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Prvá nedeľa po narodení Pána – Svätej Rodiny - (C) 27.decembra 2015

Ján Adamus

Svätá rodina
Ježišovi rodičia chodievali každý rok do
Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal
dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky
zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni
sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v
Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali.
Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň
cesty a hľadali ho medzi príbuznými a
známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do
Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch
ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi,
počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho
počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a
odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a
Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to
urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou
hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma
hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde
ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo,
ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do
Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka
zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A
Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube
u Boha i u ľudí.
(Lk 2, 41- 52)
Každý z nás vyšiel z rodiny. Jeden z
lepšej, iný z horšej, ale iste v dobrom a s
radosťou spomíname na roky strávené v
rodine, na veselé, ale aj smutné príbehy so
súrodencami, rodičmi alebo príbuznými.
Preto aj Cirkev vo vianočnom období nám
ponúka sviatok Svätej rodiny. Jej zbožnosť a
túžbu po svätých veciach môžeme obdivovať
v dnešnom evanjeliu. Je pravda, že žiadna
rodina sa nemôže merať s dokonalosťou,
svätosťou a veľkosťou Nazaretskej rodiny,
ale každá rodina sa môže poučiť na jej
príklade.
Mužovia a otcovia majú veľký vzor v
Jozefovi. Písmo o ňom veľmi málo hovorí a
hoci sa nezaznamenalo ani jedno jeho slovo,
predsa sa všetci s veľkou úctou pozeráme na
tohto muža viery. Jeho život nebol zbavený
ťažkostí a problémov: počatie Syna Božieho,
útek do Egypta, tvrdý život v Nazarete... to
všetko bolo tvrdým náporom na jeho vieru.
Bol mužom práce, ktorú posväcoval
modlitbou, dôverným rozhovorom s Bohom.
Dokázal byť milým k Márii, ktorú miloval
čistou láskou, k synovi bol starostlivý,
ktorého poslanie skôr tušil, ako chápal. Ako
veľmi Ježiša miloval, pozorujeme zo slov
dnešného evanjelia: Tvoj otec i ja sme ťa s
bolesťou hľadali!
Ženy a matky majú svoj vzor v Panne

Márii. Ona má síce svoj pôvod v
kráľovskom Dávidovom rode, no ľudstvo ju
nie preto uctieva, ale preto, že mu dala
Božieho Syna. Poznáme jej vieru, lásku a
odovzdanosť do Božej vôle. Milovala
Jozefa aj Ježiša, starala sa o nich a
pomáhala im. So synom bola v dobrom aj v
zlom, v Káne ale aj na Kalvárii.
Deti majú pozerať na Ježiša o ktorom
evanjelista píše, že bol rodičom poslušný,
poddaný, vzmáhal sa v múdrosti, veku a v
obľube u Boha i u ľudí. Ako Ježiš myslel na
rodičov, najlepšie vidno, keď visel na kríži,
vo chvíli najväčšieho utrpenia odovzdal
svoju matku do ochrany učeníka, ktorého
veľmi miloval
Keď sa zamýšľame nad životom Svätej
rodiny, nenachádzame tam žiadne divy a
zázraky, nič, čo by nás privádzalo do
úžasu, ale vidíme tam množstvo čností,
ktoré sú potrebné v každej rodine: lásku,
vernosť,
obetavosť,
pracovitosť,
ohľaduplnosť,
dobrý
príklad,
vieru,
zbožnosť... Mnohé manželstvá a rodiny
prežívajú krízy a nešťastia. Príčin je veľa,
že každé druhé-tretie manželstvo sa
rozpadá. Nás veriacich však môže tešiť, že
tam, kde je živá viera, kde sa v rodinách
podľa viery aj žije, tam je kríz menej a keď
prídu, s Božou pomocou sa ľahšie riešia.
Iste sami poznáte dobré a sväté rodiny,
ktoré okolo vás žijú a sú príkladom pre
mnohých.
Na výstave kvetov v Olomouci starček
tlačil vozík v ktorom bola schúlená jeho
manželka. Bola nehybná od vojny, kedy v
jej blízkosti vybuchla mína a jej sa
poškodila miecha. Manžel bol však šťastný,
že jej môže ukázať krásne kvety, lebo
doma neustále sedí zatvorená a nič nevidí.
Od vojny sa o ňu stará, umýva ju, kŕmi a
vozí na vozíčku. Nikdy by ju neopustil, veď
v kostole jej prisahal vernosť v dobrom aj v
zlom.
Chcel by som dnes blahoželať vám,
kresťanským manželom, ktorí si dnes
môžete povedať, že aj cez tie obláčiky
všedných dní a búrku, ktorá sa sem-tam
prehnala, bolo vo vašom živote jasno, máte
sa radi a jeden druhého by ste neopustili.
Blahoželám vám, ktorí žijete v takýchto
šťastných manželstvách a vám, ktorí ste
doposiaľ nenašli svoje šťastie, alebo sa
vám šťastie rozbilo, nezúfajte, ale všetky
svoje bolesti a trápenia ponorte do Božieho
milosrdenstva.
Nech aj dnešná obnova manželského
sľubu vyznie radostne a naplní vás
odhodlaním do ďalších dní vášho života.
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Sviečočkou pod nohy
je pre mňa Tvoje slovo,
svetlom na moje chodníky.
Prisahal som a dodržím:
chcem brániť
Tvoje právo spravodlivé.
Ó Pane, veľmi pokorený som,
oživ ma, ako Tvoje slovo káže!
Obľúb si, Pane, obeť mojich úst
a svojmu právu vyuč ma!
Dušu si držím na dlani
a nezabúdam
na Tvoj zákon, Pane.
Ničomníci mi pletú osídlo,
no nezablúdim,
plniaci Tvoj príkaz.
Dedičstvom sú mi
Tvoje svedectvá
až naveky a srdcu radosťou.
A ono pôjde
za Tvojím rozhodnutím
až do konca, až naveky.
Nerozhodných ja nenávidím,
ale Tvoj zákon milujem.
Ty si mi hradbou, záštitou,
na Tvoje slovo čakám.
Odíďte, zlostní, odo mňa!
Nech môžem vykonať,
čo kázal Hospodin.
Podopieraj ma, nech ožijem,
nezahanbi ma v mojej nádeji!
Pomôž mi, nech som spasený
a stále Tvoje prikázanie hľadám.
Raz všetkých potrestáš,
čo od nich odišli,
ó, raz ich podvod
vyjde na márnosť.
Ničomných odhadzuješ
ako trosky.
Milujem preto Tvoje svedectvá.
Telo mi trpne v strachu
pred Tebou
a Tvojich súdov bojím sa.
Štvrtá kniha žalmov. „Prebásnil Milan Rúfus“

Toto Vám želáme a ešte oveľa viac

Boh je s nami

Po slávnosti Narodenia Pána svätá Cirkev upriamuje
pozornosť na ďalšiu, veľmi dôležitú skutočnosť, a ňou je
rodina. Ľudia žijúci v manželstve a v rodine majú v Cirkvi
osobitné miesto. A práve preto ich chce sviatkom Svätej
rodiny povzbudiť v ich živote a poslaní. Ak sa ľudia pýtajú, v
čom sa odlišuje manželstvo uzatvorené v kostole od
civilných manželstiev alebo od ľudí, ktorí len imitujú
manželstvo, možno povedať, že v podstate sviatostného
manželstva prebýva Boh. V našich rodinách a manželstvách
to, čo je svetu málo viditeľné, je práve Pánova prítomnosť
pôsobiaca v sviatosti manželstva. Oživme toto vnútorné
skryté tajomstvo. Ako Mária s Jozefom hľadajme Ježiša,
vráťme sa k nemu. Manželstvo a rodina vyšli z Božích rúk, a
preto je potrebné si ich vážiť i chrániť. Starozákonný Noe
chránil svoju rodinu pred zvrhlosťou ľudí svojou
bezúhonnosťou a vernosťou Bohu. Ak chce dnes otec v
rodine chrániť jemu zverených pred pomýleným svetom,
dokáže to len tak, že sám svojou vernosťou Bohu
a prítomnosťou v strede tohto zápasu háji dobro svojich
najbližších. Podobne ako Jozef chrániaci i starajúci sa o
Ježiša a Máriu. Pritom sme si vedomí, že „Pán dal otcovi
vážnosť“. Matka svojím postavením v domácnosti môže
veľmi múdro a prezieravo pomáhať mužovi vidieť skutočné
potreby celej rodiny. Okrem toho svojou modlitbou i obetou
ju pomáha chrániť i vyprosovať jej Božiu milosť.
Bohom dané a rešpektované usporiadanie manželského
i rodinného života je najlepším liekom, ktorý preventívne
chráni, prípadne i lieči možné choroby našich rodín. Tu sa
ukrýva vnútorná sila a Božia ochrana rodiny.
V jednom liste píše manželka manželovi: „Len sa
nevzdávaj vedenia rodiny. Je veľmi dôležité v tom vytrvať.
Nikdy neprenechávaj vládu žene. My ženy na to hľadíme
ako na zlyhanie muža, ktoré nás privádza do zmätku,
neistoty a úpadku. Rýchlejšie, ako sa nazdáš, zmizne láska
z prvého miesta v manželstve.“ Mária rešpektovala miesto,
ktoré jej vedľa Jozefa zveril Boh. Jozef nerobil pózy,
nezbavoval sa svojej zodpovednosti. Prijal ju na svoje plecia
a žil ju celý život. V tom je nazaretská rodina Svätou rodinou
a v tom je oporou pre všetky kresťanské rodiny, ktoré ju
chcú nasledovať. Veď cieľom je spoločným úsilím sa
posvätiť z milosti sviatostného manželstva.
Peter Brodek

Ďakovná pobožnosť na konci roka:
Vo štvrtok - posledný deň občianskeho roka o 17:00 hod.
bude sv. omša - už zo sviatku Bohorodičky Panny Márie. Po
sv. omši bude ďakovná pobožnosť. Pri speve hymnu Teba,
Bože, chválime... môžeme za obvyklých podmienok získať
úplné odpustky.
Slávnosť Bohorodičky Panny Márie:
Slávime v piatok 1. januára. Je to prikázaný sviatok. Sv.
omše budú ako v nedeľu. Pri speve hymnu - Príď, Duchu
Svätý tvorivý... možno získať úplné odpustky.

Požehnanie domov na sviatok Zjavenia Pána:
Na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára budem
požehnávať domy. Záujemci, prosím, zapíšte sa v
sákristii kostola.

JEŽIŠ V NOVOM ROKU
NECH SA STANE
VAŠIM CHLEBOM
NECH VÁS PEVNE
SPOJÍ S NEBOM
NECH OD

Sväté omše vo Vianočnom období - (C)
28.XII. pondelok štvrtý deň v oktáve Narodenia Pána
17:00 Za † Celestína Uváčka (30. výročie smrti)
a manželku Jozefínu

29.XII. utorok piaty deň v oktáve Narodenia Pána
17:00 Za † Jozefa Hábela
30.XII. streda šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
17:00 Na úmysel
31.XII. štvrtok siedmy deň v oktáve Narodenia Pána
17:00 Za nášho brata Štefana
Upratovanie kostola č.d. 52- 75
1.I. piatok – oktáva Narodenia Pána-Panna Mária Bohorodička
08:00 Za rodiny
Lektori: Blahová M., Jurčovičová M.

10:00 Za farníkov

Lektori: Šustová D., Hajičková M..

2.I. sobota
08:00 Za †Jána a Máriu, Augustína a Máriu
3.I. 2.nedeľa po Narodení Pána - C
08:00 Na úmysel

Lektori: Macáková E., Radakovičová J.

10:00 Za farníkov

Lektori: Kordošová A., Hrdlovičová E.

14:00 Posvätný ruženec a litánie
Liturgický kalendár
28.XII. pondelok
29.XII. utorok
30.XII. streda
31.XII. štvrtok
1.I. piatok
2.I. sobota

Sv. Neviniatka, mučeníci - Sviatok
Sv. Tomáš Becket, biskup
Sv. Dávid
Sv.Silveter I., pápež
Panna Mária Bohorodička – Slávnosť-prik.sviatok
Sv.Bazil Veľký a sv.Gregor Naziánsky, biskupi
a učitelia Cirkvi

Zo zápisníka potulného kazateľa

XX. Smrť mačky
Téma z Písma
Blahoslavení milosrdní, lebo oní dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
(Mt5, 7-8)

Variácia
Keby sme si urobili štatistiku tém, ktorým sa -okrem
všadeprítomnej politiky - venuje najviac stránok novinového i
odborného papiera, zistili by sme, že ide o medziľudské
vzťahy, výchovné problémy a všestranne neistú kvalitu
budúcnosti.
Ak sa na jednotlivé témy pozrieme komplexne, je jasné,
že spolu súvisia a tvoria navzájom zviazaný celok.
Disharmonické medziľudské vzťahy vedú ku vzniku
nefunkčných rodín, a tie potom produkujú problémových
mladých jedincov, ktorí opäť nie sú schopní utvárať
harmonické medziľudské vzťahy a kvalita ich budúcnosti sa
stáva neistou. Kruh sa uzatvára.
Pred nejakým časom som čítal v novinách o prípade
niekoľkých mladíkov, ktorí poliali mačku benzínom a zapálili
ju. Horiace zviera si nafilmovali a preniesli na internet pre
tých, ktorí vyznávajú rovnaký druh humoru a zábavy. Vec sa
skončila pred súdom a rozsudok pre hlavného aktéra znel:
sto dvadsať hodín verejnoprospešných prác a pokuta.
Obhajca pri súde hájil obvineného tým, že v právnom
ponímaní sa na mačku hľadí ako na vec, a výška trestu nie
je primeraná. To sa však nepáčilo ochrancom zvierat, ktorí
nesúhlasia s tým, aby sa na zviera hľadelo ako na neživú
vec.
Nie som vzdelaním advokát a nemôžem preto spor
„mačka - vec - nevec“ hodnotiť z pohľadu právnika. Viem si
však predstaviť nasledujúcu situáciu. Ten mladík priviedol
pred nejakým časom svoje dievča do iného stavu a pretože
mal v tom čase iné starosti alebo inú zábavu a dieťa by mu
prekážalo, poslal dievča na potrat. Gynekológ odviedol svoju
dobrú prácu a k nenarodenému dieťaťu onoho mladíka sa
postavil - ako inak - ako k veci. Ak by obaja - onen mladý
muž i gynekológ - nenarodené dieťa pokladali za živú
bytosť, museli by sa k nemu správať s úctou. Nesprávali sa.
A my sa potom divíme mladému mužovi, že sa k veci-mačke
zachová ako k veci - počatému dieťaťu.
V prvom prípade mu to zákon zakazuje, v druhom
dovoľuje. Nie je okrem tej mačky obeťou doby aj ten mladý
muž?
Moja voľná fantázia ukazuje, že nijaký jav nie je v
spoločnosti izolovaný a všetko súvisí so všetkým. Ak v
Kuvajte zdražie ropa, v našej dedine sa automaticky zdvihne
cena rožkov. Ak toto pravidlo vzájomnej zviazanosti javov
platí medzi kontinentmi, prečo by neplatilo v našej malej
krajine alebo v rodinách?
Policajti z amerického Houstonu vydali svojho času
nasledujúce desatoro, ktoré s vyššie opísanou udalosťou
súvisí. Desatoro pre rodičov, ako vychovať zo svojho dieťaťa
zločinca alebo extrémistu.
1. Už od prvých krokov vášho dieťaťa je potrebné dávať mu
všetko, čo si len zmyslí. Aby nemalo pocit, že mu niečo

chýba.
2. Usmievajte sa s uznaním, keď vaše dieťa vysloví hrubé
alebo vulgárne slovo.
Bude sa domnievať, že povedalo niečo múdre, vtipné a je
rovné dospelým.
3. Držte ho čo najdlhšie a čo najďalej od vplyvu kresťanskej
viery. Nikdy sa pred ním nezmieňujte o Bohu a nechoďte s
ním do kostola.
Bude mať slobodu vybrať si svetonázor, až samo dospeje.
4. Nikdy mu nevytýkajte, keď urobí zlú vec. Mohlo by mať z
toho komplexy.
5. Dôsledne robte všetko za neho, upratujte po ňom.
Bude mať predstavu, že za neho budú robiť všetko všetci a
všade.
6. Dovoľte dieťaťu všetko čítať, na všetko sa dívať v televízii
alebo na internete.
Aby nemalo pocit, že má menej informácií ako jeho
vrstovníci.
7. Hádajte sa v jeho prítomnosti, klamte pred ním a robte
všetky zlé veci.
Bude mať už z domu vzory pre vlastné manželstvo.
8. Dávajte mu toľko peňazí, koľko chce. Prečo by si malo
zarábať, šetriť a hospodáriť?
Keď bude v dospelosti potrebovať financie, dopomôže si k
nim bezprácne.
9. Vyhovte všetkým jeho požiadavkám a prianiam, doprajte
mu všetky výhody.
Aby chudáčik netrpel núdzu, aby nemal z toho neurózu a
pocity menejcennosti.
10. Vždy sa postavte na jeho obranu, či už proti deťom,
učiteľom, susedom alebo polícii.
Nech pocíti, že má milujúcich a odhodlaných rodičov a že
nikto
nesmie
od
neho
vyžadovať
dodržiavanie
spoločenských pravidiel.
A keď ho zavrú, nečudujte sa.

Prosby
Pane, ty vieš, že žijeme vo svete, kde staré, ale dobré
hodnoty stratili zmysel a nové nie sú na dosah.
- Prosím ťa, nech sa viem denne zbavovať suchého
staromilstva, ale nech pri tom nestrácam lásku k
osvedčeným, zmysluplným hodnotám.
Ty pozývaš každého z nás, aby sme vo svete pomáhali
budovať kráľovstvo pokoja a civilizáciu lásky.
- Daj mi, aby som hlbšie pochopil, že tri vlastnosti ľahostajnosť, lenivosť a pomalosť - sú trojlístkom jedovatej
byliny, ktorá zabíja radosť zo života.
Pane, daj mi silu bojovať i za mladé mačiatko.
- Aby môj život za niečo stál.
Pane, nauč ma vychovávať svoje deti podľa tvojho evanjelia.
- Aby milovali pravdu, krásu a dobro.
Max Kašparů „Zápisník potulného kazateľa“

Všetci sme ako ten prsteň. Sme cenní a
jedineční, ale potulujeme sa po trhoch
života a myslíme si, že neznalí ľudia nás
ocenia. Len Boh, vznešený Stvoriteľ
každého majstrovského diela, pozná našu
skutočnú hodnotu. Preto nám menej nikdy
nemôže stačiť.

Príbeh na uzdravenie duše
Nebo v našom dome
Osemročné dievča v domácej úlohe opísalo svoju rodinu
takto:
„Doma máme dve izby, dve postele, jedno malé okienko a
bielu mačku.
Jedávame len večer, keď sa môj otec vráti domov s
vreckom plným chleba a sušených rýb.
U nás doma sme všetci chudobní, ale môj otec má modré
oči, moja mama má modré oči, môj brat má modré oči a aj
mačka má modré oči. Keď sedíme všetci okolo stola, v našom
dome akoby bolo nebo.“
Bruno Ferrero „Nebo v našom dome“

Desatoro
6. prikázanie

Nescudzoložíš
(Ex20, 14; Dt 5, 18)

Obrana spolutvoriteľskej sily človeka I.
Láska patrí k tým prejavom ľudského života, ktoré
nevieme presne popísať. Všeličo poznané môže v nás
prebudiť lásku. Ale láska nie je poznanie. Láska sa nekryje
ani s chcením, lebo si ju nevieme nanútiť. Láska nie je ani
pocit - ten pochádza aj z nervov a fyziológie. Láska je vecou
ducha. Taká je láska rodičov, otca a matky, láska syna a
dcéry, láska brata a sestry, láska priateľská. Toto podstatné
duchovné, a tým ľudské má vyjadrovať aj láska muža a
ženy, láska snúbencov i láska manželov. Láska je príliš
vznešená, aby dávala svoje dôstojné meno pudu. Opravdivá
láska zostáva vernou, aj keď pud nedosiahne nič zo svojho.
Pud je prírodný jav. Láska je jav ducha. Ona môže začleniť i
pud do svojej ušľachtilosti vzťahov. Pud, ak dosiahne
prevahu, zabíja však lásku.
Kto hľadá spoločníka lásky do manželstva, musí byt'
múdry a zrelý. Musí si klásť otázky: koho mi privádza láska
do cesty života? Ako hlboko zasahuje a vrastá do mňa?
A čo čakám od lásky, alebo ako mi na láske záleží?
Láska sa začína u nás tým, že objavujeme mimo seba
čosi, čo nám doteraz chýbalo. Láska nám prináša doplnenie.
To by malo byť čosi iné ako sebectvo. Potom začíname
hľadieť viac na toho, koho milujeme. To je už čisté. Chceme
dávať, obetovať, láska sa stáva šťastím nášho života. Dvaja
sa stávajú jedno.
Žiaľ, dnešné masmédiá často argumentujú aj v pohlavnej
otázke štatistikami. Niektoré činy nie sú podľa nich
previnením, lebo im podlieha značné percento ľudí, najmä
mladých. Sexuálny život pred manželstvom je podľa
niektorých psychológov a sociológov správny, lebo je bežný
u mnohých mladých. Takto by sme však v spoločenskom
živote a v morálke ďaleko nezašli. Alebo zašli priďaleko.
Ľudožrúti by odhlasovali, že je dobré a správne požierať
ľudí. A teroristi, že je dobré ľudí zajať a predať, alebo nimi
vydierať. Asi by sme s tým nesúhlasili. Štatistika môže
upozorniť na skutočný stav vecí, ale ten stav môže byť
chorobný. Štatistika hovorí v číslach aj o tom, ako sa šíri
epidémia. Štatistika hovorí aj' o raste krádeží, lúpeží alebo
vrážd. Preto ale parlament nevydá zákon, že je to normálne.
Pravda, aj vo veciach rýdzosti srdca, lásky a šiesteho
príkazu je potrebné zachovávať triezvosť a rozvahu a
nezachádzať do chorobných krajností. Preexponovaná
jednostranná výchova v tejto veci môže spôsobiť mnoho zla.

Šiesty príkaz Desatora je šiesty, a nie je prvý. Spisovateľ
Francois Mauriac, ktorý vo svojej knihe V čo verím veľmi
varoval pred svojvôľou v oblasti sexu, napísal aj kritické
slová o nezdravej výchove: „Bol som posledné dieťa v
rodine. Moja matka ovdovela veľmi mladá a od tej chvíle
akoby bola vstúpila do kláštora. Bola to žena škrupulózna a
skalopevne presvedčená, že ju Boh poveril dozorom nad
mojím spasením. V tom čase čistota srdca a tela bola viac
než jednou z kresťanských čností. Bola čnosťou nad všetky
čnosti. Škrupule škrupulóznych duší sú často sústredené len
na poklesky proti čistote. Dnes si ťažko predstaviť, aký bol
svet pred Freudom.
Represie, komplexy... Keď som dorástol, moji učitelia
nemali poňatia, aké nebezpečenstvo sa skrýva v tých
slovách. V detstve počas dospievania bolo pre nás cnosťou
fumigovať telo a nielenže o ňom nehovoriť, to vonkoncom
nie, ale naň ani nemyslieť. Kto sa zastavil pri podobnej
myšlienke, už sa rútil do priepasti. Lepšie bolo nehovoriť o
tele, nemyslieť naň, ignorovať ho. Žili sme v jednom dome s
dravým zverom, ale nesmeli sme ho poznať. Nepoviem, ako
všelijako sme sa chránili a báli samých seba,... lebo ma
vysmejú. Ale nebolo to smiešne.“
Podľa F. Mauriaca väčšiny detí sa táto výchova dotkla
svojou jednostrannosťou veľmi málo. U precitlivených
chlapcov malo to však vážne následky. Represie a
komplexy vedú k najhoršiemu. V najlepšom prípade im
ďakujem za plodnú literárnu kariéru toho, koho menujú
katolíckym románopiscom. Ale čo ho to v skutočnosti stálo,
to vie iba Boh. K morálnemu správaniu je potrebné
vychovávať už
od detstva. Dieťa sa musí rozlišovať dobré a zlé, preto
výchova musí byt' múdra a musí sa držať pravdy. Nesmie
byť jednostranná a najmä nie negatívna.
Ale Francois Mauriac videl aj iné zmätky - zmätky
dneška. Vo svojej knihe o tom napísal: „Neviem si
predstaviť, ako je to s čistotou u dnešných mladých
kresťanov, ktorí sú celkom iní, ako som bol ja, a povedali im
od detstva zadúšajúco všetko. Nech by boli ako opatrne
postupovali ich vychovávatelia, už ako deti žili v atmosfére
vytvorenej kinom... Čo vidí dnes každé dieťa na plagátoch!
V našom svete nemôže pedagóg dieťa izolovať a ochrániť iba varovať a vyzbrojiť do boja.
Mnohí mladí ľudia sa chcú vymaniť z Božieho zákona,
pretože by chceli zostať v sexuálnej neviazanosti. Po zlých
skúsenostiach a sklamaniach potom zmýšľajú aj v tejto veci
ináč. Dnešné pirátstvo v tejto oblasti spoznajú však časom
ako zákernú pascu. Každý z nás má možnosť voliť si život
alebo smrť. Od nás závisí, pre čo sa rozhodneme.“
Ten istý F. Mauriac vo svojej knihe o veci sexu na záver
napísal: „Využívať život a hľadať šťastie bez obmedzenia?
Toľko ľudských tiel, a všade samá samota!“
Anglický spisovateľ Bruce Marshall v románe Každému
po denári zas napísal o svojom hrdinovi toto: „Mladé telá
vzbudzovali v ňom skôr smútok než radosť - už vedel, ako
nevyhnutne zostarnú, zvädnú a vychladnú prv, než príde
Bohom určená hodina...“
F. Mauriac v inom románe rozoberá: „...Kto nám bráni
vrhnúť sa do vĺn? Nikto. Ibaže nebezpečenstvu sa
nevystavujeme len sami; strhávame doň mnohých iných.
Nemienim sa tu rozciťovať nad dievčatami, ktoré pokazili zlí
chlapci: dievčatá sa často viac jašia za chlapcami ako
chlapci za dievčatami. A predsa, ako hrozne to bolí, keď sa
nám na sklonku života vynoria v pamäti tváre z mladosti!
Koľko sĺz by sme chceli zotrieť, a nemôžeme! Koľké ubolené
srdcia by sme chceli odprosiť, a sú už popol a prach! Vieme
my, čo stálo iných, že nás milovali? To, to sa nás spýta Boh.
A podľa toho nás bude súdiť.“
Ján Chryzostom kardinál Korec „Sloboda ako dar - či záhuba?“
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