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O čom sa v našich médiách nedočítate.
Vytvorte si svoj vlastný názor!

Antiklerikalizmus pripomína
predrevolučné Francúzsko

USA, 3.4.2010 (kath.net) 013 482 Americká publicistka vyjadrila v časopise
„Politics Daily“ svoju kritiku voči médiám,
ktoré v prípadoch škandálov sexuálneho
zneužívanie detí namiesto objektívneho
spravodajstva
si
privlastnili
veľmi
„selektívne“ vnímanie a vo všeobecnosti sa
o katolíckych duchovných vyjadrujú veľmi
„urážlivo“.
Elizabeth Levová je dcérou známej
americkej profesorky medzinárodného
práva na Harvardskej univerzite a bývalej
veľvyslankyne pri Svätom stolci Mary Ann
Glendonovej. Pravidelne píše na kultúrne
a cirkevné
témy
pre
medzinárodnú
spravodajskú agentúru Zenit a pre
americké časopisy „Inside the Vatican“ a
„First Things“.
Elizabeth ďalej uvádza, že súčasná
antiklerikálna nálada v médiách pripomína
predrevolučné Francúzsko 18. storočia a
píše:
„Nikto nepopiera, že malá menšina
kňazov spôsobila veľa bezprávia svojimi
zlými činmi, no ich zlé správanie sa
zneužilo na poškodzovanie dobrého mena
prevažnej väčšiny kňazov, ktorí konajú
svoju prácu vo farnostiach bez mnohého
rozruchu
a
príkladným
spôsobom,“
napísala Levová v americkom časopise
Politics
Daily.
„Tým
sa
paušálne
diskredituje celý kňazský stav.“
Levová vidí v súčasnom postoji médií
voči Katolíckej cirkvi paralely s „trvalými
nepriateľskými
útokmi“,
ktorým
boli
vystavení
katolícki
duchovní
pred
Francúzskou revolúciou po tom, čo v roku
1789 bola oslabená autorita francúzskeho
kráľa. Aj vtedy sa nafúkli jednotlivé
izolované prípady kňazov, ktorí viedli
nemorálny život, aby sa vzbudil dojem, že
tento problém sa endemicky rozšíril a týka
sa celého kňazského stavu. Je iróniou, že
sa to dialo v čase, v ktorom bol veľmi
rozšírený sexuálny liberalizmus.

„Francúzski propagandisti vtedy pracovali
dňom i nocou, aby vytiahli z minulosti staré
škandály a bolo jedno či boli spred
desaťročí a či spred storočí,“ uvádza
Levová a cituje politika a spisovateľa
Edmunda Burkeho, ktorý v roku 1790
opisuje francúzskych duchovných ako „istý
druh príšer“, ktoré sú zachvátené
chamtivosťou, lenivosťou a podvodmi.
Toto presvedčenie vyjadril Burke v
dobe,
keď
francúzski
revolucionári
hromadne konfiškovali cirkevné majetky.
Levová vyčíta médiám, že o sexuálnom
zneužívaniu podávajú správy, akoby tento
zločin bol obmedzený iba na katolíckych
klerikov.
„Netreba
nijaký
politický
ostrovtip
Edmunda Burkeho, aby sme sa zadivili,
prečo Katolícku cirkev takto vzhľadom na
tieto zločiny vyčlenili.“
V článku Levová ďalej uvádza, že v
USA sú obeťami sexuálneho zneužívania
39 miliónov detí. 40 až 60 percent z nich
boli zneužité členom rodiny, 5 percent bolo
obťažovaných učiteľmi a iba menej ako 2
percentá katolíckymi kňazmi.
Za týmito útokmi na katolíckych kňazov
predpokladá publicistka pokus "zničiť
vierohodnosť mocného morálneho hlasu
vo verejnej diskusii". „Aby umlčali morálny
hlas Cirkvi, diskreditovali jej duchovných
pastierov.“
Burke považoval antiklerikálnu kampaň
za prípravu na „úplné odstránenie“
kresťanstva tým, že kňazov vystaví
„všeobecnému
pohŕdaniu“.
Levová
pripomína stovky kňazov, ktorí boli počas
Francúzskej revolúcie potrestaní sťatím na
gilotíne.
„Môžeme iba dúfať, že Američania sa
spamätajú a zmenia smer predtým, než
dosiahneme tento bod!“ končí Levová svoj
článok.
-zg-

Sv.Vojtech, zobrazebnie z 15.stor.

R.: Budem ťa, Pane,
oslavovať, že si ma
vyslobodil.
1. Budem ťa, Pane, oslavovať,
že si ma vyslobodil
a že si nedovolil,
aby sa moji nepriatelia
radovali nado mnou.
- R.
2. Pane, vyviedol si ma
z ríše zosnulých,
navrátil si mi život,
aby som nezostúpil
do hrobu.
- R.
3. Na harfe hrajte Pánovi,
jeho svätí, vzdávajte vďaky
jeho menu svätému.
4. Lebo len na chvíľku trvá
jeho hnev, ale celý život
jeho láskavosť.
5. Podvečer je nám hosťom
plač a radosť
nad ránom.
- R.
6. Čuj, Pane,
a zmiluj sa nado mnou;
Pane, buď mi na pomoci.
7. Môj nárek si obrátil
na tanec;
Pane, Bože môj,
naveky ťa chcem velebiť.
-R.
(Ž 30,2+4.5-6. ll-12a+13b)

Stojíme za Pápežom

Darovať priateľstvo
Priateľstvo je najkrajší a najcennejší dar, je zmyslom
všetkých darov, ktoré si ľudia dávajú. Dar, znak
priateľstva môžeš pekne zabaliť. Priateľstvo však nechaj
na slobode - ako motýľa, ktorý s ľahučkými krídelkami
poletuje od srdca k srdcu. Keby si zabalil motýľa, už viac
nevzlietne. Keď zabalíš priateľstvo, udusí sa.Priateľstvo
je slobodné, spontánne a bez postranných myšlienok.
Keď kupuješ dar, aby si si niekoho zaviazal alebo si
získal jeho úctu, priateľstvo umiera. Dar z priateľstva nie
je nikdy veľký ani ťažký. Nezaťažuje, lebo ho nesú prúdy
sympatie, ktoré spontánne tečú od jedného srdca k
druhému.

V poslednej dobe médiá nepretržite informujú spoločnosť
o
prípadoch
sexuálneho
zneužívania
mladistvých
katolíckymi kňazmi. Napriek tragickej skutočnosti výskytu
ojedinelých prípadov kňazov, čo vážne morálne pochybili,
médiá tieto smutné prípady neustále zovšeobecňujú.
Selektívne vyberajú neaktuálne alebo nepodložené prípady
sexuálneho zneužívania a dokladajú ich ako argument
celovej nemorálnosti katolíckych kňazov a celej Cirkvi.

Priateľstvo:
V tvojom srdci žijú ľudia,
Ktorí sú v ňom doma,
A ostanú tam bývať,
Aj keď už mŕtvi budú.
budú.

Jednoznačne odsudzujeme generalizujúce ako aj
selektívne tvrdenia médií. Je zrejmé, že takéto zavádzajúce
obvinenia, obzvlášť v podobe zákerných útokov proti osobe
Svätého Otca, sledujú iba jeden cieľ - pošpiniť a
zdiskreditovať Katolícku cirkev, knažský a biskupský úrad,
osoby žijúce zasväteným životom, ako aj všetkých veriacich
kresťanov.

Phil Bosmans „Mám ťa rád“

Na budúcu nedeľu 25.apríla sa uskutoční
zbierka na seminár.

Takéto neetické osočovania a cielené očierňovanie,
či už priamo alebo len v náznakoch, vnímame ako
osobný útok na každého jedného z nás.

Za vaše milodary: „Pán Boh zaplať!

Sväté omše v 3. Veľkonočnom týždni (C)

Cítime potrebu sa jasne ohradiť voči týmto urážlivým a
zavádzajúcim mediálnym útokom. Preto vyzývame
novinárov, aby nezneužívali svoje postavenie v médiách na
očierňovanie Katolíckej cirkvi, nepodnecovali k náboženskej
neznášanlivosti a nezúčastňovali sa mediálnych útokov voči
Svätému Otcovi, kňažskému úradu a Katolíckej cirkvi ako
takej, ale aby ostali verní svojej stavovskej etike - informovať
verejnosť pravdivo, objektívne a podľa dobrých mravov.

19.IV. pondelok
18.00 Za prehĺbenie viery v rodine a národe
20.IV. utorok
18.00 Za + Juliánu Falušiovú (1. výročie)
21.IV. streda
18.00 Za + Štefana a Annu Kulifajových a dcéru

Vyzývame novinárov a médiá, čo sa zúčastňujú
iracionálneho, protikresťanského honu čarodejníc, aby s
týmto úsilím okamžite prestali a verejne sa za svoje
pochybenie ospravedlnili. Žiadame, aby médiá jasne
diferencovali medzi zlyhaním jednotlivcov a všeobecnými
prehláseniami voči Katolíckej cirkvi. Žiadame, aby okamžite
prestali nezmyselné útoky a obvinenia voči hlave Katolíckej
cirkvi - pápežovi Benediktovi XVI.

22.IV. štvrtok
18.00 Za + Vojtecha Nemca, manželku a syna Milana
23.IV. piatok
18.00 Za + Petronelu Hrdlovičovú (10 výr.)
24.IV. sobota
7.00 nebude

Prehlasujeme, že pevne stojíme za Svätým Otcom,
našimi biskupmi a predrahými kňazmi a nenecháme
ich ani seba špiniť a urážať.

Upratovanie kostola č.d. 203 - 228
25.IV. 4.Veľkonočná nedeľa (C) – Nedeľa Dobrého Pastiera
8.00 Za + Viktora a Máriu Feketeových a rodičov
Lektori: Vráblová, Strížová
9.15 Za farníkov
Lektori: Hrdlovič, Polakovičová

PODPÍŠ VÝZVU
Milí spoluveriaci,
dovoľujeme si Vám predložiť link, ktorý, prosím,
podpíšte. Ide o obranu Svätého Otca a vynikajúci text,
plný argumentov na obranu našej Cirkvi.
Prosím, ak chcete a môžete, pošlite informácie
ďalej, ďakujeme.

Liturgický kalendár
19.IV. pondelok
20.IV. utorok
21.IV. streda
22.IV. štvrtok
23.IV. piatok
24.IV. sobota

http://www.zapapeza.sk/
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sv.Lev IX., pápež
sv.Anicét, pápež
sv.Anzelm, biskup, uč.Cirkvi, sv.Konrád, reholník
sv.Soter, pápež, sv.Kajus, pápež
sv.Vojtech, biskup, mučeník.
sv.Juraj, mučeník, sv.Fidel, kňaz a mučeník

Nech ťa však sprevádza anjel humoru aj vtedy, keď žiješ
s inými ľuďmi a vnímaš ich slabosti. Nesťažuj si život
tým, že budeš bez humoru brať príliš vážne to, čo sa ti na
sebe nepáči a čo ťa hnevá na iných. Nechaj to tak! Pozri
sa na to s nadhľadom! Nechaj sa anjelom humoru naplniť
veselosťou a ľahkosťou! A dovoľ si byť taký, aký si, a
zasmej sa sám sebe, keď sa zasa raz prichytíš pri tom, že
si sa bral príliš vážne.

Slovo na dnes
Anjel HUMORU
Kto musí dlho žiť medzi ľuďmi bez zmyslu pre
humor, smúti za anjelom humoru. Bez humoru býva život
smutný a nudný. Zmysel pre humor nie je len jednoducho
dobrá nálada. Zmysel pre humor je schopnosť prekonať
zložitú situáciu, ako aj nepriaznivé okolnosti. Americký
sociológ P. L. Berger preto zmysel pre humor nazýva
„znamením transcendentna“. Prekračujeme skutočnosť a
relativizujeme ju, pretože ju vidíme z iného uhla
pohľadu. Humor je zároveň aj zmierením sa so
skutočnosťou, kým idealista pred ňou uteká a buduje si
vysoké vzdušné zámky. Slovo humor má dva korene.
Humores sú šťavy, ktoré podľa stredovekého prírodopisu
regulujú temperament v ľudskom tele. Humor je nadanie
čeliť ťažkostiam a nepriazňam pokojne a veselo. Humor
však súvisí aj so slovom humus = zem. Zmysel pre
humor môže rozvíjať len ten, kto je ochotný zísť z
vysokého trónu ideálneho obrazu o sebe a akceptovať
svoju zemitosť, zmieriť sa s tým, že bol vytrhnutý zo
zeme a vymodelovaný z hliny. Kto má zmysel pre
humor, nemusí nič skrývať. Nemusí míňať energiu na to,
aby si skonštruoval fasádu, aby všetci videli iba jeho
pekné stránky. Človek so zmyslom pre humor sa zmieri
so všetkým, čo je v ňom. To ho oslobodzuje od
povinnosti vyzerať dobre v očiach iných. Dovolí si byť
taký, aký je. Vie sa smiať sám sebe.
Zmysel pre humor neznamená, že viem zabávať celú
spoločnosť vtipmi. Humorista nie je komik, ktorý vie zo
všetkého urobiť predstavenie, divadelnú hru. Zmysel pre
humor v prvom rade znamená, že človek strhne masku
najprv sám sebe. Humor je opakom pýchy ktorou sa
niektorí nafukujú a robia sa dôležití. Kto má zmysel pre
humor, spoznáva to, čo je na ňom a na druhých
nedokonalé. Nereaguje však cynicky ani zúfalo alebo
chladne, ale uzmierene, láskavo a dobrosrdečne. Veď
človek so zmyslom pre humor predsa vie, že drobné
chyby nemôžu narušiť väčšinu Božieho poriadku. Nie je
dôležité, ako sa javíš iným, či všetko povieš správne, či
dobre pôsobíš, či neukazuješ nijaké slabiny. Rozhodujúce
je, aby si so sebou hovoril a zaobchádzal z vnútornej
slobody a z mierneho nadhľadu. V konečnom dôsledku
tento zmysel pre humor vyžaduje vieru, že nás Boh
bezpodmienečne prijíma.
Anjel humoru ti uľahčuje život. Vedie ťa k tomu, aby
si reagoval pokojne, keď sa budeš chcieť znova nad
sebou rozčuľovať. Želám ti, aby ťa anjel humoru
ustavične sprevádzal. Nech naplní tvoju dušu veselosťou
a miernosťou. Nech ťa ochráni pred sebazničením,
sebaponižovaním a nadávkami. Naučí ťa smiať sa sám
sebe, nie cynicky, ale smiechom viery, ktorý v tebe
preklenie všetko protikladné. Sigismund von Radecki
preto nazýva smiech „zamaskovanou nábožnosťou“.

Anselm Grün „Anjeli pre život“

Požehnanie pre kolegov a kolegyne

Milosrdný Bože, skôr ako sa poberiem do práce, prosím
ťa za svojich kolegov a kolegyne.
Na mnohých sa teším.
Niektorých by som však najradšej nestretol.
Niektorí mi naháňajú strach.
Prosím ťa, požehnaj ich všetkých.
Ty miluješ každého z nich.
V každom z nich je tvoja božská iskra.
Každý z nich je Ježišovým bratom
alebo sestrou a vidím v nich jeho tvár.
Pripomínaj mi pri každom stretnutí s nimi,
že si ich požehnal a ja sa stretávam
s požehnanými ľuďmi, ktorých miluješ.
Zmení to môj pohľad na nich.
Požehnaj moju kolegyňu, ktorej sa práve nevodí
najlepšie. Cítim, že sa ťažko vyrovnáva so
sebou a so všetkým, čo na ňu doma čaká a čo sa
od nej vyžaduje.
Drž nad ňou svoju ruku, aby sa necítila sama a objavila
svoju vnútornú silu.
Požehnaj môjho kolegu, ktorý uteká sám pred sebou
a je preto taký nevypočítateľný,
lebo sa usiluje uniknúť pred vnútorným chaosom.
Daruj mu vnútorný pokoj,
aby dokázal prijať samého seba
a nemusel si svoju citovú nevyrovnanosť vybíjať v práci.
Daruj mu to, po čom v najhlbšom kúte svojej duše túži
a čo potrebuje, aby dosiahol súlad so sebou samým.
Požehnaj mojich kolegov a kolegyne a tiež našu prácu,
aby ľuďom prinášala požehnanie.
Požehnaj našu spoluprácu,
aby sme spolu vytvorili miesto,
kde každý bude môcť cítiť a zažiť
Ducha lásky a pokoja.
Amen.
.Anselm Grün „Daruj mi široké srdce-modlitby“
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— bol totiž nahý — a hodil sa do mora. 8Ostatní učeníci
prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na
dvesto lakťov, a ťahali za sebou sieť s rybami. 9Keď vystúpili
na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a
chlieb. 10Ježiš im povedal: Doneste z rýb, ktoré ste teraz
chytili. 11Šimon Peter teda vstúpil na loď a vytiahol na breh
sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich
bolo toľko, sieť sa nepotrhala. 12Ježiš im povedal: Poďte sa
najesť! A ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa ho:
Kto si ty?, lebo všetci vedeli, že je to Pán. 13Ježiš pristúpil,
vzal chlieb a podával im. Podobne aj rybu. 14To sa Ježiš už
tretí raz zjavil učeníkom po tom, ako vstal z mŕtvych.
15
Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra: Šimon, syn
Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu: Áno,
Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje
baránky! 16Opýtal sa ho znova, po druhý raz: Šimon, syn
Jánov, miluješ ma? A on odpovedal: Áno, Pane, ty vieš, že
ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje ovce! 17pýtal sa ho
aj tretí raz: Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Peter sa
zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal: Máš ma rád?, a
odpovedal mu: Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa
mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje ovce! 18Amen, amen,
hovorím ti: Kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si,
kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše
a bude viesť, kam nechceš. 19To povedal, aby naznačil,
akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho:
Nasleduj ma!

H A M B U R G E R Bolo leto. Mala som šťastie, že som

si našla prácu, aj keď som mala len 14 rokov. Robila som v
stánku s hamburgermi. Nebolo to ktoviečo, ale bola som
rada, že som si mohla aspoň niečo zarobiť.
Do práce som nastúpila ešte pred koncom školského
roka. Prvý mesiac bol dosť jednotvárny. Zvykla som si na
pravidelný kolobeh povinností - prijímanie objednávok,
vydávanie jedla, upratovanie miestnosti. Uprostred júla sa
však stalo čosi zvláštne, čo mi pomohlo uvedomiť si, že Boh
môže použiť aj mňa.
Toho dňa poludňajší nával postupne ustával. Bola som
unavená a najradšej by som už bola doma. Pracovala som
pri pulte, kde si ľudia objednávali jedlo a platili zaň.
Zákazníci prichádzali a odchádzali. Na rad prišla žena, ktorá
sa od ostatných ničím nelíšila. Objednala si jedlo a ja som
jej povedala, koľko bude platiť. Žena vybrala peňaženku a
chcela zaplatiť. Keď sa prehrabávala v drobných, zistila, že
jej chýba 20 korún. „Mrzí ma to, ale chýba mi 20 korún.
Nemôžem si preto dovoliť najesť sa u vás. Nehnevajte sa,“
povedala smutne.
A vtedy som dostala nápad. „Ja som sa už najedla a
nejaké drobné mi zostali,“ povedala som jej, „doplatím za
vás.“
Najprv to samozrejme odmietla, ale keď som trvala na
tom, že som ochotná jedlo zaplatiť, napokon súhlasila.
Poďakovala sa mi a odišla na koniec pultu, kde jej jedlo
vydali. Pokojne som pokračovala vo svojej práci a viac som
na to nemyslela.

Ďalšie čítania: Sk 5,27-32.40-41; Ž 30,2.4-6.11-13; Zj
5,11-14

Asi o hodinu neskôr sa vo vchodových dverách objavila
táto žena opäť. Hneď som ju spoznala. Šla priamo ku mne a
povedala mi: „Chcem sa ti znovu poďakovať za to, čo si pre
mňa urobila. Vieš, mám cukrovku a niekedy musím rýchlo
niečo zjesť. Keby si mi vtedy nepomohla, mohlo sa stať, že
by som odpadla. Ďakujem ti.“

ČÍTANIE:
Keď si Peter uvedomí, že na brehu stojí Ježiš,
doslova sa vrhne do vody, skočí cez palubu v
horlivosti dostať sa k Pánovi.
Ježiš má pre Petra pripravené dôležité poslanie. Chcel
počuť najprv Petrovo vyznanie lásky. Ježiš ho skutočne
skúša, keď sa ho trikrát pýta: „Miluješ ma?“ Je to bolestivá
pripomienka toho, ako Peter zaprel Ježiša. Potom Ježiš
poverí Petra poslaním, keď mu hovorí: „Pas moje ovce!“

Keď dohovorila, vytiahla dve dvadsaťkorunáčky a
položila ich na pult. Pozerala som sa, ako odchádza. Vtedy
som si uvedomila, že Boh ma viedol, aby som jej pomohla.
Väčšou odmenou ako peniaze bolo pre mňa vedomie, že
som pomohla človeku, ktorý to potreboval.

MEDITÁCIA:

Boh použije vždy toho človeka, ktorého má
pri sebe n a j b l i ž s i e.

Uvažujme nad Ježišovou veľkou milosťou voči
Petrovi. Hoci ho Peter zaprel, Ježiš mu dáva
možnosť obnoviť sa a naplniť svoje poslanie viesť prvotnú
Cirkev. Porovnajme to s Petrovou odpoveďou v Lk 5,4-8 pri
zázračnom rybolove. Čo sa zmenilo?

_______________________________________________ 0. L. Moody

MODLITBA:

Lectio divina
Miluješ ma?

Predstavme si, že sa nás Ježiš pýta tú istú otázku:
„Miluješ ma?“ Strávme chvíľku ticha s Pánom a
odpovedzme mu.

Jn 21,1-19

KONTEMPLÁCIA:

1

Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri
Tiberiadskom mori. Zjavil sa takto: 2Boli tam spolu Šimon
Peter, Tomáš, nazývaný Didymus, Natanael z Kány
Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho
učeníkov. 3Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby.
Povedali mu: Aj my ideme s tebou. Vybrali sa a vstúpili na
loď, v tú noc však nič nechytili. 4Keď sa už rozodnilo, Ježiš
stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. 5Ježiš im
povedal: Deti, nemáte niečo zajesť? Odpovedali mu: Nie!
6
Nato im povedal: Spustite sieť napravo od lode a nájdete.
Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo
rýb. 7Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi: To je
Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť

„A videl a počul som hlas mnohých anjelov okolo
trónu, bytostí a starších. Boli ich myriady myriád a
tisíce tisícov. Volali mohutným hlasom: Hoden je Baránok,
ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo, múdrosť silu, česť,
slávu a dobrorečenie.“
Ján tu v Zj 5,11-12 nahliada do neba. Čítajme tieto verše
niekoľkokrát a prinesme obetu Pánovi. Adorujme pred jeho
trónom.
www.fara.sk/vistuk/

www.vistuckespektrum.sk
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