Farský list
Občasník Rímskokatolíckej cikrvi, farnosti Dobšinej
11/2008
Svätý ľud
Koho považujeme za svätého? Písmo vraví: „Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý
národ, ľud určený na vlastníctvo“ (1 Pt 2, 9). Nakoniec aj preto Katechizmus tvrdí - „Je predmetom
viery, že Cirkev... je nezrušiteľne svätá. Lebo Kristus, Boží Syn, ktorý je s Otcom a Duchom Svätým
zvelebovaný ako ,jediný Svätý‘, miloval Cirkev ako
svoju nevestu a seba samého vydal za ňu, aby ju
posvätil a spojil so sebou ako svoje telo a naplnil ju
darom Ducha Svätého, na Božiu slávu.“ Cirkev je
teda „svätý Boží ľud“ a jej členovia sa volajú „svätí“. Toto je pre nás všetkých jednoznačná výzva
na naše smerovanie. Adam ako prvý človek stratil
svojím hriechom prvotnú svätosť a spravodlivosť,
ktoré dostal od Boha nielen pre seba, ale pre všetkých ľudí – teda dedičný hriech nám bráni byť svätými. Našťastie nás Boh neponechal v moci smrti,
ale poslal nám svojho syna za spasiteľa. On nás
svojou milosťou a obetou kríža – touto obetou plní
úlohu od svojho Otca – aby nás posvätil a urobil
skutočnými členmi Božieho kráľovstva – svätými
a vyvolenými. Kristova smrť je veľkonočná obeta,
ktorou sa uskutočňuje definitívne vykúpenie ľudí
Baránkom, „ktorý sníma hriech sveta“ (Jn l, 29), a
zároveň obeta Novej zmluvy, ktorá znova uvádza
človeka do spoločenstva s Bohom.
Ako vidíme, cesta k Bohu vedie cez Krista,
ktorý sa stal človekom, aby sme sa mohli stať Božími deťmi. Kríž je jediná obeta Krista, ktorý je jediný „prostredník medzi Bohom a ľuďmi“ (1 Tim 2,
5). Keďže sa však vo svojej vtelenej osobe určitým
spôsobom zjednotil s každým človekom dáva všetkým možnosť, aby sa spôsobom známym Bohu
stali účastnými na tomto veľkonočnom tajomstve.
On sám vyzýva svojich učeníkov, aby vzali svoj kríž
a nasledovali ho, lebo on trpel za nás a zanechal
nám príklad, aby sme kráčali v jeho šľapajach. A
cestu nám vyšliapal, a učeníkom odkazuje – naučte ju ostatných ľudí, aby mohli dôjsť k Bohu. Toto
spoločenstvo ľudí s Bohom prostredníctvom lás-

ky, ktorá „nikdy nezanikne“ (1 Kor
13, 8), je
v Cirkvi cieľom, ktorý určuje všetko, čo je v
nej sviatostným prostriedkom viazaným na
tento pominuteľný svet. Jej štruk- túra je úplne
zameraná na svätosť Kristových údov. A svätosť
sa hodnotí podľa ,veľkého tajomstva‘, v ktorom
Nevesta odpovedá svojím darom lásky na dar Ženícha.
„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý
váš nebeský Otec“ (Mt 5,48) odkazuje nám Ježiš,
táto svätosť vedie i v pozemskej spoločnosti k ľudskejšiemu životu. O dosiahnutie tejto dokonalosti
nech sa veriaci usilujú všetkými silami, ktorými disponujú podľa miery, ktorou ich obdaroval Kristus:
nech sa z tej duše zasvätia sláve Božej a službe
blížneho, nasledujúc Krista a stanúc sa podobnými
jeho obrazu, vo všetkom podrobení Otcovej vôli.
Takým spôsobom svätosť ľudu Božieho dozreje v
hojné ovocie, ako to skvele dokazujú cirkevné dejiny životmi toľkých svätých.
/správca farnosti/

Svätá Katarína Alexandrijská
Pochádzala z kráľovského rodu a žila v egyptskej
Alexandrii na rozhraní 3. a 4. storočia. Bola neobyčajne krásna a vynikala učenosťou. Odmietala
každého nápadníka s poznámkou, že svoju ruku
dá len tomu, ktorý bude
od nej vznešenejší, bohatší a múdrejší. Raz sa
na púšti stretla s kresťanským pustovníkom, ktorý jej povedal, že nájde
primeraného ženícha len
vtedy, keď uverí v Ježiša
Krista. Daroval jej obrázok Panny Márie s Ježiškom na rukách a dodal,
že toho ženícha dostane
len za pomoci jeho Matky. Katarína čoskoro nato prijala krst a pokladala
sa za Kristovu nevestu. Onedlho sa v Alexandrii
konala obeť na počesť pohanských modiel. Novo-
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pokrstená kresťanka odmietla obetovať modlám a
svojou výrečnou obranou kresťanstva uviedla do
rozpakov cisára Maximina (311-313). Ten pozval
50 učencov, aby vyvrátili jej vieru. Keď sa všetci
pod vplyvom Kataríny stali kresťanmi, cisár ich dal
upáliť na hranici v strede mesta. Katarínu cisár vrhol do väzenia, kde bola 11 dní bez jedla a nápoja,
podrobil ju bičovaniu, dal ju lámať na kolese, ktoré
sa však rozpadlo na kúsky. Nakoniec jej dal sťať
hlavu. Jej ostatky sa uchovávajú v pravoslávnom
kláštore na hore Sinaj. Tradične sa znázorňuje s
mečom, palmou, knihou alebo so zlomeným kolesom. Má spomienku 25. novembra. Katarína, panna a mučenica, patrila v stredoveku po Panne Márii k najuctievanejším sväticiam. Radila sa medzi
14 pomocníkov v núdzi. Je patrónkou vzdelancov
a viacerých povolaní a stavov (napríklad dievčat,
panien, manželiek, učiteľov, študentov i žiakov).
Pobyt v Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v
Konskej môže byť prosbou o zachovanie viery,
čistoty i o vytrvalosť v životných skúškach. .

Verte, že všetko, o čo v modlitbe
prosíte,
ste už dostali a budete to mať.
(Mk 11, 24)
Kedysi nás učili, že modlitba je rozhovor s
Pánom Bohom. A rozhovor je dialóg, komunikácia
dvoch partnerov. Boh Nebeský otec nás nazýva
Ježišovými ústami „božími deťmi“, Ježiš sám bratmi a Duch Svätý je náš učiteľ. Krásna kombinácia
troch stavov – byť synom (dcérou), bratom a žiakom. Komunikácia s Bohom môže byť rôzna. Tiež
nás učili, že ďakovná, prosebná a chváliaca. No
modlitba by mala byť najmä pravdivá.
V citovanom Pán Ježiš hovorí o prosebnej.
V pozícii tak blízkej Bohu, ako je dieťa-brat-žiak,
takáto komunikácia môže byť len v náš prospech.
Tak aj Pán Ježiš pokračuje: už ste to dostali, akoby
kliknutím myši počítača sa nám vyplnenie prosby
objaví na obrazovke.
No Pán Ježiš hovorí o aj o viere. O tej, ktorá
neprichádza z našej vôle alebo prostého chcenia.
Je tiež výsledkom našej komunikácie s Bohom. Je
výsledkom prosenia o ňu.
Samotná modlitba nie je (len) rapkanie Otčenáš-Zdravas-Sláva. Nikomu z nás by nebol po
vôli rozhovor, ak by nám niekto rapkal z telefónneho zoznamu alebo z kuchárskej knihy.
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Ježiš chce počuť, že vo viere mu otvárame tie najtajnejšie a najbolestivejšie miesta našich sŕdc.
Ak veríme, že on je ten správny na druhej
strane telefónu, to je prvý dobrý krok. Po prvých
slovách, slzách, výkrikoch (i výčitkách) on prisľubuje, že už máme, o čo prosíme. A že to aj budeme mať. Hovorí to veľmi odvážne, až sa tomu
nechce uveriť, že to tak bude. Práve viera je alfou
a omegou. Nie až tak obsah prosby, ale viera, že
sa mi to môže stať.
Aj utrpenie, aj namáhavá práca, aj odvaha
vyraziť a neobzerať sa
ako Lótova žena, je modlitbou, aj radosť zo života
je modlitbou.
Krôčik za hranicou
pravej viery sa objavuje nádej. Že sa mi splní
to dobré, o čo prosím.
Ježiš sám vie rozlíšiť, či
sa modlíme – prosíme
dobre a za správnu vec
– opravdivé dobro pre
nás. On sám v našej fáze
nádeje najlepšie rozhodne, kedy a ako vyplní našu modlitbu.
Ak sme prekročili prah nádeje a napĺňa nás
nádej, je to len na dĺžku vzpriamenej ruky k láske.
Láska je Boh a on je zásobárňou všetkého, o čo si
ani netrúfame prosiť – v čo ani neveríme a v čo ani
nemáme odvahu dúfať. On je tým najneviditeľnejším a najneuveriteľnejším, ktorý môže vzkriesiť aj
našu stratenú lásku.
S vierou už za chrbtom, s pľúcami nadýchnutými nádejou vystrime ruku k Ježišovi. On ju
opätuje a v ruke sa nám ocitne jeho Božská ruka.
Dialóg sa uzavrie a modlitba bude vypočutá.

Rady skúseného diabla
Vo svojej klasike nás C. S. Lewis zasväcuje
do korešpondencie medzi dvoma diablami: skúseným Krutodlakom a jeho synovcom Svrabomilom.
Svrabomil práve začína svoju démonickú kariéru
v službách „Otca v Hlbinách“ a bol poverený, aby
odviedol nového kresťana od jeho viery. Kniha je
humorným čítaním poukazujúcim na mnohé bežné ľudské problémy, ako je otázka dobra a zla, pokušenie, pokánie či milosť.

Ukážka z knihy

skutočným životom a nedovoľ mu zamýšľať sa nad
tým, čo vlastne pod pojmom „skutočný“ myslí.

Drahý môj Svrabomil,
Rád by som sa pozastavil pri Tvojej otázke, či by si mal viesť svojho pacienta k tomu, aby
veľa čítal, a čím častejšie sa stretával so svojim
materialistickým priateľom. Zdá sa mi, že si trochu
naivný! Hádam si len nemyslíš, že ho rozumovými
dôvodmi vytrhneš z pazúrov Nepriateľa? To by sa
ti možno podarilo pred pár storočiami, vtedy ešte
ľudia vedeli rozpoznať rozdiel medzi tým, čo bolo
dokázané, a tým, čo dokázané nebolo. A veciam,
ktoré boli dokázané, skutočne verili. Vtedy ešte
spájali myslenie s činnosťou, a boli ochotní zmeniť svoj životný štýl, keď k tomu
dospeli rozumovou úvahou. To sa
nám však vďaka bulvárnej tlači a
podobným zbraniam podarilo do
veľkej miery zmeniť. Tvoj človek je
už odmalička zvyknutý, že sa mu
hlavou preháňa tucet nezlučiteľných filozofií. Pre neho nie sú jednotlivé učenia jednoznačne pravdivé alebo nepravdivé, ale skôr
akademické alebo praktické, zastaralé alebo moderné, konvenčné alebo nemilosrdné. Udržať ho
mimo Cirkvi sa ti podarí najlepšie
pomocou fráz, nie argumentov.
Neplytvaj časom na to, aby si ho
presvedčil, že materializmus je
jediná pravdivá náuka. Presvedč ho, že je silnou,
vecnou a odvážnou filozofiou budúcnosti. Na takých veciach mu predsa záleží.
Rozumové úvahy majú totiž jeden háčik –
presúvajú celý zápas na Nepriateľovu pôdu. Aj On
vie argumentovať, no v otázke skutočne praktickej
propagandy, o akú mi ide, už storočia povážlivo
zaostáva za Naším Otcom v Hlbinách. Argumentovaním preberáš k životu pacientov rozum a keď
raz začne myslieť, ktovie, čo všetko z toho môže
vzísť? Ak by sa ti aj podarilo prekrútiť určitý myšlienkový pochod v náš prospech, zistíš, že si vo
svojom pacientovi len posilnil zhubný zvyk zaoberať sa všeobecnými problémami, namiesto toho,
aby sa sústreďoval na bezprostredné zmyslové
zážitky. Tvojou úlohou je upriamovať jeho pozornosť práve na tieto zážitky. Uč ho nazývať zážitky

Nezabudni, že on (na rozdiel od teba) nie je
len duch. Keďže si nikdy nebol človekom (och, akú
nechutnú výhodu má v tomto smere Nepriateľ!),
neuvedomuješ si, ako ich zotročuje tlak všedných
vecí.
Raz som mal pacienta, poctivého ateistu,
ktorý chodieval študovať do Britského Múzea. Jedného dňa, ako tak študoval, videl som, ako sa v
myšlienkach začal uberať zlým smerom. Nepriateľ
mu, samozrejme, okamžite stál po boku. Už som
si myslel, že sa mojich dvadsať rokov tvrdej práce zrúti k zemi ako domček z karát.
Keby som bol stratil hlavu a začal sa
brániť argumentami, bol by ma porazil. Taký blázon som však nebol.
Okamžite som udrel na tú stránku
svojho pacienta, ktorú som mal najlepšie pod kontrolou a navrhol som
mu, že je najlepší čas, aby šiel na
obed. Nepriateľ pravdepodobne urobil protinávrh, že toto je dôležitejšie
ako obed. Aspoň si myslím, že mu
vnukol práve túto myšlienku, veď
vieš, že nikdy poriadne nepočujeme,
čo im hovorí. Povedal som mu: „Presne tak. Je to príliš dôležité na to, aby
sa tým človek zaoberal s prázdnym
žalúdkom.“ A v tej chvíli môjmu pacientovi zreteľne odľahlo. A než som stihol dodať:
„Oveľa lepšie bude, keď sem prídem po obede s
čerstvou mysľou,“ už bol na pol ceste ku dverám.
Keď sa ocitol na ulici, vedel som, že mám vyhraté.
Ukázal som mu kamelota, ktorý s krikom predával
poľudňajšie noviny a autobus č. 73, ktorý práve
išiel okolo. Než zišiel dole schodmi, nainplantoval som mu do hlavy nezvratné presvedčenie, že
bez ohľadu na to, aké čudné myšlienky sa človeku
preháňajú hlavou, keď je sám zavretý medzi knihami, zdravá dávka „skutočného života“ (mal tým
na mysli autobus a kamelota) stačila na to, aby si
uvedomil, že všetky tie veci nemôžu byť pravdivé.
Vedel, že unikol len o vlások a ešte dlho potom rád
rozprával o „nevýslovnom zmysle pre realitu, ktorý
je našou najlepšou ochranou proti odchýlkam od
obyčajnej logiky.“ Teraz je už v bezpečí v dome
Nášho Otca.

Dobšiná

OSEMSMEROVKA

ADAM, ANJEL, ÁRON, CELA, CENA, CESTA, ELIÁŠ, ENOCH, HRAD, HRIECH, CHLIEB, CHRÁM,
JERUZALEM, JOZUE, KOSTOL KRÍŽ, KRST, LEKÁR, LITÁNIE, MAMONA, MIER, NAIM, OBETA,
OTROK, POKORA, RORÁTY, ROZUM, SMRŤ, SNEM, SOBOTA, SPÁSA, TÓRA, VATIKÁN, VLAK,
ZMENA
Po vyškrtaní týchto slov zostane 28 písmen, ktoré tvoria tajničku. Veľa zábavy :-)

V tomto mesiaci...

Humor

Prváčik sa modlí:
01.11. Sviatok Všetkých svätých, prikázaný
- Milý Pán Ježiš, my Ťa máme všetci veľmi radi!
sviatok
Preto Ťa prosíme, dávaj na seba dobrý pozor, lebo
02.11. Spomienka na všetkých verných zosnulýchkeby sa Tebe niečo stalo, tak by sme sa všetci dospomienka
stali do riadnej kaše. Amen.
04.11. Sv. Karola Borromea, biskupa, spomienka
. . .
09.11. Výročie posviacky Lateránskej bazilikyDvaja arabskí šejkovia stoja v galérii pred obrasviatok
10.11.sv. Lev Veľký, pápež učiteľ cirkvi- spomien- zom „Narodenie Pána“ a jeden z nich povie: „Tí
kresťania sú ale divní! Na šaty nemajú, spia v
ka
12.11. sv. Jozafát, biskup a mučeník- spomienka chlieve na slame, ale musia sa nechat namaľovať
17.11. sv. Alžbeta Uhorská, rehoľnica- spomienka od Rembranta!“
. . .
21.11. Obetovanie Panny Márie- spomienka
22.11. sv. Cecília, panna a mučenica- spomienka - Všimol som si, že tvoj otec má opuchnuté líce. To
23.11. KRISTA KRÁĽA, slávnosť
od zubov?
24.11. Sv. Ondreja Dung-Laca a spoločníkov, - Nie, od modlitby.
mučeníkov, spomienka
- Ale netáraj...
Nedeľné sväté omše sú v pravidelnom čase o
- Netáram. Včera sme sa spolu celá rodina modlili
8:00 hod. a o 10:00 hod.
Otčenáš a keď sme prišli po „zbav nás zlého“, otec
Príprava na sv. omše za účasti detí začína každý sa pozrel na mamu a ona si to všimla.
piatok od 16:00 hod.
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