
Zhášame svetlo rozumu a ľudských vzťahov 
Max Kašparů o dnešnom svete 

Vianoce charakterizujú hlavne tri slová: pokoj, pohoda a rodina. Bohužiaľ, tieto slová 

stratili v mnohých rodinách svoj obsah a sú naplnené všetkým možným, len nie tým, čím 

naplnené majú byť. Podľa Maxa Kašparů je to preto, lebo zhášame svetlo rozumu a svetlo 

ľudských vzťahov. Všimnite si, že 24.12. sú stále viac a viac pootvárané reštaurácie. V 

minulosti tomu tak nebolo. Je to aj preto, lebo mnohí ľudia nemajú pokojný domov. A ak ho 

aj majú, je v ňom ľudsky chladno. A preto stále viac ľudí Vianoce prežíva s kamarátmi ako 

napríklad s otcom a matkou. Mnohí ľudia strácajú zmysel pre hodnoty a zmysel pre správnu 

orientáciu. Naša spoločnosť blúdi. Súčasná doba prekonala takmer všetky vzdialenosti, ale 

nevytvorila žiadnu blízkosť. Podľa Maxa Kašparů sme si privlastnili nové vlastnosti, ktoré 

nás charakterizujú. Ktoré to sú? 
        1. Povrchnosť. Súčasná  spoločnosť miluje povrchnosť.  Max Kašparů často hovorí o 

tom, ako za ním do ordinácie chodia manželia, ktorí sú často rozladení, rozhnevaní a 

nemajú často ani silu riešiť svoj problém do hĺbky. A nemáme povrchnosť len vo vzťahoch. 

Vidíme ju aj v názoroch, vo vzdelaní či v zábave. Zabúdame na to, že poklady sa ukrývajú v 

hlbinách. 
        2. Stratili sme smer. „Predstavte si loď. Jej kapitán musí poznať tri veci: pravidlá 

plavby, aby nenarazil do inej lode, techniku a znalosť prístrojov, musí poznať cieľ a názov  

prístavu, do ktorého chce priplávať. My sme v situácii, že máme na palube dokonalú 

techniku, máme nekonečné množstvo právnych predpisov, ktoré nám hovoria, ako máme v 

živote plávať, ale stratili sme názov prístavu, kde máme doplávať. Tí, ktorí ku mne chodia, 

nepoznajú zmysel svojho života, zmysel materstva, otcovstva,“ hovorí Jaroslav Maxmilián 

Kašparů. Proces postupného blúdenia začal v dobe, keď technika začala byť na takej 

úrovni, že začala presahovať človeka. 

          3. Žijeme v zemi, kde nie je hanba. Kašparů hovorí, že ak človek raz stratí hanbu, 

potom si dovoľuje urobiť čokoľvek.  

          4. Stratili sme schopnosť odlišovať šesť základných vecí. Duchovný človek má 

vyvinutý cit pre rozlišovanie týchto šiestich vecí. Vie rozlišovať medzi: dobrom a zlom,   

krásou a škaredosťou,  pravdou a klamstvom. „Mnoho škaredého je považované za krásne, 

často sa klamstvo považuje za pravdu. A tento zmätok pripomína Babylonskú vežu. Tam si 

ľudia prestali rozumieť, pretože prestali odlišovať týchto šesť vecí,“ hovorí Jaroslav 

Maxmilián Kašparů. 
         5. Tradičné hriechy sme začali chápať po svojom. Pýcha sa zmenila na zdravé 

sebavedomie, lakomstvo na zákon ekonomiky, nestriedmosť na vyššiu životnú úroveň, 

závisť na boj o spravodlivosť, hulvátstvo na slobodu prejavu, lenivosť sa zmenila na 

prokrastináciu. 
         6. Nevieme sa navzájom počúvať. „Trend je, že sa ľudia navzájom nepočúvajú. 

Každý je uzavretý do seba a nepočuje to, čo mu hovoria iní. Nazval by som to sebeckou 

hluchotou. Je to vážny problém, pretože bez komunikácie nie je život vo vzťahu,“ hovorí 

psychiater.    (pokračovanie vo vnútri, po svätcovi) 

Pravá radosť sa nedá prežívať mimo 
Boha s ťažkým hriechom v duši. Preto 
k adventu neodmysliteľne patrí aj 
predvianočná sviatosť zmierenia, ale nie 
ako nepríjemná, zvyková, mechanická či 
tradičná „procedúra“. Zastavme sa v tomto 
uponáhľanom čase a zachyťme naliehavú 
výzvu Jána Krstiteľa na pokánie. Ak 
chceme byť skutočne šťastní, pýtajme sa 
ho tak, ako zástupy : „Čo teda máme 
robiť?“ Ján dáva odpoveď všetkým tým, 
ktorí chcú začať nový život. V odpovedi pre 
každý stav, či sú to mýtnici, vojaci alebo iní 
ľudia, je vidieť pravú lásku : „Nevymáhajte 
viac ..., buďte spokojní so svojím žoldom 
..., kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí ... 
Ján žiada radikálne zachovávanie príkazu 
lásky.  

Pravá láska je činná. Ján poukazuje 
na činné pokánie: Zmeňte svoje zmýšľanie, 
zmeňte svoj život, zmeňte sa! Ján nás 
vyzýva k radikálnej zmene vlastného 
spôsobu života. Áno, dá sa ísť na spoveď 
a predsa sa po spovedi život nemení. 
Premýšľajme, čo je potrebné zmeniť, čo 
opustiť, čoho sa zriecť...  

 

Pravá radosť 
 
Advent je čas porovnávania svojho 

života so životom spred roka, dvoch či 
troch... Pravá radosť je tá, ktorá lieči, 
uzdravuje a je začiatkom nového života. 
A na to nás upozorňuje i dnešná nedeľa, 
ktorá má prívlastok „Laetare“ – „Raduj sa“. 
Je potrebné žiť pravú radosť, ktorá sa nedá 

podplatiť, nedá sa kúpiť, stačí sama osebe 
a ktorá jednoducho je a svieti svojím 
vlastným svetlom a má základný, 
neodmysliteľný vzťah k dobru. Ľudské 
dobro je tým priestorom, v ktorom sa radosti 
dobre býva, z dobra sa rodí, dobrom žije 
a kvitne, k dobru povzbudzuje, volá a dáva 
silu. Každá i tá najmenšia radosť je 
víťazstvom síl dobra nad zlom, víťazstvom 
života. Ale radosť môže zvíťaziť i nad 
samotným životom a celý ho vo vnútri 
naplniť. Aj keď to môže pre niekoho znieť 
neprijateľne, je možné stále sa radovať. 
„Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: 
Radujte sa“ (Flp 4,4). I v situáciách, keď na 
nás doliehajú ťažkosti a kríže života ako 
choroba, smrť blízkeho a pod., i vtedy je 
láska a pravá radosť silnejšia.  

Radosť, ktorú môžeme prijať ako 
slobodné rozhodnutie pre dobro a otvoriť jej 
dvere, za ktorými stojí a klope. Advent je 
pomerne krátke obdobie a preto niet čo 
odkladať. Ak chceme prežiť sviatky 
Narodenia Pána v radosti a pokoji, 
poslúchnime a odpovedzme na volanie 
Jána Krstiteľa činným pokáním. 

        Sr. Imakuláta 
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TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA 

NEDEĽA GAUDETE  

Resp.: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh. 
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Oznamy Liturgický program na 3. adventný týždeň  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

17.12. 

PONDELOK PO 3. ADV. NEDELI 

Gn 49, 1-2. 8-10; Ž 72; Mt 1, 1-17 

6.30  Za uzdravenie Patrika 

18.00  + Pavol, Mária 

Ut 

18.12. 

UTOROK PO 3. ADV. NEDELI 

Jer 23, 5-8; Ž 72; Mt 1, 18-24 

6.30  ZBP Damián  

18.00  + Michal, Mária  

St 

19.12. 

STREDA PO 3. ADV. NEDELI 

Sdc 13, 2-7. 24-25a; Ž 71; Lk 1, 5-25 

6.30   ZBP Pavlínka 

18.00  + Pavol, Margita        / detská 

Št 

20.12. 

ŠTVRTOK PO 3. ADV. NEDELI 

Iz 7, 10-14; Ž 24; Lk 1, 26-38 

6.30  ZBP živých členov BSR 

18.00  + Anton Kubáni 

Pi 

21.12. 

PIATOK PO 3. ADV. NEDELI 

Sof 3, 14-18a; Ž 33; Lk 1, 39-45 

6.30  + Helena 

18.00  + Ľubomír           / birmovanci 

So 

22.12. 

SOBOTA PO 3. ADV. NEDELI 

1 Sam 1, 24-28; (Ž) 1 Sam 2; Lk 1, 46-56 

7.00  + Michal, Mária 

18.00  + Helena 

Ne 

23.12. 

ŠTVRTÁ  ADVENTNÁ  NEDEĽA 
 

Mich 5, 1-4a; Ž 80;  
Hebr 10, 5-10; Lk 1, 39-45 

8.00  + Ján 

9.30  + Mária, Ján 

11.00  ZBP Zita a Imrich 

18.30  + Jozef 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00    9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  23.12.2018: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Chytra,  
Novák 

Smolej, 
Smolejová 

Demčák, 
Plančárová 

Novák, 
Antolíková 

Josipčuk, 
Josipčuková 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Palenčíkovú, 
Mitaľovú, Klimčovú. Vďaka rodinám, 
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na potreby kostola darovala 
bohuznáma 50 €. Úprimné Pán Boh 
zaplať. Chceme vás zároveň poprosiť 
o pomoc pri zbierke Vianočný dar a to 
pre núdzne rodiny z našej farnosti. 
3. V utorok nebude biblické, ani vo 
štvrtok miništrantské stretko, kvôli 
spovedaniu. 
4. Nasledujúci týždeň budeme 
spovedať v jednotlivých farnostiach pred 
Vianocami. V našej farnosti:  Streda od 
16.30 do 17.30 h – filiálka Dlhé (aj 
veriaci z Rodinnej oblasti); Sobota od 
9.00 do 12.00 a od 14.30 do 17.00 h – 
farský Kostol sv. Františka z Assisi. 
Program spovedania v iných farnostiach 
si pozrite na výveske, resp. na našej 
internetovej stránke. Z tohto dôvodu 
nebudeme spovedať pred večernými sv. 
omšami (okrem pondelka) v našom 
farskom kostole! 
5. Dnes popoludní po pobožnosti od 
14.30 do 15.30 h bude spovedanie 
v našom farskom kostole pre tých, ktorí 
nemôžu prísť v sobotu, resp. sa chcú 
vyspovedať už skôr. 
6. Do pozornosti vám dávame možnosť 
kúpiť si novú knihu „Blahoslavená 
Anka Kolesárová“. Môžete tak urobiť 
v sakristii. Cena je 5,-€. Kniha môže aj 
byť vhodným darčekom na Vianoce.  

----------------- 

Svätý Peter Kanízius,  
učiteľ Cirkvi 

 

Narodil sa 8. Mája 1521 v Holandsku. 

Mal titul  „druhý apoštol Nemecka po svätom 

Bonifácovi“. Syn nimwegenského starostu bol 

prvým Nemcom, ktorý vstúpil do jezuitského 

rádu roku 1543. Do rehole ho prijímal sám 

zakladateľ Ignác z Loyoly.    

Prvú jezuitskú komunitu v Kolíne spolu 

zakladal a budoval práve on. V jezuitskom 

ráde našiel vysoko učený doktor filozofie 

harmóniu vedy a apoštolského života. 

V rokoch po vystúpení Martina Luthera, keď 

drvivá väčšina Nemecka prijala 

protestantizmus, Peter začal misiu o udržanie 

a obnovu katolíckej viery v Nemecku, 

Rakúsku, Švajčiarsku a v Čechách. Bol 

pápežský teológ Tridentského koncilu (1545 

– 1563), profesor teológie, katedrálny 

kazateľ. Jeho pôsobiskom bola kazateľnica. 

Pôsobil v dobe humanizmu. Napísal dielo 

Katechizmus, ktorý do jeho smrti vyšiel 

v dvesto vydaniach.   

Známe sú aj jeho ďalšie dve diela Postila 

a Životy svätých, ktoré mali veľmi silný vplyv 

na rekatolizáciu obyvateľstva. Za svoju 

neúnavnú činnosť bol nazvaný aj „svetlom 

Katolíckej cirkvi“. Peter mal veľkú zásluhu na 

obnove Katolíckej cirkvi v Čechách, zvlášť 

v Prahe. Zomrel 21. decembra 1597 vo 

Freiburgu. Pius XI. ho vyhlásil za učiteľa 

Cirkvi a za svätého 21. mája 1925. 

V ikonografii je zobrazený v jezuitskom 

habite s atribútmi Katechizmom a perom, 

krížom a lebkou.           Lucia Horná  

----------------- 
 

  POKRAČOVANIE ZO ZADNEJ STRANE: 
 

Odborníci nechcú strašiť, len poukazujú na 
nedostatky, ktoré keď sa včas odhalia 
a správne pomenujú, nás môžu priviesť na 
správnejšiu cestu. A práve obdobie Vianoc 
nás často motivuje k zastaveniu sa, 
premýšľaniu a hľadaniu nových východísk. 
Možno vás v tomto novom hľadaní inšpirujú 
aj slová skúseného psychiatra. 
 

Jaroslav Maxmilián Kašparů  je český 

psychiater, gréckokatolícky kňaz, spisovateľ 
a pedagóg, ktorý sa často vyjadruje v 
médiách k najrozličnejším témam.  
 

Zdroj: eduworld.sk, Jaroslava Koníčková 

 


