
HELENSKÝ Zamyslenie
Čo urobiť, aký nájsť najlepší spôsob, 

aby sa pohan stal kresťanom? – pýtal sa 
Sv. Klement Alexandrijský. A odpovedal: 
„Umožniť mu, aby určitý čas prebýval v  
skutočne kresťanskej rodine“.

Sme svedkami útoku na obraz kresťanskej 
rodiny. Zdá sa, že nesprávny obraz rodiny 
už  „ nevisí vo vzduchu“, ale on už je 
vtelený  do našej skutočnosti. Lavína roz-
vodov, rastúci počet nemanželských deti, 
život bez sobáša. Začal sa strácať  rozdiel 
medzi kresťanskou rodinou a pohan-
skou rodinou. Nie je možné zatvárať oči 
a tváriťsa, že sa nič nedeje. Pomaly sa stá-
vame pohanmi.

Mnohí z nás ešte pochádzajú  z rodín, 
ktoré boli mocné Bohom. Mali sme vo svo-
jom dome prostredie viery, ktoré môžeme 
pomenovať rodinným katechumenátom 
– úvodom do kresťanského života. Blaho-
slavený Ján Pavol v knihe „Prekročiť prah 
nádeje“ napísal, že ničíme korene, ktoré 
stáročia  udržiavali naše spoločenstvo a je-
ho základ, ktorým je kresťanská rodina.

Toto číslo nášho farského časopisu je 
zamerané na kresťanskú rodinu. Je poku-
som opäť objaviť hodnotu rodiny, v ktorej 
prebýva Boh. Máme ešte v pamäti obraz 
a neľahkú históriu Svätej Rodiny z Naza-
reta. Je to dobrá príležitosť zamyslieť sa, 
čo je možné zmeniť v našej rodine? Komu 
prejaviť viac lásky, komu povedať svoje 
problémy, s kým si sadnúť a uskutočniť 
náročný rozhovor, otvoriť svoje srdce, aby 
sme načerpali silu. Blahoslavená Gianna 
Beretty  4. septembra 1955 napísala svoj-
mu snúbencovi Petrovi Mollovi list: „Keď 
myslím na našu vzájomnú lásku, môžem 
Pánu Bohu len ďakovať. Je to pravda, že 
láska je najkrajším citom, aký Pán vložil 
do srdca človeka. Peter, len aby sme sa tak 
stále milovali. S Božou pomocou a s jeho 
požehnaním urobíme všetko, aby naša ro-
dina bola malým Cenacolom (večeradlom), 
kde Ježiš bude Pánom našich prianí a skut-
kov“.

 Pane Ježišu, prosím Ťa, aby naše rodiny 
našej farnosti boli trvalé, mocnejšie 
a bohatšie na milosť sviatosti, ktorá nech 
robí zázraky.

Všetkým farníkom a čitateľom chcem 
zablahoželať. Spasiteľ prináša požehnanie 
každému z nás, kto si všimne jednoduchosť 
a skutočnosť jeho príchodu ako Boha 
a človeka. A ten, kto vedome ho prijíma, 
prijíma najväčší dar. Boh začína bývať 
s ním. Nech tak bude celý nastavajúci rok 
v každej rodine, v každom dome. Aby na 
miesto pre hosťa zasadol Emmanuel – Boh 
s nami. Toto zo srdca prajem všetkým. 
Nech Ježiš obdarí svojím požehnaním aj 
tých, ktorí o ňom pochybujú, alebo sa od 
neho vzďaľujú. 

V mene bratov Saletínov 
páter Wieslaw

Vstúpila do štvrtého roku svojho života. 
Najskôr urobila len prvé nesmelé krôčiky. 
Potom cupitkala. No každým dňom a s 
každou ochotnou pomocnou rukou jej 
pribúda síl. Tou oslávenkyňou je naša mladá 
farnosť. V prvom rade za ňu ďakujeme ne-
beskému Otcovi. A všetkým, ktorí ju tvoria, 
želáme veľa zdravia,  pokoja, Božej lásky 
i ľudskej dobroty.

Priatelia, ktorí ju majú radi

Milí čitatelia, 
už ste dočítali všetky nepríjemné predpo-
vede do budúcnosti? Zabudnite! Ja vám 
prinášam riešenie. Ak spoločne odvážne 
zatiahneme na hlbinu tohto mesiaca i tohto 
nového roka, v Ježišovej loďke, držiac pev-
ne v rukách kormidlo života, v spoločnosti 
Márie, Neba, Jej príhovor nás určite šťastne 
a bezpečne dovedie do cieľa, ktorého meno 
všetci poznáme.

To vám zo srdca a úprimne 
želá  Helenský Maják.
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KVAPKA DOBROTY

Dnes sa na nás zosypal celý vodopád lásky z lejaku kvapiek dobroty. Ďakujeme za fi nančnú pomoc 
pre africké deti, za vianočné balíčky pod obdarovacím stromčekom, ktoré prekvapili a potešili 
mnohé deti. Ďakujeme za modlitby, záujem, ochotu, úsmev i milé slovo. Milí Rozkveťáci, ste 
dôkazom toho, že ovocie lásky dozrieva v každom čase a je na dosah ruky každému.

KOLEDOVANIE
 Na sviatok Troch kráľov 6. januára ohlasovali 

na Rozkvete radostnú zvesť aj naši koledníci. 
Koledovalo 30 detí, ktoré vďaka vašej dobrote 
vyzbierali 790 eur pre chudobné deti v Afrike. 

Idú dvaja misionári saletíni po džungli a počujú 
tamtamy.
„Čo myslíš, zjedia nás?“
„ Kdeže, veď dnes je piatok!“

V piatok sa postím. Suchý chlieb, suchá saláma...

Misionár saletín mal búračku. Prišli policajti 
vyšetrovať príčinu. Saletín vyviazol bez zranení. 
Vtedy sa jeden z policajtov spytuje.
 -A čo tá hrča na čele? 
Saletín odpovedá: -Chlapci, to mám od bojlera.  
Policajti pozrú na sebe a jeden sa pýta druhého. 
-Ty, čo je to bojler? 
A druhý odpovie: -A čo ja viem? Ja do kostola 
nechodím.

Dedko šomre. Pred rokmi, keď som si vzal do 
obchodu 20 korún priniesol som mlieko, chlieb, 
maslo, cigarety, rum. No dnes je to tak, že všade 
sú kamery...

Babka vyčíta vnukovi. -Keď chceš kýchnuť, zakry 
si ústa dlaňou. 
Vnuk jej odpovie: - Babka, ja nemusím, mne zuby 
nevyletia.

Vitamín H - HUMOR

Aj keď si na dne, Božia ruka je 

stále pod tebou.

                                   P. Kosorin

NAPÍŠTE NÁM
O sebe, o svojich najbližších, 
o ľuďoch, ktorých obdivujete, o zná-
mych, ktorí majú zaujímavú záľubu, 
pošlite fotografi e z podujatí ale aj 
zimnej prírody zahalenej do bieleho 
závoja... Vhoďte do schránky v kos-
tole alebo nechajte v sakristii. 

Ďakujeme a tešíme sa.

Najkrajšia vďaka za Božie dary 

spočíva v tom, že ich podávame ďalej.

Kardinál Faulhaber

DETSKÉ PERLIČKY: 
POVEDALI NAŠE DETI

■ Neviem, koľko mám rokov. To sa stále mení.
■ Strašne som sa zľakol, keď mama ochorela.
    Myslel som, že nám bude variť ocko.
■ Kravy nesmú rýchlo bežať, aby sa im nerozlialo
    mlieko.
■ Broskyňa je ako jablko s kobercom
■ Môj ocko vyrastal na dedine. 
   On videl kravu naživo.
■ Keď sa mama pohádala s ockom, prvýkrát som
    videl lietajúce taniere.
■ Modliť sa je dobré, ale veriť, to je lepšie.

Ó, Pane Bože, odpusť, 
že pozerajúc dohora, 
pozerám sa ti – do úst. 
Ráno sa modro roztvoria

a modrou rečou šepcú, 
pre mnohých šepcú od veci. 
No tvoje slová chlieb sú. 
Chlieb, čo sa z múky nemiesi,

a predsa vonia, predsa 
hlad biednych detí nasýti. 
Nuž ako nepozrieť sa 
nahor, keď nebo – to si ty. 

Ty – prameň, v ktorom ústia 
naše dni, naše potknutia. 
Tie milosrdné ústa, 
čo mi aj toto odpustia.

T.Križka z knihy Rosa z pavučín

KATOLÍCKY PLES
Sála plná dobrých ľudí a dobrej nálady, ktorí sa vydržali baviť až bieleho rána.

majak_1_2012.indd   1majak_1_2012.indd   1 10.4.2000   20:23:5010.4.2000   20:23:50



BLAHOŽELANIA

Milý páterWieslaw
Aj na stránkach nášho časopisu  si chceme 

pripomenúť Vaše narodeniny. Úprimne 
ďakujeme za Vašu pastoračnú službu, za nielen 

obetavý ale aj priateľský a hlboko ľudský 
prístup, za úsilie pri zveľaďovaní našej mladej 
farnosti i pri záchrane našich duší. Do ďalších 
rokov Vám želáme pevné zdravie, dary Ducha 

Svätého a nech sú všetky ďalšie dni 
Vášho života prežiarené Božou láskou.

S úctou vďační veriaci.

Ďakovnou sv. omšou si vo farskom kostole 
za účasti o.biskupa T. Galisa, správcu farnosti 

L.Hermana, kňazov z dekanátu i kňazov 
rodákov pripomenul dar života náš rodák 

Mons. ThDr. Pavol Brzý. 
Do ďalších rokov života mu hojnosť Božích 

milostí, pevné zdravie, pokoj a silu vyprosujú
aj veriaci z Rozkvetu.

2.    SPRAVODAJSTVO

 PREDSTAVUJEME

SVÄTÉ OMŠE V NAŠEJ FARNOSTI 
Pondelok – sobota:  ráno    6.45 hod.
                               večer  18.00 hod.
Štvrtok – detská                17.00 hod.
n e d e ľ a:                         7.00,    8.00 hod. 
mládežnícka                       10.00, detská  11.15 hod. 
večer                            18.00 hod.
vo sviatok:                         6.45, 16.30, 18.00 hod.
Svätá spoveď: 
pred každou svätou omšou
pred prvým piatkom v mesiaci: pondelok, utorok, 
streda od 17.00, štvrtok a piatok od 15.00
 
RODINNÉ SPOLOČENSTVÁ:
Modlitby matiek – posledný utorok v mesiaci po 
večernej svätej omši
Modlitby otcov – prvý piatok v mesiaci o 19.30
Evanjelizačná sv. omša – prvú nedeľu v mesiaci 
o 15.30 hod.

ŠTATISTIKA
Sviatosť krstu prijalo 91 malých detí. Z toho do 

prvého roku života  - 83 detí, do sedem rokov - 6 
detí, do štrnásť rokov - 2 deti. Božími dietkami sa 
stalo 42 chlapcov a 49 dievčat.

K prvému sv. prijímaniu pristúpilo 66 detí.
Sviatosť manželstva uzavrelo 32 párov. Z toho 

28 párov - katolík+katolík; jeden pár - katolík+ 
evanjelik; tri páry - katolík+ nepokrstený

Do večnosti odišlo 12 farníkov. Z toho šesť 
mužov a šesť žien

KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO
Nimnica (kúpele), hotel Salvator
termíny kurzov: 24.2.-26.2.2012, 
           16.3.-18.3.2012, 
                           27.4.-29.4.2012, 22.6.-24.6.2012
Začiatok kurzu: v piatok o 15.00 hod.
Koniec kurzu: v nedeľu o 14.00 hod.

NOVÁ PREDAJŇA
Spolok sv. Vojtecha otvoril už svoju 25. predajňu 
na Slovensku. Nachádza sa v budove Diecézneho 
centra (nový Biskupský úrad) na Kalinčiakovej 1 

v Žiline. Bude otvorená v pracovných dňoch od 
8.00 do 11.30 a od 12.00 do 16.00. V predajni je 
okrem klasického sortimentu aj širší výber odevov 
a doplnkov.
                                                                                
NEMOCNIČNÁ DUCHOVNÁ SLUŽBA
V dôsledku rekonštrukcie nemocničnej kaplnky 
sv. omše v nemocnici  zatiaľ nebudú.  Stále 
zostáva možnosť návštevy kňaza pri lôžku chorého 
a vysluhovanie sviatosti pomazania chorých. 
Duchovná služba: 0905/ 26 29 21

POĎAKOVANIE
Ďakujeme správcovi farnosti PB-Rozkvet a 
organizátorom za nezabudnuteľný duchovný 
zážitok z púte do Čenstochovej. Vďaka, že ste nás 
prijali medzi seba, vďaka za malé Vianoce v srdci.

Veriaci z farnosti PB, Udiča a Beluša.

MÁTE V STREDU ČAS?
Od 10.00 do 12.00 hod. sa môžete každú stredu 
zastaviť vo farskom kostole Návštevy P. Márie na 
krátku poklonu pred Sviatosťou oltárnou. K dispozícii 
je vždy kňaz na rozhovor alebo sviatosť zmierenia. 

PÚŤ DO ČENSTOCHOVEJ
Na prvú farskú púť do Čenstochovej, najväčšieho pútnického miesta v Poľsku, putovali veriaci 

nielen z Rozkvetu ale aj z iných farností. Všetkých však spájalo silné puto viery a úcta k Božej 
Matke. Vyvrcholením púte bola svätá omša na Jasnej Hore pri milostivom obraze Panny Márie 
Čenstochovskej, ktorú celebroval P. Wieslaw Krzyszycha MS.                   Snímka: Ľubomír Valient

PASTORAČNÉ 
CENTRUM

Milí čitatelia!
Prvého decembra 2011 sa uskutočnila verejná debata na tému farských pastoračných budov na 

VIII. základnej škole. Som veľmi rád, že na toto stretnutie prišlo veľa veriacich, aby podporili 
tento projekt. Šiesteho februára 2012 bude na mestskom úrade prebiehať územné konanie. Pri tejto 
príležitosti chcem vyjadriť svoju vďačnosť za vaše modlitby a fi nančnú podporu na prvú nedeľu v 
mesiaci. Nech vaša štedrosť bude povšimnutá v nebi.   Aj tento rok počítame s Božou pomocou a 
pomocou dobrých ľudí.                                               páter Wieslaw

Z  dôvodu, že niektorí veriaci chceli prispievať piamo na  farský účet (trvalý príkaz), 
zverejňujem jeho číslo: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Považská Bystrica- Rozkvet

číslo úctu: 0364106615/0900

DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE OKIENKO    7.

♥ Kvetúšik, čo si dnes akýsi zamyslený. Nelezie 
na teba chrípka.
☼ Ale kdeže, Rozálka. Premýšľam!
♥ Tak to si ma vyľakal, veď to je ešte horšie ako tá 
chrípka... A nad čím dumáš?
☼ Vieš, tí traja králi, čo sa išli pokloniť Ježiškovi 
do Betlehema, to mali jednoduché.
♥ S tým nesúhlasím, Kvetko! Predstav si, akú 
dlhú cestu museli prekonať, kým Ho našli. Koľko 
kilometrov išli, chvíľu pešo, chvíľu na ťavách, s 
ťažkým nákladom...
☼ To uznávam, ale boli bohatí a tak mohli Dieťatku 
priniesť vzácne dary. Zlato, kadidlo a myrhu. A čo 
môžem darovať ja? Nič také nemám.
♥ Kvetúšik, nevešaj hlavu. Skúsme porozmýšľať 
spolu, čo také vzácne máš, čo by si mohol a aj chcel 
podarovať. A kým začneme premýšľať, prečítajme 
si, čo by darovali Ježiškovi deti z cirkevného centra 
voľného času. Tiež si museli potrápiť svoje hlavičky.

Školáci:  Ľuboš 9 rokov - zdravie, šťastie,  a 
všetko, čo potrebuje, Ľudka 8 rokov - budem 
pomáhať, Mirko 9 rokov - navštívim starú mamu, 
Peťka 9 rokov - darujem lásku
Predškoláci: Paľko, Tobiaško a Šimonko by mu 
požičali hračky a pohrali by sa s ním, aby mu ne-
bolo smutno.

♥ Tak ako, Kvetúšik, prišlo ti niečo na um? 
☼ Čo keby som mu zaspieval? V tom som                     
dobrý...
♥ Nie že by to bol zlý nápad, ale ako poznám tvoj 
spev, zobudil by si nielen Dieťatko, ale odleteli 
by  všetci anjeli a zutekali aj ovečky s oslíkom...
Ja ti pomôžem. To Dieťatko, novorodený Kráľ 
nám  dokáže zmeniť život. Lebo nám chce darovať 
radosť, pokoj, lásku a hlavne odpustenie hriechov. 
Stačí, aby sme mu otvorili srdiečko a našli si každý 
deň aspoň chvíľku pre Neho. 
☼ Rozálka, tak sa Mu poďme rýchlo pokloniť. Cí-
tim, že moje srdiečko je pripravenééé.

Milé deti, sú aj vaše srdiečka pripravené? Našli 
ste si chvíľočku času pre nebeské Dieťa? Napíšte 
alebo nakreslite nám, kedy a kde sa vám to po-
darilo. Všetkých radi odmeníme.

Dnes peknú odmenu za svoje úprimné odpovede 
vyhrávaju:
Ľudka Pepichová a Ľuboš Špánik

DETSKÝ PLES
Plesali a tancovali sme   8. januára v CCVČ v ra-
dostnom detskom duchu. Šťastné a veselé tváričky 
detí hovorili o tom, že zábava, nápojový lístok, 
tombola...ich potešili a boli fajn. Rodičia si mohli 
oddýchnuť a porozprávať sa pri čajíku, kávičke 
či koláčiku. Najväčším dôkazom spokojnosti bol 
šťastný úsmev ich detí.                  T. Adamovičová

Posolstvo Panny Márie 
z La Salette

Nebojte sa!
Posolstvo Plačúcej Matky z La 
Salette je Dobrou zvesťou, ktorá 
nám chce ukázať, že ani dnes nie 
sme Bohu ľahostajní, že nás berie veľmi vážne, 
lebo nás miluje – čo takisto ostane navždy veľkým 
tajomstvom V plnosti časov poslal svojho Syna 
na svet, nie aby svet odsúdil, ale aby ho spasil, 
a zachránil to, čo zahynulo. V dnešnej dobe po-
siela Matku svojho Syna a prikazuje, aby nám 
povedala Nebojte sa! Obraz Plačúcej Matky nám 
chce znova presne ukázať milosrdnú a starostlivú 
Božiu lásku a naplniť nás doteraz možno nezná-
mou detskou dôverou.                                                                                           

Takéto krásne obaly na mobil si vyrobili dievčatá 
z krúžku Módne návrhárstvo. Odborné rady aj 
materiál im ochotne  poskytla odborníčka, ktorá 
maľuje na hodváb Ing. Ľubica Gerová. 

Vyrobiť šaty na bábiky? To je pre dievčatá  
hračka. Tieto šikuľky si dokážu pod vedením 
Olinky Kravčákovej a niektorých mám vyrobiť 
tričká, kabelky, sukne. A to všetko podľa najnovšej 
módy. Niečo z toho sme videli na vlastné oči. A 
sľubujeme, že veľa pekných módnych „vychy-
táviek“ uvidíte aj vy, na módnej prehliadke. Máte 
sa naozaj na čo tešiť.

NAŠI SPONZORI:

ZELENÉ ZDRAVIE
Predajňa racionálnej výživy

MLÁDEŽNÍCKY SILVESTER
Takto veselo a roztancovane silvestrovala naša 
mládež.

Bravóóó, malí divadelníci. 
Vďaka Lucka! Boli ste super! Tešíme sa na ďalšie 
divadelné predstavenie.

   HELENSKÝ M A J Á È I K

☼a
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    ZO ŽIVOTA FARNOSTI/TÉMA      3.

Začalo to výborným nápadom. K nemu boli 
potrebné štyri vianočné stromčeky, veľa lás-
kavých sŕdc, ochotných rúk, viac ako dvesto 
darčekov a 51 rodín, ktoré potrebovali pomoc. 
Tie dobré srdcia našli členovia OZ Za krajšiu 
Považskú Bystricu aj na Rozkvete. Do pro-
jektu sa zapojili tiež veriaci z farského kostola, 
zamestnanci spoločnosti Medeko Cast s.r.o. a 
pracovníci mestského úradu. 

Vianočný stromček v kaplnke sv. Heleny bez 
trblietavých ozdôb bol síce prekvapením, ale tie 
papierové s krstným menom a vekom dieťaťa zo 
sociálne slabších rodín sa rýchlo rozobrali. Ich ma-
jitelia potom s láskou chystali darček pre to „svoje“ 
anonymné dieťa a vymýšľali, čím by mu podľa veku 
urobili najväčšiu radosť. Zabalený darček priniesli 

pod stromček aj s pripnutou papierovou ozdo-
bou. Niekde boli priložené vianočné pohľadnice, 
kde aspoň jednou vetou zaželali krásne, šťastné 
a požehnané sviatky. Anonymne. Prezradili len 
krstné meno. Balíčky potom členovia združenia s 
dobrovoľníkmi šesť dní pred Vianocami rozvážali 
po celom meste. Občas sa menili z doručovateľov 
na detektívov a pátrali, kde sa asi rodina druhý či 
tretíkrát presťahovala. Našťastie, našli sa všímaví 
susedia aj okoloidúci, ktorí poradili. A námaha 
stála za to. Najmä vtedy, keď sa prekvapenie obda-
rovaných menilo na radosť, šťastie, dojatie i tichý 
plač. Nielen preto, že im niekto neznámy pomo-
hol. Ale hlavne preto, že im daroval nádej. Nádej, 
že na tomto svete ešte žijú dobrí ľudia. A žijú aj 
niekde blízko nich. Možno si aj v týchto dňoch 
občas spomenú na neznámeho dobrodinca. Možno 
pod vankúšom ukrývajú hračku alebo pohľadnicu 

s jeho krstným menom. Možno si predstavujú, ako 
asi vyzerá. A možno, keď vyrastú, budú učiť svoje 
deti podeliť sa a obdarovávať. Tak ako to učila 
mama Katku Beranovú, predsedníčku združenia 
Za krajšiu Považskú Bystricu, organizátorku tohto 
projektu. –Ja dnes už len ďakujem. Za všetko, čo 
som dostala. Ďakujem svojim rodičom  za to, čo ma 
naučili. Od nás nikto neodišiel hladný, mama nás 
učila podeliť sa. Mne bolo darované a  teraz mám 
dávať ja, - hovorí skromne. – Ďakujem všetkým, 
ktorí pri tomto projekte pomáhali. Chceme ho 
vylepšiť a tento rok bude určite kvalitnejší, - 
plánuje už teraz. 

A ja viem spolu s vami, že bude potrebovať 
nielen vianočné stromčeky, ale hlavne veľa veľa 
láskavých, otvorených sŕdc. Lebo len také dokážu 
pretvoriť svet a priniesť nádej všetkým, ktorí ju 
strácajú.            mš

Kresťanská rodina je zo svojej nátury ako záhra-
da, v ktorej rastú krásne kvety, o ktoré sa niekto 
stále stará. Kristus dal kresťanskej rodine zákony, 
ktoré nenájdeme v žiadnom civilnom kódexe. 
Zanechal v Cirkvi moc Ducha Svätého, aby mohla 
rodina žiť a tvoriť jednotu, ktorá je znakom pre 
zblúdilých ľudí, že Boh naozaj existuje.

Svätý Pavol, keď odovzdal pravdy týkajúce 
sa rodinného života, zdôrazňoval úlohu muža a 
otca. Muž v kresťanskej vízii manželstva nie je 
„majiteľom“ manželky, ani  jej spasiteľom. Sám 
od seba nevlastní moc, aby ju posvätil a obdaril ju 
trvalou mladosťou a krásou. Dostal úlohu milovať: 
„ Muži, milujte manželky...“(Ef 5,25) Láska, ktorá 
ho odlišuje, má Božský pôvod, pochádza od Du-
cha Svätého. Láska nie je ľudským výmyslom, 
nedosiahne sa jej mimoriadnou námahou. Lásku je 
možné len prijať.

Muž, keď miluje manželku, nedáva autoritatívne 

príkazy. Nenúti ju do ničoho. Nehovorí jej múdre 
ponaučenia, ani nekontroluje. Boh vyžaduje od 
neho, aby bol pripravený položiť svoj život pre 
svoju manželku. Láska nie je teda romantikou, 
ktorá sa končí, keď prídu vážne manželské prob-
lémy. Je obetou. V prípade muža sa láska vyjadruje 
ako nesenie kríža spolu so ženou, alebo za ženu, 
ktoré môže mať najviac radikálnu podobu.

Úloha ženy, matky je v texte sv. Pavla menej 
zdôraznená než mužov a otcov. Neznamená to, že 
v živote rodiny a jej fungovaní plní tieňovú úlohu. 
Apoštol úmyselne zdôrazňuje misiu kresťanského 
manžela, aby bolo možné ľahšie pochopiť pokorné 
povolanie ženy : „Ženy podriaďujte sa svojim 
mužom“ (Ef 5.22) Podriadenie neznamená otroc-
tvo, závislosť a strach pred mužom. Byť podria-
deným mužovi znamená uznať jeho autoritu, 
odovzdať mu prvenstvo v zodpovednosti za celú 
rodinu a obklopiť ho úctou. Sv. Pavol nehovorí, 

že ženy majú milovať svojich mužov. Vyjadruje 
to iným spôsobom. Plný uponíženia postoj je ich 
láskou voči mužovi.

 V rodine sú dôležité relácie medzi rodičmi 
a deťmi. V antickom svete sa vyžadoval od detí 
rešpekt k rodičom. Jeho nedostatok bol chápaný 
medzi kresťanmi ako  niečo zlé (Rím 1.30) alebo 
znak, že sa blíži koniec sveta (por. 2 Tim 3,1n). 
Zvláštny dôraz bol kladený na výchovu synov. V 
Starovekom Grécku boli synovia  podriadení au-
torite otca až do jeho smrti. V Ríme boli synovia 
podriadení až do šesťdesiateho roku života. Tiež 
v judaizme boli synovia už ako dospelí muži stále 
zviazaní s autoritou otca.

Sv. Pavol, keď píše o deťoch, mal na mysli- v 
súlade s vtedajšou mentalitou – synov. Apoštol 
ich povzbudzuje  k poslušnosti voči rodičom. 
Nepoužíva tu argument: „žijeme dlhšie na tomto 
svete než ty“ alebo „ vieme lepšie, čo je správne“. 
Odvoláva sa  na hodnotu, že poslušnosť je 
spravodlivosťou, ktorá prináleží voči rodičom. 
Upozorňuje aj otcov, aby nedráždili svojich synov 
k hnevu (por. Ef 6,4), to znamená, aby sa nepokla-
dali za neomylných vo svojom konaní voči nim. 
Okrem toho počas procesu výchovy synov majú 
otcovia používať výuku spojenú s disciplínou a 
napomenutím. Takýto typ formácie predpokladá 
aktívny záujem otcov o každodenný život synov.

Je dobré zdôrazniť, že každý typ relácie v 
kresťanskej rodine sa odvoláva na Pána, na Krista. 
Bez neho by muž nemohol milovať  manželku. Žena 
by nebola schopná byť mu podriadená, synovia by 
žili plní vzbury a otcovia by ich nenapomínali, ale 
prejavovali by jedine hnev a agresivitu. Len živý 
vzťah s Pánom robí z rodiny kresťanskú rodinu. 

páter Stanislaw Witkowski,MS,biblista
 z časopisu La Salette preložil páter  Wieslaw

Milí čitatelia, sme radi, že téma RODINA vás oslovila. Dnes sa mnohé rodiny nachádzajú v hl-
bokej kríze. Zdá sa, že cieľom súčasnej spoločnosti je rozbiť tradičnú rodinu. Rozbiť zväzok muža 
a ženy, založený na láske, ktorý prijíma nový život ako dar ZHORA. No netreba zúfať. S dôverou 
pozerajme na  Svätú rodinu. A podľa jej vzoru objavme vlastný Prameň, vlastné poslanie svojej 
rodiny, ktoré jej určil večný a dobrý Boh. 

A ako vnímajú svoju rodinu naši najmenší? 
Z úprimných postrehov menších i väčších detí z cirkevného centra voľného času sme sa dozve-

deli, že na rodine je najlepšie to, že „sme vždy spolu. Chodíme spolu na návštevu cez prázdniny, na 
lyžovačku, k babke, na výlety a mnohí i do kostolíka.“

Deťom je smutno, keď musia zostať doma samé, alebo sú na návšteve a rodičia tam nie sú s 
nimi. Smútia aj „keď tatino musí ísť do roboty“. Milujú, keď sa všetci môžu spoločne hrať. BYŤ 
SPOLU. Nič viac  im k šťastiu netreba. Žiadne dieťa by však svoju rodinu nevymenilo za inú. Hoci 
pri otázke „je tvoja rodina najlepšia“ zaváhali, no potom zhodnotili: „Nie, asi taká stredná.“ Ale 
veria, že niekde tá najlepšia rodina na svete existuje.

Aká je dnešná  kresťanská rodina?

DAROVALI   NÁDEJ

6.   TÉMA                
dokončenie z 5. strany
Aj dobrá príprava na manželstvo začína v rodine. 

Rozlišujeme tri druhy prípravy – vzdialenú, bližšiu 
a bezprostrednú.

Vzdialená príprava prebieha v rodine, v ktorej 
sme vyrastali. Keď sa dvaja zaľúbení spoznávajú, 
je veľmi dôležité všímať si, ako ten druhý zaob-
chádza, komunikuje so svojou rodinou, aký má 
vzťah s otcom, s mamou, súrodencami. Práve spô-
soby, ktoré tam vidí, si on či ona prinesú do nového 
vzťahu, ktorý sa utvorí v manželstve. Lenže mladí 
si hľadia skôr jeden druhému do očí, nie jeden 
druhému do rodín, z ktorých pochádzajú. Mali by 
si však všímať, ako sa  priateľ, priateľka správa 
k svojej mame… tak sa bude potom správať aj 
v rodine.

Bližšia príprava sa opiera o vzdialenú prípravu. 
Prebieha v čase dospievania a dospelosti formou 
rôznych prednášok, stretnutí i samostatného vzde-
lávania. Mnohí mladí ľudia si ani neuvedomujú, 
koľko príležitostí sa im núka na dobrú prípravu 
do manželstva.Učiteľ študuje päť rokov, aby 
mohol učiť, lekár šesť, aby mohol liečiť a celý 
život sa naďalej vzdelávajú. A koľko času venu-
jeme my, aby sme sa pripravili na manželstvo, 
na vychovávanie detí? Aj ja som si to uvedomila 
až keď som prišla na vysokú školu. Naše UPaC 
v spolupráci s Komisiou pre rodinu Banskobys-
trickej die-cézy ponúka študentom dvojročnú 
Školu rodiny. Absolventi získajú Certifi kát o jej 
absolvovaní. Škola rodiny je cyklus 16 prednášok, 
v ktorých nám prichádzajú prednášať kňazi i 
manželia, väčšinou saleziánski dobrovoľníci, lekári, 
učitelia, laici rôzneho veku či povolania. Témy 
sú rozličné – originalita muža, ženy, ako si nájsť 
životného partnera, prirodzené metódy plánovania 
rodičovstva, preventívny systém výchovy a mnoho 
iných…K ďalším formám bližšej prípravy patrí 
napríklad Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční vo 
februári  už po piatykrát v Šaštíne. Je to veľmi do-
brá  akcia pre mladé páry, ktorú môžem z vlastnej 
skúsenosti naozaj odporučiť. Zaujímavosťou je, 
že páry si počas nej dávajú záväzok zdržanlivosti 
až do svadby. K ďalším formám bližšej prípravy 
môžeme zaradiť aj mnohé iné akcie, prednášky, ale 
aj samostatné vzdelávanie v tejto oblasti. Ja sama, 
keď mám napríklad problém modliť sa, hľadám 
pomoc v knihách. V knihách o modlitbe alebo 
vo Svätom písme. Pomoc v knihách som hľadala 
aj keď som vstupovala do vzťahu. Veľmi dobrá je 
kniha My dva spolu od Joshua Harrisa. Odporučiť 
môžem aj Moc manželkiných modlitieb od Storm-
ie Omartianovej.  Je vhodná aj pre nás, ktoré sa na 
manželský a rodinný život ešte len pripravujeme. 
Autorka v knihe priznává, že až po dvadsiatich 
rokoch manželstva prišla na to, čo je vo vzťahu 
najdôležitejšie – modlitba za toho druhého. My 
budeme mať po jej prečítaní výhodu, že zistíme 
veľa vecí už pred manželstvom. Odporúčam aj 
autorkinu  ďalšiu knihu Moc manželových mod-
litieb. 

Posledná fáza prípravy na manželstvo je už tá 
bezprostredná, ktorá prebieha väčšinou tri mesiace 
pred uzatvorením sviatosti manželstva. V našej 
farnosti sa na túto fázu kladie tiež veľký dôraz. 
Mladí ľudia sa zúčastňujú náuk, víkendového 
stretnutia, kde sú prednášky na rôzne témy súvisia-
ce s manželstvom a rodinou. 

Na manželstvo a rodinný život sa treba dob-
re pripravit. Ak Pán Boh dá, prežijeme v ňom 
väčšinu svojho života. Skúsme preto využiť všetky 
možnosti, ktoré nám naše prostredie ponúka. 
Máme ich oveľa viac, ako mali naši rodičia. Po-

tom nám dobrá príprava určite prinesie ovocie 
v manželskom i rodinnom živote.

Ivana Gabrišová

„NARODILI SME SA 
AKO ORIGINÁL, 
TAK NEZOMRIME AKO KÓPIE...“
Každý človek je osobnosť a náš vývin je výrazne 

ovplyvnený prostredím, v ktorom vyrastáme 
a žijeme. Je to naša rodina, ktorá nás formuje 
a ukazuje nám skutočné hodnoty života. Ide to tak 
mimovoľne a spontánne, že si to ani neuvedomu-
jeme. Aj môj život veľmi ovplyvnili moji rodičia 
a ich správanie. Nikto nie je dokonalý, dokonalosť 
je pribitá na kríži. Ale vždy sa mi snažili ukázať ten 
správny smer. A aj keď robili chyby, vychovávali 
ma s láskou, kde boli presné pravidlá, ktoré ma for-
movali. V detstve a mladosti som Ježiša prijímala 
a vnímala z pohľadu nutnosti, slušnosti, lebo tak 
žila moja rodina... Až trápenia a prekážky, ktoré 
mi Ježiš dal do života, môj pohľad na Boha, vieru, 
život s jeho prikázaniami, úplne zmenili. Pochopila 
som, že to všetko mi dal do cesty, lebo ma miluje. 
V tom, čo začali moji rodičia, pokračuje On sám. 
A ja mojej drahej mamičke a ockovi ďakujem za 
dar viery. A Bohu ďakujem, že si ma všimol a mal 
so mnou trpezlivosť. Snažme sa byť vždy originál-
mi, pretože nehodnotných kópií je veľa.

                                                      M. U.

JE TU NIEKTO
Hneď na začiatku ma láka napísať, aká som 

šťastná, že som vyrastala v rodine plnej lásky 
a ako veľa mi moji rodičia odovzdali tým, že už 
oni sa rozhodli privziať si do svojej rodiny Ježiša. 
A vlastne za to ďakujem ešte mojej prababke, 
ktorá mi rozprávala, ako sa dá všetko s Ježišom 
zvládnuť. Celé moje detstvo a dospievanie som 
ani nerozmýšľala nad tým, že by to malo byť inak. 
Ak by som sa rozhodla spojiť svoj život s niekým, 
vedela som, že je to cesta, po ktorej nemôžu ísť len 
dvaja, aby zvládli všetko, čo ich čaká. Teraz, po de-
siatich rokoch manželstva som o tom presvedčená 
ešte viac ako kedykoľvek predtým. Mám manžela, 
ktorého mi určite vymodlili moji rodičia. Mám 
manžela, s ktorým prežívam radosti a bôle. Mám 
manžela, pri ktorom mi je dobre, ktorý sa o nás 
stará a ktorý verí, že sami dvaja by sme túto cestu 
určite nikdy nezvládli. Veď sa len pozrime okolo 
seba. Je mi smutno, keď vidím mladé rodiny, ka-
marátov, príbuzných..., ktoré stroskotali vo vlast-
ných rodinách. Trpia, plačú, utekajú, sú bezradní. 
V mojej rodine je to inak. Lebo je tu Niekto, ku 
komu dvíhame ráno i večer svoj zrak a prosíme 

ho, aby všetko, čo žijeme, žil s nami. Aby nám po-
mohol chápať jeden druhého, pomohol nám nebyť 
sebeckým, obdaril nás trpezlivosťou a hlavne, aby 
nás naučil milovať Jeho láskou.

                                                Zlatka Žabková

SLOVO RODINA
     Na začiatku života na Zemi stvoril Boh človeka 

ako muža a ženu. Povedal im: „Množte sa, naplňte 
Zem a podmaňte si ju.“

     Každé manželstvo by malo plniť Božiu 
vôľu. Prijať deti a vychovávať ich Bohu na slávu, 
rodičom na radosť a ľuďom na osoh. Vychovať 
z malého človiečika schopného človeka, ktorý 
bude zrkadlom ich výchovy, je namáhavá a zod-
povedná úloha. Mali by byť prvými svedkami 
viery detí, no niekedy sú nimi starí rodičia. Preto 
mladí ľudia hľadajú pomoc práve u nich. Starí 
rodičia by mali ochotne prijať ich prosbu a podať 
pomocnú ruku. Majú viac času, lásky, skúseností 
a hlavne životnú múdrosť. Mali by pomôcť najmä 
pri náboženskej výchove. Vnúčence im veľakrát 
povedia viac ako rodičom, lebo starkí majú pre 
ne pochopenie, otvorenú náruč i srdce. Poznám 
prípad aj v našom okolí, keď starká viedla kroky 
svojich vnukov do kostola, čítala im Sv. Písmo, 
vysvetľovala ho. Videla, že viera jej detí bola 
ľahostajná, a veľmi ju to trápilo. Aká silná musela 
byť viera tejto starkej, keď sa nevzdávala. A určite 
veľká bola jej radosť, keď videla dospelých vnu-
kov ísť po ceste s Bohom. Horčičné semienko 
prinieslo svoje plody. Títo ľudia svojím životom 
aj dnes dokazujú, v čom je zmysel života. Vďaka 
svojej starkej spoznali priateľa na celý život. 
Priateľa, ktorý je verný, všetko odpúšťa, môžeš mu 
dôverovať, hocikedy sa na neho obrátiť, lebo vieš, 
že bude s Tebou a nikdy! ťa neodmietne... A Jeho 
prítomnosť v našich nepokojných srdciach  pôsobí 
zázračne. Dokáže ich vždy naplniť úžasným poko-
jom a láskou.                           Mária Harvánková

Snímky: A. Gabčo a archív H. Majáka 

majak_1_2012.indd   3majak_1_2012.indd   3 10.4.2000   19:02:1210.4.2000   19:02:12



4.    TÉMA
KAŽDODENNÝ BOJ

Manželka, priateľka, bútľavá vŕba, 
radkyňa, tešiteľka, udobrovateľka, kuchárka 
i upratovačka... toto všetko a určite aj viac 
platí o našich viacnásobných maminách.  Žijú 
medzi nami, ticho, skromne, nenápadne. Dnes 
vám jednu z nich predstavíme. MUDr. Martina 
Wallenfelsová nám prezradila, ako zvláda svoj 
každodenný „boj“ so starosťami, radosťami i 
prekvapeniami v živote.

1. Dokáže pomôcť spoločenstvo veriacich pri 
odovzdávaní viery v rodine?
Je to ťažká chvíľa pre rodiča, keď ho dieťa zraní 
slovami. Za tými slovami, reakciou, dokonca i 
mimikou, vidí často seba. Deti nás napodobňujú. 
Ich život je odrazom nášho života, nie našich 
“kázní“. Preto môže byť pre nás darom, keď naše 
deti vidia prichádzať k nám mamy na modlitby 
matiek, alebo vidia naše stretnutia s inými rodinami 
pri spoločnej modlitbe. Oni vedia, že modlitbou je 
prikryté všetko dobré i ťažké v ich živote.
2.  Ako vnímaš odpustenie v rodine?
Keď zraním manžela alebo deti, je mi veľmi ťažké 
povedať nahlas „prepáč“. Mnohokrát skôr ako 
to vyrieknem, to však odovzdám Ježišovi, aby 
zmazal zranenie, ktoré som spôsobila. Aby ho 
úplne vymazal z ich podvedomia, mysle i srdca. 
Odpustenie pre mňa znamená zmazať, vymazať , 
ale Ježišovou rukou.
3.  Čo je najdôležitejšie v tvojej rodine?
Najdôležitejšie je, aby sme verili, že Boh je živý. 
Aby sme sa naučili plakať do Jeho teplých dlaní. 
Aby i naše deti vedeli, že to, čo sa dnes udialo je v 
Jeho pláne a je to určite dobré.
4. Aké ťažkosti stretávame v boji o dobrú 
rodinu?
Ťažké je múdro si zadeliť čas. Aby vždy ostal čas 
na modlitbu. Čím viac detí mama má, tým viac 
času na modlitbu potrebuje. Lebo modlitba mení 
mamu na dobrú mamu, na dobrú manželku... a po-
tom sa mení všetko.
5. Ako kontrolujeme médiá, vieme im odolať?
Médiá nemusíme kontrolovať, lebo sme ich 
vytesnili z nášho rodinného života. Namiesto 
počítačových hier sa spolu hráme. Namiesto 
televízie sa spolu rozprávame. Namiesto  surfova-
nia na internete po horách Slovenska a krajinách 
sveta, manžel posadí deti do auta a idú na výlet (tak 
si roky robíme postupne knihu výletov s našimi fot-
kami, kresbami, zážitkami) alebo im po večeroch 
premieta diapozitívy z miest a vrcholov, na ktorých 
bol, „ kým sa neoženil“.
6. Aký evanjelizačný nábytok je v tvojom 
dome?
Celý náš dom má veľkú hodnotu. Je zadnou loďou 
neviditeľného chrámu. Z niekoľkých okien vidíme 
večné svetlo v kaplnke rehoľných sestier. Roz-

hodujeme sa, plačeme, milujeme sa, modlíme, ale 
aj hádame priamo pred “tvárou Pána“.
7. Čo je pre nás signálom, že niečo vo výchove 
treba zmeniť?
Keď niekto plače - „do vankúša“, alebo aj nahlas.

OTEC MI VEĽMI CHÝBA

Keď som bola malá, neuvedomovala som si, že 
kompletná rodina je darom, za ktorý treba ďakovať. 
Brala som to ako samozrejmosť. Takmer všetci 
moji rovesníci mali svojich ockov a mamy. Nebolo 
na tom nič zvláštneho...

V súčasnosti si uvedomujem, že to, čo som mala 
ja, veľké percento detí teraz nemá... Keď sa obzerám 
okolo seba, vidím neúplnosť vo všetkom. Každý 
z nás si musí priznať, že ju vidí tiež. Mnohokrát 
posudzujeme vzťahy svojich susedov, kamarátov, 
priateľov, rodiny... Všímame si ich nedostatky, 
občas pochválime, čo je v nich dobré...  

Mala som šťastie, že otec bol pri mojej výchove. 
Naučil ma mnoho z toho, čo viem. Čítal mi roz-
právky, učil ma básničky, chodil sa so mnou 
sánkovať... Bol na mňa hrdý. Keď som podrástla, 
začala som vnímať jeho opateru v inom svetle. 
Ako „puberťáčke“ mi neskutočne prekážalo, 
keď ma opravoval pri každej chybe. Raz som to 

nevydržala a spýtala som sa ho, prečo to všetko 
robí, že sa mi nepáči, keď poukazuje na moje 
nedostatky. Odpoveď bola prekvapujúca: „Ja chcem 
z teba vychovať ešte lepšieho človeka.“ Áno, o to 
sa snažil celý čas, čo bol s nami. S bratom máme 
milujúcu matku a mali sme starostlivého otca. Boh 
si ho povolal k sebe v období, keď sme už boli dos-
pelí. Aj dospelý človek vníma odchod, v tomto 
prípade nedobrovoľný, veľmi intenzívne. Je to už 
niekoľko rokov, ale otec mi stále neskutočne chý-
ba. Chýbajú mi aj tie jeho napomenutia, občasné 
hádky, vyprevádzanie do školy, starostlivé vety, 
aby som si dávala pozor, prísny a milujúci pohľad, 
postoj, ktorý bol pre neho typický... 

S bratom sme mali šťastie. Teraz si uvedomujem, 
že neskutočne dôležitým aspektom pri výchove 
je mať oboch rodičov. Bez ženského a mužského 
príkladu je výchova neúplná. Nech sa matka snaží 
akokoľvek nahradiť aj otca, nestačí to. Otec má 
v rodine svoje zaslúžené miesto. Jeho neprítomnosť 
vnímam intenzívne. A o čo intenzívnejšie musí 
chýbať tým, ktorí sú maličkí, ktorí dospievajú 
a neskutočne ho potrebujú. Ich strata sa ich by-
tostne dotýka...

Keď som bola malá, neuvedomovala som si, že 
kompletná rodina je darom. Teraz viem, že za ňu 
treba ďakovať.         M.M.

JEŽIŠ KRISTUS, 
ZÁRUKA JASNÉHO SMERU
Viackrát som zažil, že skupina, ktorá dodržiava 

určité normy a pravidlá ešte nebola zárukou čistých 

a úprimných vzťahov. Dokonca ani skupina ľudí, 
ktorí dodržiavajú Božie prikázania nemusí mať 
kvalitné vzťahy. Keď hovoríme o kresťanstve, vy-
chádzame z podstaty, že Boh sa nám ukázal a da-
roval. Odpoveďou je  viera, ktorá preniká do lásky 
a túžby obohacovať milovaného. Mám vlastnú 
skúsenosť s dodržiavaním desatora. Mal som taký 
svoj vnútorný rebríček  a ten som chcel použiť na 
výstup k Bohu. Podmienene som konal dobré veci, 
aby som bol dokonalejší a lepší. S manželstvom sa 
veci začali komplikovať. Vedľa mňa stála mladá 
krásna žena, ktorá čakala, že dokonalou a šťastnou 
urobím ju. Keď som sa snažil, aby bola šťastná, 
mal som pocit, že strácam čas na seba a svoju 
dokonalosť. Veď to poznáte. Rozdielne názory, 
povahy a z toho plynúce hádky. Po narodení detí 
sa nám  zdá, že sa úplne strácame a život je len 
o napĺňaní potrieb členov rodiny. Vtedy sa často 
pýtame: Kedy už budeme mať čas len pre seba? 
Ale Boh nám chce darovať radosť, pokoj i zmysel 
života. A tak sú pred každým z nás i predo mnou 
dve cesty života v rodine: Žiť tak, kde každý má 
svoje a občas si to svoje dáme alebo sa ho vzdáme. 
Alebo na druhej strane život, kde moje je všetkých 
a všetkých moje. Objavujem tak rodinu, kde ko-
nanie jej členov je podmienené rastom a šťastím 
mojich blízkych. 

Je moja manželka šťastná? Ako trávime voľný 
čas, sviatky a nedele?

Veľakrát robím opak a zisťujem, že moje konanie 
je podmienené heslom: všetko okolo mňa podľa 
mňa a mojich predstáv a pravidiel. Zažívam, že 
Boh je v tomto iný. Neudiera pravidlami, ale lás-
kou. Pravidlá sú potom nenásilným a prirodzeným 
výsledkom živého vzťahu. A tu je podstata 
kresťanskej rodiny.

Obyčajná rodina, ktorá svieti vzťahmi a strácaním 
seba pre šťastie ostatných. Za tento cieľ denne bo-
jujem aj ja. Samozrejme denne padám. Tento ideál 
je však vysoko reálny, aby som ho žil. Boh dáva s 
každým ránom novú nádej a šancu začať od nuly. 
A to ma fascinuje.

Kresťanská rodina sa pre mňa tak stáva prototy-
pom na prežitie v dnešnej spoločnosti a nie ako iní 
hovoria, skupinou čudných ľudí dodržujúcich desa-
toro chodiac do kostola. Kresťanská rodina zrkadlí 
pravdu. Je miestom lásky, zranenia, odpustenia, pá-
dov, vstávania. Takto je v centre Ježiš Kristus ako 
záruka jasného smeru.     Štefan Francisty

ČÍM JE PRE MŇA RODINA? 
Moja odpoveď je jednoduchá. V prvom rade si 

uvedomujem, že moja rodina je pre mňa veľkým 
darom od Boha. Rodina je pre mňa všetko. To 
„všetko“ zahŕňa zmysel môjho života, ktorý ma 
napĺňa láskou a poznaním šťastia. Je pre mňa 
oporou, útočiskom a každodennou potrebou byť 
užitočná. V mojom živote boli prvými vzormi 
kresťanského života moji rodičia. O viere a láske 
veľa nerozprávali, ale na ich živote bolo a je vidieť, 
že sa nespoliehajú iba na vlastné sily a schopnosti, 
ale je tu niekto, od koho čerpajú silu a komu zverili 
svoje životy. Oni boli tí, ktorí položili prvú tehličku 
viery  v mojom živote a odovzdali mne a mojim 
súrodencom skúsenosť Božej lásky..... Boli a sú 
pre mňa neustále príkladom obetavosti, pokory 
a dôvery v Boha. 

Manželstvo je pre mňa požehnaným vzťahom, 
kde ma Boh stále niečomu učí. Manželstvo 
a výchova detí je  úžasným cvičiskom sebazapiera-
nia a trpezlivosti! Je spojené s mnohými bolesťami, 
odriekaním a strasťami. Je náročné, ale zároveň i 
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nádherné spoločne niesť zodpovednosť, spoločne 
budovať, slúžiť, vidieť rásť svoje deti, sledovať 
ich rastúcu samostatnosť... i keď niekedy príde 
človeku smutno, keď vidí, že dospelé deti nás 
rodičov už tak veľmi nepotrebujú....

Ako žiť, aby náš rodinný život bol šťastný? Stačí 
otvoriť Sväté písmo a učiť sa. Biblia nám dáva 
veľa užitočných rád. Aj pre náš rodinný život. O 
rodine hovorí apoštol Pavol: Ženy, buďte poddané 
svojim manželom vo všetkom... muži, milujte si 
manželky....deti, poslúchajte svojich rodičov v Pá-
novi...To je ten správny návod na šťastný život. Čo 
to ale znamená? Chce vari apoštol, aby sme my, 
ženy bez slova splnili každý mužov rozkaz? Potešia 
sa teraz muži, že im Biblia sama dala do rúk vládu 
nad ženou? Nie. Apoštol hovorí o pravej - ideálnej 
rodine. Apoštol Pavol hovorí mužom, aby milovali 
svoje ženy, milovali ich pravou láskou...Láskou, 
ktorá nezmýšľa zle, nie je sebecká, neraduje sa z 
neprávosti, teší sa z pravdy........Potom sú schopní 
tvoriť šťastné manželstvo, mať deti, ktoré ich práve 
v tomto budú napodobňovať a spolu budú tvoriť 
šťastnú rodinu. Žiť takou láskou je ťažké, musíme 
sa jej učiť od toho, ktorý sám bol dobrý,najlepší, 
svätý...od Ježiša. To je vzor a príklad pravej lásky. 

Keď žijeme svoj každodenný život s Ježišom, pri-
jímame Jeho slovo, snažíme sa žiť Jeho slovo, tak 
nás postupne premieňa a buduje.

Odovzdávanie viery deťom môže byť 
problematickejšie v rodine, kde nie sú obaja 
rodičia veriaci. Táto úloha ostáva na jednom 
z rodičov, pričom podmienky na odovzdávanie 
viery sú rôzne. Myslím, že najväčšiu váhu má 
v takomto prípade vytrvalá modlitba a svedectvo 
svojím životom.

Páči sa mi, ako vystihla službu ženy v rodine Jo 
Croissant v knihe Kňazstvo ženy, kňazstvo srdca:

„Žena je srdcom rodiny a chráni jej jednotu. 
Okolo nej sa všetko usporadúva, zjednocuje, 
zlaďuje a rozvíja. Všetko prichádza na svoje 
miesto, pretože ona utkáva vzájomné putá medzi 
ostatnými, posiela deti k otcovi a otca k deťom. 
Počúva, utešuje, povzbudzuje, odpúšťa, zmieruje 
a každému vytvára priestor. Vlieva olej lásky a do-
broty do všetkých rodinných vzťahov. Byť pocho-
pený a milovaný je veľká radosť! Stará sa o šťastie 
každého a nemá pokoja, kým všetci nie sú úplne 
spokojní.“

V zhone a chvate všedných dní dnešnej doby 
prichádza do našich rodín mnoho starostí. Trápia 
naše srdcia, berú nám vnútorný pokoj. Boh nás 
však povzbudzuje k dôvere. Tak, ako dieťa verí 
milujúcemu rodičovi, tak i my dôverujme Bohu a 
počítajme vždy s Jeho pomocou. Kto sa na Boha 
obráti, nebude nikdy sklamaný. Vždy znovu a zno-
vu, každý deň bude naplnený Božou milosťou, 
ktorá nikdy nekončí.                    Jarka Gabrišová

RODINA JE DAROM    
Rodina, ktorá je súčasťou môjho života, je 

niečím, čo sa nedá nahradiť. Mama, otec, sestra sú 
tri najdôležitejšie osoby môjho života. Sú niekým,  
kto pri mne vždy stojí a nezabúda na mňa. Taktiež 
aj starí rodičia, sú súčasťou mojej ďalšej rodiny sú 
to ľudia, ktorí ma videli vyrastať nielen mňa, ale aj 
moju sestru a môžu porovnať, v čom sme podobné 
v čom odlišné. Láska v rodine je to, čo by mal 
každý s pokorou prijímať, ale aj rozdávať. V našej 
rodine je veľa lásky, ktorú my deti dostávame od 
rodičov a učíme sa ju rozdávať ale aj opätovať. 
Priateľstvo v rodine je niečím na čo sa nezabúda. 
Môžem povedať, že veľakrát sa sestra mení na moju 
najlepšiu kamarátku a ja jej môžem povedať to čo 
ma trápi, ale zároveň sa aj podeliť o každodenné 
maličkosti, ktoré mi robia radosť. A viem, že ona 
ma vypočuje. Zdravie v rodine je požehnaním, za 
ktoré by sme mali ďakovať. V našej rodine si uve-
domujeme hodnotu zdravia a vážime si ju, pretože 
vieme, že každý to šťastie nemá. Rodina,  je to 
najcennejšie, čo v živote máme. Ani v najťažších 
životných situáciách, ktorými nás život skúša 
nezabúdajme, že práve rodina nám pomôže a ne-
zabudne na nás. Je darom, ktorý nedostal každý, 
a preto by sme si ju mali vážiť. 

Alžbeta Hrušková

SPRÁVNY ČAS 
NA HĽADANIE POKLADU
Predstavte si takú normálnu rodinku. Matka musí 

organizovať domácnosť- deti, nákupy, upratovanie, 
varenie..., otec – manžel zatiaľ pracuje. A jeho prá-
ca je aj časovo náročná. Ich vzájomný vzťah sa zúži 
len na víkendy, večerné rozhovory pred spaním a 
telefonáty. Určite to poznáte aj vy. Ja si to uvedo-
mujem najmä pri rodinnej letnej dovolenke či počas 
vianočných sviatkov. Otec sa len ťažko vmiešava 
do zabehnutého životného stereotypu ženy a detí. 
Aj keď sa schádzame pri spoločných modlitbách, 
rozprávame sa pred spaním, vzájomná rodičovská 
a partnerská väzba je citeľne oslabená celodenným 
odlúčením. Niekedy rozhovor zaškrípe ako poka-
zené staré dvere, ktoré je nutné otvoriť za každú 
cenu. Len vďaka tomu sa vzťah posilní, premaže 
a dokáže ďalej fungovať. Keď už konečne vzájom-
né dvere ako tak začíname bez problémov otvárať, 
dovolenka končí a kolotoč všedných dní naberá 
opäť na obrátkach. Najhoršie tieto zmeny vníma-
jú najmladší členovia rodiny, ktorí fungujú ako  
mamina magnetka. Otec pôsobí ako narušiteľ mag-
netického poľa. Každá vzájomne strávená dlhšia 
chvíľka bez prítomnosti manželky, kedy ma deti 
berú ako partnera pre hru či starostlivého rodiča, 
je pre mňa výhra. Viem, že záleží na každom z nás, 

aby rodina bola skutočne rodinou. Nech tento nový 
rok bude pre nás tým správnym časom na hľadanie 
tohto vzácneho pokladu. 

Peter Podhradský
RODINA 
 Väčšina ľudí si pod slovom rodina okamžite 

predstaví otca, mamu a deti. Lenže v dnešnej dobe 
je „veľkým trendom“ rozvod. A preto by sme sa 

mali zamyslieť nad tým, či rodinu, ktorej chýba člen 
môžeme nazvať rodinou. Podľa môjho názoru nie 
je veľmi podstatný počet jej členov, aj keď každý 
jeden z nich je dôležitý. Pretože rodina by mala 
byť hlavne o láske, súdržnosti, podpore a vzájom-
nej pomoci. Mal by to byť okruh ľudí, s ktorými 
nám je dobre, cítime sa pri nich bezpečne a vieme, 
že sa na nich môžeme kedykoľvek spoľahnúť bez 
ohľadu na to, koľko ich je. Ja bývam len s mamou, 
ktorá vždy pri mne stojí, podporí ma a  pomôže 
mi. Dokonca, keď bolo treba, snažila sa zastúpiť 
aj úlohu otca. Viem, že to nebolo pre ňu jednodu-
ché a preto si ju za to  neskutočne vážim a mám ju 
veľmi rada.

Myslím si, že práve čas Vianoc bol veľmi vhodný 
na to, aby sme sa spoločne zamysleli nad svojou 
rodinou a uvedomili si, čo pre nás znamená. 

Tatiana Mitašíková

V RODINE ZAČÍNA PRÍPRAVA 
NA MANŽELSTVO
Rodina. Pre jedného samozrejmosť, pre iného 

niečo neznáme. No určite každý z nás si uvedo-
muje dôležitosť rodinného spoločenstva. Naši 
rodičia, naša rodina nás formovala, vychovávala, 
práve v rodine väčšina z nás dostala od Boha skrze 
rodičov dar viery.

pokračovanie na 6. strane
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