobu, jav,
či skutočnosť zaradiť do skupiny
dobrí - zlí. Príklad: V správach štátu
„A“ môžeme nájsť takéto oznamy:
„Ozbrojení pravicoví extrémisti štátu „B“ brutálne povraždili obyvateľov nášho mesta. Proti nim však pohotovo zakročili naše oslobodzovacie jednotky.“ Alebo: „Fanatická
teroristická organizácia so sídlom v
štáte „B“ zmasakrovala naše nevinné ženy a deti. Našim bojovníkom
za slobodu sa však podarilo týchto
extrémistov zneškodniť, pričom bolo nutné zakročiť aj proti rozvášnenému davu civilistov.“ Takéto správy nachádzame v médiách takmer
denne. Ale komu napadne spýtať
sa, ktorá strana zabila viac ľudí?

Zaujímavou metódou je i tzv.:
„framing“ (formovanie). V tejto
metóde sa uplatňuje základné manipulačné pravidlo: „Ohnúť pravdu je
lepšie ako klamať.“ Uplatňujú sa tu
prvky ako ovplyvňovanie obsahu
pomocou zmeny poradia správ a ich
rozmiestnenia. Veľkú úlohu zohráva
i použitý novinársky jazyk, veď taký
„raketový útok“ omnoho humánnejšie znie ako „chirurgický raketový
zákrok“.
Ale asi najvýraznejšie na konzumenta spravodajstva vplýva vybraná
fotografia, videozáznam a iné obrazové i zvukové efekty. Rozhodne
inak na nás pôsobí fotografia usmievajúceho sa politika, pokojne sediaceho v kruhu rodiny, ako zobrazenie, na ktorom politik s navretými
žilami a zaťatými päsťami búcha do
stola.
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Aj také sú podoby manipulácie:
Najčastejšou metódou manipulácie
je „ignorácia“ niektorých správ,
faktov alebo vyjadrení. Vynechať sa
môže celá správa, detail, niektorý
aktér udalosti, alebo systematicky
celé myšlienkové prúdy.
Pre názornosť uvediem príklad: Štát
„A“ vedie vojnu so štátom „B“.
Z tohto dôvodu budete v správach
štátu „A“ márne hľadať informácie
o humanitárnych akciách štátu „B“,
o ich vynikajúcom školstve, umení
alebo kultúre. Rovnako v nich nenájdete nič ani o vojnových zločinoch
štátu „A“ aj napriek tomu, že o brutálnosti vojakov štátu „B“ budú písať všetky noviny.

No a posledným bonbónikom na torte sú samotní televízni hlásatelia,
ktorí sa pri čítaní správ snažia pôsobiť čo najistejšie a najpresvedčivejšie, aby si získali pozíciu neomylného učiteľa, ktorý nech povie čokoľvek, vždy je to pravda. Keď hlásateľ
už túto pozíciu má, potom veľký
vplyv na nás majú i jeho naoko nevinné poznámky medzi príspevkami,
napr.: „Čas ukáže…“, „Otrasné zábery, však?“, „Nikto nevie, ako to
dopadne.“, a pod.. Pritom to, ako
situácia dopadne, nevie možno ani
samotný hlásateľ.
Metód, ako nás môže novinár dostať
tam, kam potrebuje, je ešte omnoho viac. Spomenula som len niektoré, no dôvody, prečo vôbec manipulácii podliehame, sú najmä v nás.
Myslíme si, že pravdivosť informácie
si môžeme overiť, ale je tomu naozaj tak? Veď môžeme siahnuť aj
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tak len po tých istých informačných
agentúrach, z ktorých čerpajú aj
televízie a noviny. Dnešnú správu
považujeme za dôležitejšiu než tú
včerajšiu a nekonečný prúd nových
informácií nám zabraňuje zamyslieť
sa nad ich hodnotou. Zároveň nám
umožňuje prehliadnuť skrytú manipuláciu.

Nebuďme len figúrkami na šachovnici, ktorými hýbu ruky médií. Buďme slobodní a rozmýšľajme nad
tým, komu a čomu uveríme.
Text: Janka Graňáková
Foto: Flickr.com by Portia.Vanessa
(krátené, celý text nájdete na internete na tomto blogu:
jankazgranka.wordpress.com)

Milan Rúfus

Rozhovor v parku so strážnym anjelom
„Anjeličku, môj strážničku,
sadnime si na lavičku.
Už ťa asi krídla bolia.
Lietaš so mnou dookola,
strážiš si ma, chrániš si ma...“
„Deti strážiť, to je drina.
Božie klbká nepokoja,
neposedia, nepostoja,
robia, ako radosť káže,
premôžu ňou všetky stráže.“
„Anjeliček múdry, biely,
už ti krídla oťaželi.
Sadnime si na lavičku,
zlož si ruky pod hlavičku,
pospi si!“
„A na tú chvíľu,
kým mi sníček vráti silu,
kto to vezme?“
„Pánboh z neba.
Bude strážiť mňa i teba.“
(Zo zbierky Nové modlitbičky, 1994)
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Obrázok: Flickr.com by AlicePopkorn

Porovnávať sa s druhými a ohodnotiť seba
Ľudia dneška sa ocitajú v mnohých rolách. Sú otcami a matkami, dcérami a synmi, zamestnanými či nezamestnanými, členmi rôznych záujmových skupín i politických strán. A v neposlednom rade Božími deťmi.
Každá táto rola predpokladá splnenie určitých kritérií vyžadovaných
spoločnosťou.

V posudzovaní druhých sú ľudia náchylní pohoršovať tými, ktorí im nie
sú sympatickí, a naopak, prikrášľovať konanie druhých, ktorých majú
v obľube alebo od ktorých raz pravdepodobne budú niečo potrebovať.
Často je pre nás ešte ťažšie posúdiť
samého seba. V rade pred spovednicou vymýšľame formulácie svojich
hriechov, ktoré by z nás urobili menej zlých ľudí. Pred očami druhých
sa staviame do pozície neviniatok
a ukrivdených. Na hriechy ponúkané
v spovednom zrkadielku hovoríme,
že to nie je o nás, pretože my sme
naozaj dobrí. Prípadne ako kritérium svojho porovnávania hľadáme
iných, ktorí sú od nás horší – ak sa
nám zdá, že sme príliš tlstí, porovnávame sa s ľuďmi, ktorí sú ešte
o pár kíl ťažší a ak chceme mať dojem, že sme bohatí, porovnáme sa
aj s bezdomovcom. Uspokojuje nás,
že je na tom ešte niekto oveľa horšie ako my sami.
Niektorí ľudia sa skutočne vyžívajú
v tom, aby mali rovnaký alebo lepší
život než ich blížni, alebo aby viac
vlastnili, prípadne viac zažili. Žijú

neustále život iných a zabúdajú sa
pozrieť na svoj.
Skutočnosť je taká, že my, ľudia,
nevieme byť v ničom objektívni.
Dokonca je pre nás ťažké nájsť aj
takú základnú vec ako je porovnávacie kritérium pre náš život. Pre
veriaceho človeka by nemal byť porovnávacím kritériom druhý človek.
Zbytočné ohliadanie sa na vlastnosti
a činy iných nám zahmlievajú možnosť posúdiť vlastné činy a rozhodnutia. Na posúdenie seba samého nám bolo dané desatoro.

Zamyslenie

Všetci sa zhodneme na tom, že matka má byť starostlivá, otec obetavý,
dieťa poslušné, zamestnanec pracovitý, nezamestnaný aktívny v hľadaní práce a Božie dieťa pokorné i
veriace. Čo si však budeme navrávať. Faktom je, že žiaden z nás sa
nedokáže reálne posúdiť.
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Najdôležitejšie pre úspešný život
kresťana je konať v súlade s pravdou a spoznať pravdu o sebe. Darmo sa budeme upokojovať, že sme
lepší ako niekto, kto má položenú
svoju latku príliš nízko. Dôležité je
postaviť sa zoči-voči pravde o sebe.
Je možné, že to nebude najmä zo
začiatku príjemné, ale pre náš večný život to bude isto veľmi potrebné.
Ak hovoríme, že nemáme hriech,
klameme sami seba a nie je v nás
pravda. Ale ak vyznávame svoje
hriechy, on je verný a spravodlivý:
odpustí nám hriechy a očistí nás od
každej neprávosti. (1Jn 1,8-9)
-mjl-
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Minúta múdrosti s Majstrom

Na čítanie
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Pokora: Návštevníkovi, ktorý tvrdil,
že hľadá Pravdu, Majster povedal:
„Ak skutočne hľadáš Pravdu, nesmie
ti chýbať najmä jedno.“ – „Viem.
Neprekonateľná túžba po pravde.“ –
„Nie. Byť stále pripravený pripustiť,
že sa môžeš mýliť.“

Svätosť: Kazateľovi, ktorý hlásal:
„Musíme uviesť Boha do nášho života,“
Majster povedal: „On tam
predsa už je. Našou úlohou je uvedomiť si to.“
Text: A.K. (od Anthony De Mello SJ )
Obrázok: Flickr.com by biblevector

Nebo: Žiakovi posadnutému myšlienkami na posmrtný život Majster
povedal: „Načo strácať čo len okamih myšlienkami na to, čo bude potom?“ – „No dá sa na to nemyslieť?“
– „Pravdaže.“ – „Ako?“ – „Tak, že
žiješ v nebi tu a teraz.“ – „A kde je
to nebo?“ – „Práve tu a teraz.“
Hriech: Jedno z najprekvapujúcejších – no potešujúcich – Majstrových
tvrdení bolo: „Boh je bližšie
k hriešnikovi než k svätým.“ Vysvetľoval to takto: „Boh na nebi drží
každého človeka na nitke. Keď
zhrešíš, nitku pretrhneš. No Boh ju
opäť zviaže, urobí uzlík, a tak ťa
k sebe o kúsok pritiahne. Každý ďalší hriech tú niť pretrhne – a každým
ďaľším uzlíkom ťa Boh priťahuje
bližšie a bližšie k sebe.“

Pokoj s tebou
V ten podvečer sa akosi nikam neponáhľala. A tak vošla do kostola
piaristov. Pozrela sa na hodinky. Čo
nevidieť začne omša. Aspoň využije
voľný čas na chvíľu zastavenia. Na
zahĺbenie sa do seba, aby pochopila, prečo v jej živote je to tak, ako
je. Už dávnejšie jej nebolo do smiechu. Usadila sa v lavici a v tichu sa
oddala premýšľaniu.
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Postupne prichádzali iné žienky rôzneho veku. Pohodlne sa usadili

v laviciach. Z kabeliek povyberali
modlitebné knižky, pátričky si ovinuli okolo zápästí. Ako na povel začali po tomto úkone zbožne odriekať slová ruženca. Mladá žena to
vnímala ako súčasť toho, čo sa odohráva v priestoroch kostola...
Po chvíli sa spamätala a sklopila
oči. Znova sa previnilo vrátila k sebe a k Bohu. Znenazdajky uprela oči
kamsi inam. Zbadala, že niekto si
zastal povedľa lavíc. Len tak....
Akoby nemal odvahu si sadnúť.

Božieho milosrdenstva.
„Pane Bože, to snáď nie... áno smrdí... to je fakt... aj ja by som si
najradšej odsadla...“ Ako víchor sa
mladej žene premávali myšlienky
v hlave... No čosi v nej jej bránilo,
aby ho nechala napospas ľudskému
vylúčeniu.

Z hlavy si sňal umastenú šiltovku...
a naďalej stál... Iba tak. Bez slova
a nečinne. Spomínaná mladá žena
sa posunula v lavici a pohľadom ho
vyzvala, aby si sadol. Veď ešte dáke
miestečko sa vždy nájde.
Chvíľu mu trvalo, kým sa usadil vo
svojom veľkom kabáte. Zacítila, že
je nielen ošumelý a zanedbaný.
Okolo neho sa šírila do priestoru nie
práve vábna vôňa. „Nuž, dáky nešťastník,“ prebleslo jej hlavou. „Aj
pre takýchto je chrám Boží otvorený.“
Snažila sa nemyslieť na zápach
a v duchu sa vrátila opäť k sebe.
Akosi sa jej to nedarilo. Ženy
v predchádzajúcej lavici a okolo
muža sa začali akosi hmýriť
a otáčať hlavami: „Fúúúúj, to je
smrad! Čo sa neumýva?“ Ticho sa
roztrhlo.. Otázka hodená do kostolného priestoru zostala visieť vo
vzduchu.
„Takýchto by sem nemali púšťať...
medzi slušných ľudí!“ Ďalší hod kladivom na jediný cieľ. Evidentne na
mĺkveho, zapáchajúceho muža.

Omša začala. Sedeli vedľa seba
s očami upretými na to, čo sa odohrávala pred oltárom. Prišiel čas
a chvíľa pravdy, kedy si mali podať
ruky. „Bratská láska nech je medzi
vami...“ zazneli slová kňaza.
„Nemôžem inak...“ zvádzala vnútorný boj so sebou samou.
„Odsadnúť si tak ako ostatné
a nepodať mu ruku? O čom je potom moja viera?“
Otočila sa k mužovi a vyriekla:
„Pokoj s tebou...“ Pozrela sa mužovi do tváre. Usmiala sa a zovrela
jeho ruku. Bola taká ako iné ľudské
ruky. „Pokoj s tebou...“ To boli
jediné slová, ktoré vyslovil onen
muž nahlas.

Nič nepovedal. Iba sedel. Pomaly,
ale isto si všetky ženy z priľahlých
lavíc odsadli do dostatočnej vzdialenosti, aby mohli pokračovať v preberaní
ružencových
zrniek..
V laviciach bolo zrazu tóóóľko miesta. Jediní, čo zostali sedieť a nepohli sa boli: ON a ONA. Dva ostrovy blízko seba vytvorili neviditeľnú
pevninu. Kúsok ľudskej istoty. zrnko
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Na čítanie

Nemohla si ho nevšimnúť. Bol to
ošumelý postarší muž. Stuhnutá šija
a jej neprimeraná poloha prezrádzali, že iste má niečo s krčnou
chrbticou. Na nohách gumáky, kabát už dávno stratil sviatočnú fazónu. Kockovaná flanelka bola pozapínaná až ku krku.

Úsmev jej už zostal na tvári do konca omše. A tuším nielen na tvári.
Jej vnútro vybojovalo malý - veľký
boj s egoizmom. Na pár chvíľ sa duša rozsvietila. Vnútorné krídla vystrela a od radosti si polietala medzi
udivenými anjelmi nad barokovým
oltárom.
Ktovie? Možno to nebola iba spomínaná mladá žena. Možno to bol akýsi zatúlaný pozemsko-nebeský anjel,
ktorý si zašiel na podvečernú omšu
v nádeji, že možno práve tam nájde
toho, kto potrebuje ľudskú - anjelskú blízkosť.
Veronika Hoffmannová
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Poznáme ich mená
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Archanjel Michal, Gabriel a Rafael

Zo života svätých

„Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi.“ (Zjv
12,7) „V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret...“ (Lk 1,26) „V tej istej chvíli bola vypočutá
modlitba obidvoch pred Božou velebou a bol poslaný Rafael uzdraviť
obidvoch...“ (Tob 3. 16-17)

18

Toto nie sú úryvky zo žiadnej sci-fi
literatúry, ale texty Svätého Písma.
Spomínajú sa v nich jediní traja archanjeli, ktorých mená poznáme.
Michal, Gabriel a Rafael slávia svoj
sviatok 29. septembra.
Archanjel Michal
Keď raz v roku 1886 pápež Lev XIII.
kľačal po odslúžení sv. omše v kostole, mal videnie. Nad Rímom spozoroval množstvo pekelných duchov, ktorých počet stále rástol. Po
precitnutí sa rýchlo odobral do svojej pracovne. O pol hodinu sa vrátil
medzi ostatných s popísaným hárkom papiera.

Na tomto papieri bola napísaná
modlitba. Odznievala v nej naliehavá prosba k svätému Michalovi, aby
zahnal do pekla satana a iných zlých
duchov. Modlitba bola rozoslaná
všetkých biskupom. Kňazi sa ju mali
modliť na kolenách na konci svätej
omše. Sám pápež im v tom šiel príkladom...
Zlo je veľké, ale náš Boh už zvíťazil.
Dôkazom toho je i postava archanjela Michala, ktorý stojí na čele verných anjelov. Michal sa spomína
v starozákonnej knihe Daniel ako
ochranca vyvoleného Božieho ľudu
a potom i v novozákonnej knihe Zjavenia apoštola Jána. Tu vedie Božie
vojsko do víťazného boja. Jeho meno je vlastne prekladom bojového
výkriku dobrých anjelov proti Zlému. („Kto je ako Boh?“)
Zobrazovaný býva ako bojovník
s kopijou v ruke. Pod nohami má
často draka. Pomôcť nám môže
v každodenných zápasoch s pokušením, ale najmä v hodine smrti, kedy
diabol najzúrivejšie útočí na našu
dušu. Je patrónom vojakov, policajtov či námorníkov.
Modlitba k sv. Michalovi
Sv. Michal archanjel, bráň nás v
boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov, ktorí sa na
skazu duší potulujú po svete. Amen.

Archanjel Rafael
Archanjel Rafael sa spomína len v starozákonnej knihe
Tobiáš. Sprevádza na cestách Tobiáša, syna slepého
Tóbiho a pomáha mu získať za ženu Sáru, ktorú oslobodí spod vplyvu zlého ducha. Napokon uzdravuje
i samotného Tóbiho.
Meno archanjela Rafaela znamená „Boh uzdravuje“.
Je patrónom chorých, slepcov, pútnikov či lekárnikov.
Tento anjel osobitne pomáha manželom, aby svojím
životom dosiahli svätosť a je vzývaný aj ako pomocník
pri hľadaní životného partnera.
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Zo života svätých

Archanjel Gabriel
Archanjel Gabriel je poslom dobrej zvesti. Najskôr
zjavuje prorokovi Danielovi osud Božieho kráľovstva na
zemi, potom oznamuje Zachariášovi, že sa stane otcom dieťaťa, ktoré pripraví Mesiášovi cestu. Napokon
navštevuje Máriu a hovorí jej: „Našla si milosť o Boha.
Počneš a porodíš Syna a dáš mu meno Ježiš.“ (porov.
Lk 1, 30-31) Mária sa anjela nebojí, je len prekvapená
obsahom toho, čo hovorí.
Úcta k archanjelovi Gabrielovi sa rozšírila až neskôr,
v priebehu 20. storočia. Stal sa patrónom pracovníkov
v komunikačných technológiách. Jeho meno v preklade znamená „Božia sila“ alebo „Boží muž“.

Modlitba k sv. Rafaelovi
Svätý Rafael, milujúci patrón tých, ktorí hľadajú snúbencov pre manželstvo, pomôž mi v tomto dôležitom rozhodnutí. Nájdi mi za manžela človeka, ktorého charakter odráža vlastnosti Pána Ježiša a Panny Márie. Nech
je čestný, verný, čistý, úprimný a šľachetný, aby sme sa spoločnými silami,
v čistote a nesebeckej láske obaja usilovali o dokonalú jednotu tela a duše
a prijali deti, ktoré Boh dobrotivo zverí do našej starostlivosti.
Svätý Rafael, anjel čistých vzťahov, žehnaj nášmu priateľstvu a láske, aby
sa v nej nevyskytol nijaký hriech. Nech nás naša vzájomná láska zviaže tak
pevne, aby sa náš budúci domov stále viac podobal domovu Svätej rodiny
v Nazarete. Pros za nás oboch, aby sme dostali Božie požehnanie pre naše
manželstvo, tak, ako si ohlásil požehnanie manželstva Tobiáša a Sáry.
Svätý Rafael, priateľ mladých, buď mojím priateľom, chcem ťa vzývať vo
všetkých svojich potrebách. Do tvojej osobitnej starostlivosti zverujem
rozhodnutia, ktoré mám urobiť o budúcom manželovi. Veď ma
k človekovi, s ktorým budem môcť najlepšie spolupracovať na plnení Božej
vôle, s ktorým budem môcť žiť v pokoji, láske a harmónii v tomto živote
a dosiahnuť večnú radosť v budúcom živote. Amen.
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu
Pripravila: Petra Humajová
(Použitá literatúra: Oľga Gavendová: Anjeli v našich predstavách;
Elias Vella: O satanovi; www.zivotopisysvatych.sk)
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Liturgické okienko

Liturgické okienko
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7. október 2012 - 27. nedeľa v Cezročnom období
Č1- Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.
Gn 2,18-24
R - Nech nás žehná Pán po všetky dni nášho života.
Ž 128
Č2 - Lebo aj ten, čo posväcuje, aj tí, čo sú posväcovaní, všetci pochádzajú
z jedného...
Hebr 2,9-11
Ev - Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo
vám prikázal Mojžiš?“ „Napísať priepustný list a prepustiť.“ On povedal:
„Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od
počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku
a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele...“ Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol, ale učeníci ich okrikovali. Ježiš povedal.
„Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie
kráľovstvo.“
Mk 10,2-16
14. október 2012 - 28. nedeľa v Cezročnom období
Č1 - Preto som sa modlil. Bol mi daný rozum a vošiel duch múdrosti do
mňa.
Múd 7,7-11
R - Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca.
Ž 90
Č2 - Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný
meč...
Hebr 4,12-13
Ev - „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ ...
„Poznáš prikázania: Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“ On mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš mu povedal. „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo
máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj
ma!“ On odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok.
Mk 10,17-30
21. október 2012 - 29. nedeľa v Cezročnom období
Č1 - Pánovi sa však zapáčilo zdrviť ho utrpením...
Iz 53 10-11
R - Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. Ž 33
Č2 - Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti.
Hebr 4,14-16
Ev - Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu:
„Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ Opýtal sa ich: „Čo
chcete?“ „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici
a druhý po ľavici.“ „Neviete čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem?“
„Môžeme.“ „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som
pokrstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici
alebo ľavici, nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“
Mk 10,35-45
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28. október 2012 - 30. nedeľa v Cezročnom období
Č1 - Prichádzajú s plačom, no vediem ich s potechou. Jer 31,7-9
R - Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. Ž 126
Č2 - Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.
Hebr 5,1-6

Ev - Pri ceste sedel slepý Bartimej a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš
mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal:
„Rabboni, aby som videl!“ A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa
uzdravila!“ A hneď videl a šiel za nim po ceste.
Mk 10,46b-52
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Pripravila A. Karaková

Už 25 rokov sníva svoj večný sen,
nám zostala na neho spomienka len.
Ako mu z očí žiarila láska a dobrota,
tak nám bude chýbať do konca života.
Dňa 7. októbra 2012 by sa náš milovaný otec, starý
otec, svokor Jozef Tínes z Prievidze dožil 100 rokov.
S láskou a v modlitbách na neho spomínajú jeho najbližší.

Spomienky na zosnulých

Spomienky na zosnulých

Dňa 7. septembra 2012 uplynulo 10 rokov od úmrtia
nášho otca Štefana Nováka a 25. septembra 2012 sme
si pripomenuli 100. výročie jeho narodenia.
S láskou a vďačnosťou spomínajú tri dcéry a traja
synovia s rodinami.

Dňa 27.septembra 2012 sme si pripomenuli
1.výročie smrti našej drahej matky, starej matky, prastarej matky, krstnej matky, svokry
a sestry Márie Klementovičovej.
V utorok 2.októbra 2012 sme si pripomenuli
1.výročie smrti otca, starého otca, prastarého
otca, krstného otca, svokra a švagra Vojtecha
Klementoviča.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
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Farská kronika
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od 26. augusta 2012
do 25. septembra 2012

Farská kronika

Do farského spoločenstva sme
sviatosťou krstu prijali:
Lucia Terezia Šimová
Silvia Motúsová
Radoslav Fifilina
Viktória Fuleková
Nina Hrabovská
Diana Mäsiariková
Ema Mellová
Róbert Píš
Alexandra Schniererová
Lilien Hauskrechtová
Tamara Volárová

Blahoželáme k prijatiu
sviatosti manželstva:
Juraj Baláž a Lucia Kováčová
Bc. Jaroslav Hudček a Marianna Čiamporová
Ivan Uríček a Lucia Filová
Štefan Mráz a Mária Bošková
Andrej Adamkovič a Silvia Pastieriková
Tibor Kurinec a Mária Belanová
Ing. Miloš Novák a Ing. Martina Gardianová
Miroslav Fabian a Barbora Adamíková
Ing. Jaroslav Nekoranec
a MUDr. Jana Kapšová
Ing. Peter Červeňanský a Miriama Ujváryová
Ing. Ľubomír Vrtiel a Ing. Ivana Koryťáková
Andrej Humaj a Zuzana Krystýnková
Jaroslav Chrebet a Silvia Kováčová
Martin Korenačka a Andrea Šestáková
Viliam Páleš a Eva Pálešová rod. Mišovcová

S kresťanskou nádejou na stretnutie
vo večnosti sme sa rozlúčili
so zomrelými:
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Emil Krištof , 81 r.
Ondrej Káčer, 88 r.
Antónia Maszayová, 69 r.
Antónia Bartíková, 87 r.
Josef Baláž, 61 r.
Štefan Háneš, 61 r.
Jozef Valo, 88 r.
Františka Švorcová, 84 r.
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Stretnutie spoločenstva PIAR s rodičmi
15. september 2012

Tajomstvá svätého ruženca
Radostný ruženec
Úvodné tajomstvá:
Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
Ktorý nech posilňuje našu nádej.
Ktorý nech roznecuje našu lásku.
1. desiatok: Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
2. desiatok: Ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila.
3. desiatok: Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
4. desiatok: Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
5. desiatok: Ktorého si, Panna, v chráme našla.

Ruženec svetla
Úvodné tajomstvá:
Ktorý nech je Svetlom nášho života.
Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1. desiatok: Ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
2. desiatok: Ktorý zázrakom na svadbe v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
3. desiatok: Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľudí na pokánie.
4. desiatok: Ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia.
5. desiatok: Ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.

Bolestný ruženec
Úvodné tajomstvá:
Ktorý nech osvecuje náš rozum.
Ktorý nech upevňuje našu vôľu.
Ktorý nech posilňuje našu pamäť.
1. desiatok: Ktorý sa pre nás krvou potil.
2. desiatok: Ktorý bol pre nás bičovaný.
3. desiatok: Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
4. desiatok: Ktorý pre nás kríž niesol.
5. desiatok: Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec
Úvodné tajomstvá:
Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
Ktorý nech riadi naše slová.
Ktorý nech spravuje naše skutky.
1. desiatok: Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2. desiatok: Ktorý slávne vystúpil do neba.
3. desiatok: Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
4. desiatok: Ktorý Ťa, Panna, vzal do neba.
5. desiatok: Ktorý Ťa, Panna, v nebi korunoval.

