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SLOVO NA ÚVOD
Drahí bratia a sestry, čitatelia časopisu Zornica. Začína nám mesiac, kedy sa
budeme pripravovať na Kristovo narodenie - Filipovku. Je to čas, kedy sa máme
pripraviť na príchod Krista na svet a začiatok jeho verejného účinkovania. Sú to
dve strany jednej mince. Pôst Filipovky nás pripravuje na prijatie Kristovho
verejného účinkovania, ohláseného pri Bohozjavení. Je to čas, kedy si máme
uvedomovať, že Boh nás miluje a posiela na zem svojho syna, aby nás zachránil,
aby nás uschopnil žiť jeho život a ukázal nám správny smer v živote, ktorým sa
máme uberať. Aby sme si to všetko uvedomovali a zamysleli sa na týmto
požehnaným časom, ktorý máme pred sebou, je dôležité uvedomiť si, čo pre
mňa Kristus robí a či chcem byť súčasťou jeho života.
Kríž, čo to pre mňa znamená? Módny doplnok alebo niečo samozrejmé, čo
kresťania nosia? Znamená to len toto? Je to miesto, kde Kristus, Boží Syn
zomiera, ten, ktorý je večný, ten, ktorý je stvoriteľom všetkého, on zomiera pre
stvorenstvo, aby mohlo žiť. Prežíva muky kvôli tomu, aby sme mali večný život aj
keď vedel, že ho budeme odmietať, urážať a vysmievať sa mu. Napriek tomu
Kristus vystúpil na kríž, aby zomrel za nás. Ale tretieho dňa sa stalo to čo nikto
nečakal. Vstal zmŕtvych a porazil smrť, a tým nám zaručil večný život. Smrťou sa
to nekončí, ale len začína. Urobil niečo neskutočné, porazil hriech a hriech už
nepanuje nad nami. Ale ako to zmenilo môj život?
Preto využime tento čas, ktorý je predo dvermi na to, aby sme vytrvalo kráčali
a uvažovali nad svojím životom a odovzdali ho Kristovi.
o. Lukáš
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Mesiac november charakterizujú návštevy
cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch
našich blízkych a modlitby za ich duše. Tento
čas nás často napĺňa istým druhom smútku,
reflexie, spomienkami. V tomto mesiaci si
zároveň Katolícka cirkev pripomína dva
významné sviatky: 1. novembra to je sviatok
Všetkých svätých.
Cirkev už po stáročia spája so sviatkom
Všetkých svätých nádej na vzkriesenie. To je
deň radosti a nie strachu. Pre iných je smrť
realitou, ktorú treba prijať. Po vzkriesení Krista
sa nachádzame na ceste do večného mesta,
kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí
boli Pánom oslávení. To má byť zmyslom
sviatku Všetkých svätých.
Veriaci si v tento deň pripomínajú aj svätých,
ktorí nemajú miesto v kalendári alebo nie sú
oficiálne vyhlásení za svätých.
Na Slovensku je sviatok Všetkých svätých
dňom pracovného pokoja.
Na sviatok Všetkých svätých nadväzuje 2.
novembra sviatok Pamiatky na všetkých
verných zosnulých – ľudovo nazývaný Dušičky.
Veriaci po splnení 3 základných podmienok
môžu raz denne počas 1. až 8. novembra získať
úplne odpustky pre svojich zosnulých blízkych duše v očistci.
Okrem toho ako vo
všeobecnosti
treba
vylúčiť
akúkoľvek
pripútanosť k hriechu, i všednému.
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2. NOVINKY A AKTUALITY
 1. novembra – Sviatok všetkých svätých
 2. novembra – Pamiatka zosnulých
 8. novembra - Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším
beztelesným silám
 15. novembra – začiatok Filipovky
 21. novembra - Vstup Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie,
vždy Panny, do chrámu

3. SPRÁVY


Vo štvrtok 11. 10. 2012 sme v našom filiálnom chráme Božského Srdca
Ježišovho vo Vechci privítali putovný obraz Božieho milosrdenstva. Bol to pre
nás nádherný čas, ktorý sme strávili modlitbami, piesňami a adoráciou.
Putovný obraz sme nasledujúci deň odovzdali veriacim do Juskovej Vole.
,,Ja sám som Láska, som Milosrdenstvo.
Ani ten najväčší hriešnik,
ktorý sa môjho súcitu dovoláva,
nebude potrestaný,
ale mu v mojom ľudsky nepochopiteľnom
a nekonečnom milosrdenstve
odpustím!“

Putovanie obrazu Božieho milosrdenstva začalo 30. novembra minulého roku z
Baziliky minor na pútnickom mieste Prešovskej archieparchie v Ľutine. Obraz
posvätený prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom, SJ
putuje k všetkým veriacim v rámci Roka viery, vyhlásený Svätým Otcom Benediktom
XVI., a v rámci duchovnej prípravy na jubileum 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a
Metoda na Veľkú Moravu.
Postupne navštívi každý chrám a kaplnku Prešovskej archieparchie. Popri
tematických kázňach venovaných Božiemu milosrdenstvu, sv. sestre Faustíne
Kowalskej a modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva, veriaci zotrvávajú v chráme
na liturgických pobožnostiach a adoráciách pred samotným obrazom aj počas dňa.
Obraz sa teší veľkej obľube a získava si stále viac a viac ctiteľov.
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V dňoch od 22. októbra do 24.
októbra 2012 zavítal do nášho
farského chrámu PUTOVNÝ OBRAZ
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, ktorý
putuje z farnosti do farnosti v rámci
celej Prešovskej archieparchie. Počas
troch dní mali veriaci možnosť
zotrvať celý deň v chráme a uctiť si
tento obraz. Spoločne sa mohli
zúčastniť
na
liturgických
pobožnostiach,
adorácii,
sv.
zmierenia, modlitby sv. ruženca,
Korunky Božieho milosrdenstva a sv.
liturgií, ktorých hlavnými kazateľmi
boli o. Peter Gavaľa, o. Marek Kunder a o. Lukáš Šoltýs.



V mesiaci október sa uskutočnilo dekanátne futbalové stretnutie, v ktorom
sa víťazmi stali chlapci z našej farnosti. Blahoželáme!
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4. DUCHOVNÉ SLOVO
8.11. - Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším
beztelesným silám
Archanjel Michal (hebrejsky Mich - a – el), čo
prekladáme ako ,,Kto je ako Boh?”, je vodcom
nebeských zástupov. Spoločne s ním sa slávi
Sviatok ostatných beztelesných mocností. Preto
sa tento sviatok nazýva zborom. Pre oslavu
tohto sviatku bol vybraný mesiac november –
deviaty mesiac od marca, kedy podľa tradície
až do 2. storočia nastupovali rímski úradníci do
svojich funkcií a považoval sa taktiež za
začiatok roka – na počesť deviatich anjelských
chórov:
1. Cherubovia – ich úlohou je podopierať Boží trón, ťahať Boží voz, ďalej
slúžia ako bytosti, na ktorých sa vezie a lieta, strážia jeho vlastníctvo,
zakrývajú Božiu archu. Nazývame ich aj duchmi harmónie.
2. Serafovia - „horiaci“ spievajú na Božiu slávu, známi sú: Michal, Serafiel,
Jehoel, Uriel, Kemuel, Metatron, Natanael. Ináč pomenovaný duchmi
lásky.
3. Tróny – duchovia vôle.
4. Kniežatá – duchovia času - archai.
5. Sily – duchovia pohybu - Dynameis.
6. Panstvá – označovaný za duchov múdrosti – alebo Kyriotetes.
7. Mocnosti – hovorí sa im aj nebeské vojsko potrebné pri riadení sveta –
nazvaný aj Exusiai.
8. Archanjeli – sú poverený plnením dôležitých úloh, ktoré im priamo
odovzdáva Boh, pretože sú k nemu najbližšie. Medzi nich patria Michal,
Gabriel, Rafael. Kniha Zjavenia sv. apoštola Jána hovorí, že ich je sedem.
Rovnako to vyznáva aj židovstvo – duchovia národov .
9. Anjeli – tu sú zaradení ochrancovia a strážcovia krajín, národov, skupín
ľudí, ako aj osobní anjeli.
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Anjeli sú tak slúžiace duchovné bytosti, ktoré boli stvorené nato, aby
poslúchali Božiu vôľu. Sú nespočítateľní, vzhľadom na ich moc a silu sú na
podstatne vyššom stupni ako človek. Boli stvorení ešte pred stvorením
hmotného sveta, dostali slobodnú vôľu a nesmrteľnosť.
Pôvodne ku cherubínom patril aj Héllel ben Sáchár, čo znamená: skvejúci
sa/žiariaci. Toto meno bolo prekladané aj výrazom Heosforos, čo znamená ranná
hviezda, ale aj latinský Lucifer, čo znamená nosič svetla. On sa vzbúril proti
poslušnosti voči Bohu a dostal nové meno: v hebrejčine Satan, v gréčtine
Diabolos čo znamená – žalobca, ohovárač, protivník, nepriateľ. Spolu s ním
odpadla od Boha aj tretina ostatných beztelesných síl.
A tak si v tento deň pripomíname nielen tých, ktorý zostali Bohu verní, ale
spomenúť si máme aj na nášho pokušiteľa, a toho ktorý zvádza boj so svojimi
šíkmi o naše duše, o našu večnú radosť z prítomnosti Boha, alebo večné
utrpenie.
Mgr. Peter Hatrák

BLAHOŽELANIE
K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

RUŽENA BORČOVÁ
10.11.2012
Je nám veľkým potešením,
želať Vám v deň narodenín,
veľa zdravia, šťastia veľa,
všetko, čo si srdce želá,
veľa lásky, spokojnosti,
v celej ďalšej budúcnosti,
úsmev v tvári, radosť v oku,
úspech v každom žitia kroku.
Rodina, príbuzní, priatelia a známi
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5. PRÍSPEVKY
Prečo by kresťania nemali
oslavovať Halloween...
Blíži sa sviatok všetkých
svätých a aj jemu predchádzajúci
sviatok Halloween. Mnoho ľudí
považuje účasť na Halloween
party za úplne nevinnú zábavu.
Avšak história a význam tohto
sviatku svedčia o opaku.
Haloween je slovo prevzaté z anglického výrazu Hallows Eve Day, čo doslova
znamená predvečer všetkých svätých. Je ezoterickým výročím (ezoterizmus je
realizovanie moci na niekom inom okultným spôsobom). A ezoterický svet ho
definuje takto: „najmagickejší deň roka, je novým rokom celého ezoterického
sveta.“ A tiež: „ je to najdôležitejší sviatok roka pre všetkých nasledovateľov
Satana.“
Stará írska legenda rozpráva o istom Jackovi, zlom kováčovi, prevrátenom a
skúpom, ktorý jednej noci na všetkých svätých po enormnom pití vína dostal
smrteľný zásah na pečeň. Diabol bol prinútený splniť mu niektoré jeho
želania, medzi ktorými je aj to, aby ho nechal pri živote, a došlo až k zmluve, že
sa zriekne svojej duše v prospech hriechu. Jack, neuvedomujúc si dôsledky svojej
choroby, zomrel o rok neskôr. Odmietnutý v raji, Jack nenachádza miesto ani v
pekle, z dôvodu zmluvy uzatvorenej s diablom. Na spôsob nejakého rítu úbožiak
poreže repu a do jej vnútra vloží jeden žeravý uhlík z tohto miesta večného
zatratenia. S týmto lampášom sa Jack, prízrak, vráti do sveta živých.
Íri postihnutí morom migrovali okolo r. 1950 do Ameriky. Pristáli v novej zemi
a našli obrovské množstvo tekvíc , ktoré boli, na rozdiel od malej a úbohej repy,
oveľa väčšie a dostatočne veľké na to, aby boli vyrezávané a zbavené dužiny. A
tak tekvice nahradili repu a stali sa lampášom Jacka. Používajú sa v noci na
Všetkých svätých, pretože sa predpokladá, že nepokojné duše mŕtvych, ktoré sa
pokúšajú, tak ako Jack, vrátiť domov, sa budú držať ďaleko.
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Deti
dnes
sa
preobliekajú za nekľudných
duchov, ktorí nenachádzajú
“pokoj“ ani v pekle ani v
nebi a navštevujú rodiny
vedení
tekvicovým
lampášom a dostávajú
sladkosti výmenou za ich
“náklonnosť“.
Pochmúrna legenda o
Jackovi ukrytá v historických faktoch je pripomínanie si pamätného
dátumu. Niekoľko storočí pre Ježišom Kristom mala jedna tajná sekta pod svojou
vládou keltský svet. Každý rok 31. októbra slávila na pamiatku svojich
pohanských božstiev festival smrti. Starší sekty chodili z domu do domu pýtať
obety pre ich boha a stávalo sa aj to, že požadovali ľudské obete. V prípade
odmietnutia prorokovali smrť nad tým – ktorým domom. Odtiaľto sa zrodil trick
or treat.
Myslím si, že slová ktoré vyhlasujeme, gestá ktoré robíme, pohľady, ktoré
“hádžeme“, nie sú neutrálne, ale znamenajú istú duchovnú realitu. Preto si
dajme pozor aké je pozadie a pôvod toho, čo hovoríme a konáme. Zbadajme sa a
nepriľnime k ezoterickému svetu skrze masové rituály, ktoré sú nám ponúkané.
Niektoré skupinové tance sú počiatkami satanistických rituálov.
Ak máte deti, dávajte pozor na to, aby si neprivykli, alebo ešte horšie,
nenaučili sa na okultizmus. Isté veršovačky, ktoré sa musia deti naučiť, sú
vzývanie ducha smrti.
Ak ste obchodníci a predavači majte odvahu povedať nie podporovaniu
tovarov, ktoré pod rúškom karnevalu napĺňajú a utvárajú ezoterickú mentalitu.
Mnohé produkty predávané ako spotrebný tovar sú amulety, alebo ich
reprodukcia,
používané
pri
čarodejníckych
praktikách.
Kresťania nenechajme sa vyviesť z pravdy zdanlivými tradíciami a spôsobmi, ale
držme sa víťazstva, ktoré premohlo svet, držme sa našej viery (porov. 1 Jn 5,4).
Nezabudnime, že otrasné následky ezoterickej nákazy nie sú okamžité,
bezprostredné, ale prejavia sa s odstupom rokov ako depresie, krízy, násilia.
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Písmo svedčí jasne: Hovorím vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím: Nie
je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb,
ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí
sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Pozrite na Izrael
podľa tela: nemajú azda tí, čo jedia obety, účasť na oltári? Čo tým chcem
povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? Ale to,
čo obetujú, obetujú zlým duchom, nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli
spoločníkmi zlých duchov. Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov;
nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov. Alebo chceme
dráždiť Pána? Sme azda silnejší ako on? "Slobodno všetko." Ale nie všetko osoží.
"Slobodno všetko." Ale nie všetko buduje (1 Kor 10, 15 – 23).
Marián Koláček
"Nič nás neodlúči od Božej lásky. Ani smrť ani život, ani anjeli, ani démoni, ani
naše strachy v prítomnosti, ani obavy z budúcnosti - žiadne mocnosti pekiel nás
nedokážu odlúčiť od Božej lásky. (Rim 8,38 NLT)

Duchovná služba vo vojenských misiách
Duchovná služba zastupuje v
ozbrojených silách a ozbrojených
zboroch svoje vážne a dôležité miesto.
Kňazi, ktorí slúžia v ordinariáte majú
zákonom stanovené a chránené
poslanie,
zabezpečenú
nedotknuteľnosť osoby a nakladania s
informáciami osobného a diskrétneho
charakteru (spovedné tajomstvo).
Mužom a ženám v uniformách nasadeným v zahraničných vojenských misiách
k zvládaniu chvíľ odlúčenia s trpezlivosťou a duševnou silou pomáha aj duchovná
služba.
Pastorácia kňazov - vojakov, zvlášť vo vojenskej misii, sa nedá porovnávať
s pastoráciou napríklad v diecéznej farnosti. V mnohých prípadoch je kňaz tzv.
duchovným psychológom, ktorý vojakov vypočuje a duchovne povzbudí. Vojaci
v takýchto podmienkach pociťujú potrebu skôr akejsi kamarátskej komunikácie.
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Kňaz je s tejto sféry dôležitým faktorom hlavne pre veriacich vojakov, ktorým
chýba duchovne povzbudenie. A čo je dôležitejšie prítomnosť kňaza je hnacím
motorom, aby viera v Boha neochladla. Odlúčenie od rodiny a blízkych je pre
vojaka veľmi psychický náročne, hlavne v prvých týždňoch, kedy si musí zvykať na
nový kolektív, nové prostredie a čo sa týka národa na novú kultúru a mentalitu.
Tiež v období cez Veľkonočne a Vianočné sviatky, kedy sa v mysliach vojakov
vynárajú spoločne strávene chvíle v kruhu rodiny a blízkych, no v momentálnej
situácií nemôže byť pri nich. Tieto chvíle sú pre vojakov veľmi psychický náročne,
práve vtedy je potrebná duchovná podpora zo strany kňaza.
Vo vojenskej misii je vzťah vojakov a kňazov oveľa bezprostrednejší
a otvorenejší. Nie je to len o odslúžení sv. liturgie zo strany kňaza a zo strany
vojaka účasť na sv. liturgii. Je to aj o spoločných rozhovoroch a aktivitách kde sa
preberajú rôzne témy, tým sa aspoň s časti zmierni pocit odlúčenia od rodiny.
„Aj

príslušník
ozbrojených
síl
a ozbrojených zborov či záchranných zborov,
tak ako každý človek, ako každý kresťan,
potrebuje nevyhnutne na rozvoj a zvládnutie
svojho života dialóg s Bohom, modlitbu.
Možno ešte viac ju potrebuje než iní ľudia,
pretože sa neraz nachádza pred závažnými
rozhodnutiami a v ťažkých a nebezpečných
situáciách.“
(František Rábek - biskup – ordinár)

Modlitba k sv. Šebastiánovi
Svätý Šebastián, Ty si ozdoba Cirkvi a vzor vojenských cností.
Vystupoval si ako statočný Kristov vojak.
Vypros mi silu a odvahu, aby som, podobne ako ty,
statočné zvládal povinnosti a ťažkosti vojenského života, bránil svoju vlasť,
nevinných a Cirkev a presvedčivo vyznával Ježiša Krista.
Amen.
(sv. Šebastián - patrón vojakov, policajtov a hasičov)

Bc. Peter Čandík
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... Ježiš ma priviedol k plnosti viery...
I. časť
Martina Schmilewski zo severonemeckého Hamburgu
podala svoje osobné dojímavé svedectvo o tom, ako sa
ona ako mladá katolícka matka rodiny dostala k ezoterike
a bez toho, aby si toho bola vedomá, sa dôverčivo vydala
démonickým silám. Dnes plná vďačnosti dosvedčuje, ako ju moc Ježišovej
milosrdnej lásky vyslobodila zo zovretia okultných sietí, a tým prehĺbila jej vieru
natoľko, že sa dokonca obrátili aj jej dvaja synovia. Syn Jan dnes študuje v Ríme,
pretože sa chce stať kňazom a misionárom v Rodine Panny Márie.
Všetko sa začalo v roku 1991. So svojim manželom a s našimi dvoma synmi
som viedla úplne normálny a nenápadný rodinný život. Každodenné povinnosti
matky si vyžadovali všetok môj čas. Keďže manžel je evanjelik, stále viac som
začala zanedbávať svoju katolícku vieru a jej praktizovanie. Už som nechodila na
svätú omšu a modlila sa stále menej. No práve vtedy som si dala vážne
predsavzatie, že neskôr, keď na to budem mať viac času, sa opäť začnem viac
starať o svoj život viery.
V tejto situácii sme - ja a náš dvojročný syn Tim ochoreli na neurodermatitídu.
Keďže sme sa nechceli podrobiť zdĺhavej liečbe kortikoidmi s mnohými vedľajšími
účinkami, na odporúčanie istej známej som išla k liečiteľke. Tá údajne božskou
silou, pretekajúcou jej rukami, dosahovala v liečbe veľké úspechy. Úspechy sa
nakoniec dostavili aj u nás dvoch. Táto veľmi sympatická žena viedla so mnou
dlhé rozhovory o príčinách chorôb a utrpenia a o svetonázore z pohľadu
ezoteriky. Ja som sa s ňou ochotne pustila do debaty, pretože tieto témy ma už
od mladosti veľmi zaujímali.
Bola som fascinovaná zázračným vyliečením našej neurodermatitídy, a
pretože som dostatočne nepoznala Sväté písmo, teória o karme, ktorú mi
liečiteľka objasňovala, sa mi zdala byť úplne jasná a pochopiteľná. Prišla som do
kontaktu s liečiteľstvom Ďalekého východu, s jeho učením o energiách, vlnení a
blokovaniach energie, ktoré sú príčinou chorôb. Od liečiteľky som po prvýkrát
počula, že chronické choroby a rany osudu môžu byť následkom nesprávneho
počínania v predchádzajúcich životoch, ako to vysvetľuje učenie o reinkarnácii.
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I keď som tieto názory najskôr odmietala, časom sa stále viac a viac uvoľňovali
moje vnútorné zábrany. Bez problémov som kombinovala učenie Katolíckej cirkvi
s myšlienkovým bohatstvom Ďalekého východu. Ezoterickým liečením som sa
nepozorovane stávala slepou v rozoznávaní pravdy. Zrazu mi bolo nápadné, že
veľmi veľa našich dobrých priateľov, ktorých som si vážila, medzi nimi aj katolíci a
evanjelickí kresťania, sa zaoberali rôznymi ezoterickými praktikami a takzvanou
alternatívnou medicínou. To ma samozrejme, povzbudilo, aby som tomu
všetkému naozaj uverila.
Posilnená viditeľnými úspechmi liečenia som chcela lepšie spoznať ezoterické
učenie a účinky ich metód liečenia. Preto som čítala veľa kníh s touto tematikou
a zúčastňovala som sa na podujatiach osôb obdarených schopnosťami média.
Všetko ma fascinovalo. Verila som ezoterickým snahám vysvetľovať choroby
narušenou rovnováhou energie, blokádami, karmou a učením o prevteľovaní.
A tak som si myslela, že v teórii o karme z Ďalekého východu som konečne
našla uspokojujúcu odpoveď na otázku príčiny a zmyslu utrpenia. Keďže
ezoterická literatúra používa veľmi veľa pojmov z kresťanstva, nespoznala som,
že je to bludné učenie. No v skutočnosti som sa myšlienkovo stále viac
vzďaľovala od viery v Ježiša Krista.
Ezoterika učí, že človek to božské nosí absolútne v sebe, to znamená, že
človek je sám bohom a že na základe vlastnej snahy dospeje k dokonalosti. To
však neznamená nič iné ako sebavykúpenie. Stvorenie je nezávislé od Stvoriteľa.
Človek už nepotrebuje Vykupiteľa ani odpustenie, žiadnu milosť ani osobnú
modlitbu. Na miesto nášho Trojjediného Boha, ku ktorému môže mať každé
Božie dieťa osobný a láskyplný vzťah, kladie ezoterika neosobný, kozmický obraz
boha, ktorý je nazývaný aj ako "kozmická" alebo "univerzálna" sila života.
Tvrdí, že z nekonečnosti vesmíru prúdi univerzálna energia života, ktorá
všetko preniká, všetko udržuje pri živote a s ktorou musí byť človek v zhode, aby
bol zdravý a šťastný. To môžeme dosiahnuť pomocou ezoterických liečiteľských
metód a techník, pomocou jogy a meditácie podľa filozofií ďalekého východu.
Toto "zjednotenie sa" s vesmírom sa považuje v ezoterike za najvyšší životný cieľ.
Na dosiahnutie tohto cieľa potrebuje človek spravidla veľa životov.
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Ezoterické liečiteľské metódy praktizované pod pláštikom kresťanstva
V decembri roku 2000 som sa dopočula o novej liečiteľke v našom meste,
ktorá má údajne mimoriadne schopnosti uzdravovania. Na základe pozitívnych
skúseností v roku 1991 s našou neurodermatitídou som chcela, aby mi liečila
moju alergiu. Aj ona na mňa urobila seriózny dojem. Bola to sympatická, schopná
žena a okrem toho kresťanka - evanjelička, takže som jej hneď dôverovala. Jej
metódy liečenia odkryli široké spektrum ezoteriky: homeopatiu, Schusslerove
soli, Bachovu kvetinovu terapiu, orientálnu diagnostiku tváre, prácu s energiami,
reiki, zariekanie chorôb a ďalšie iné ezoterické liečiteľské metódy. U nej sa mi
opäť stretali tieto zmiešaniny ezoterického myslenia Ďalekého východu, spojené
s dôvernými kresťanskými prvkami, čo som medzičasom už považovala za
"normálne". Táto liečiteľka mala veľké úspechy, pretože mala schopnosti média.
***
Otvorene hovorila o tom, že duchovne som bola v kontakte s anjelmi, ktorí jej
pri liečení pomáhali. Okrem toho používala kyvadlo pri všetkých terapiách a
liečebných prostriedkoch, čo malo pri liečení rýchle a viditeľné úspechy.
Používanie kyvadla a duchovný styk s anjelmi mi vysvetlila ako Boží dar, ktorý
vraj dostala, aby mohla liečiť.
Pre mňa to boli úplne nové skúsenosti. Liečiteľka hovorila často o svojej viere
v Boha. V jej ordinácii som videla Bibliu a dokonca aj Ježišovu sochu. Zaslepená
kresťanským zdaním tejto ženy, viditeľnými úspechmi jej liečenia, ako aj mojím
vlastným akceptovaním ezoterických myšlienok Ďalekého východu som sa s ňou
nechala liečiť ja i moja rodina. Až príliš neskoro som si všimla, že u tejto ženy
som sa nachádzala v okultnej oblasti, pretože jej mediálne schopnosti
uzdravovania boli v skutočnosti vyvolané mocnosťami temna. No vo svojej
neskúsenosti som nemala pochybnosti o jej údajne "božských daroch liečiť".
***
Vtedy som verila tomu, že všetko, čo uzdravuje, musí byť dobré a musí
pochádzať od Boha. Do tohto okamihu som nevedela, že aj diabol môže
predstierať uzdravenie. Sú to zdanlivé uzdravenia, pri ktorých sa pôvodné
choroby alebo problémy síce zdajú byť "vyliečené", no v skutočnosti sa presunú
len do iných oblastí. Po ezotericko-okultnej liečbe zmizne síce telesná bolesť
alebo neurodermatitída, zato sa však o nejaký čas, niekedy až o niekoľko rokov,
objavia nové problémy, ktoré sa nemusia týkať len tela, ale aj duše a ducha:
často sa objavia iné telesné choroby, ale aj psychické problémy, strach, nočné
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mory, agresia, hádky, narušenie ľudských vzťahov a dokonca aj narušenie vzťahu
k Bohu, ako sú zábrany pri modlitbe alebo náhly odpor voči božským veciam.
Diabol nepozorovane maskuje svoje ničivé úmysly domnelými "miernymi"
ezoterickými liečivými metódami. Predstiera uzdravenie, aby sa človek na to
spoľahol a aby tak on dostal moc nad ľuďmi a mohol uškodiť ich duši.
***
Namiesto k lekárom sme chodili s našimi chorobami teraz väčšinou k tejto
liečiteľke. U môjho staršieho syna sa zrazu objavili nevysvetliteľné bolesti hlavy,
ktoré mu mala liečiť tiež táto liečiteľka. Po niekoľkých liečebných sedeniach mi
liečiteľka celkom nečakane vtisla do ruky kyvadlo s odôvodnením, že teraz sa ja
musím naučiť s ním pracovať. Chcela využiť materskú dovolenku a svoju
ordináciu na štvrť roka zavrieť. Počas jej neprítomnosti som mala ja sama
pomocou kyvadla určovať čas užívania silného homeopatického lieku, aby sa
nemuselo prerušiť tak úspešne začaté - a drahé - liečenie môjho syna.
Najprv som pocítila celkom mimovoľnú nechuť k osobnej práci s kyvadlom. No
liečiteľka sa snažila zbaviť ma všetkých pochybností a odporu. Vysvetlila mi, že
kyvadlo je úplne neškodné a nie je to nič mimoriadne. Je to spravidla len kontakt
s vlastným podvedomím, ktoré týmto spôsobom naznačuje, čo telo, resp. duša,
potrebuje. Uverila som jej.
Musela som sa rýchlo rozhodnúť, pretože som ju mohla zastihnúť už len
niekoľko dní. Buď pomôžem svojmu synovi použitím kyvadla pri doteraz účinnom
lieku, alebo sa v tejto drahej liečbe už nebude môcť pokračovať. Hoci sa vo mne
všetko búrilo, predsa som len vzala kyvadlo do ruky. Nevedomky som už len
prijatím kyvadla dala súhlas zlu, aby cezo mňa pôsobilo. To, že za použitím
kyvadla stoja okultné sily, zlí duchovia, to som vtedy ešte nevedela. A potom už
išlo všetko veľmi rýchlo. Zrazu som aj ja získala schopnosti média. Jednoducho tu
boli!
Na pokračovanie...
Zdroj: Víťazstvo Srdca, str. 26-28
Diabol existuje. Diabol je mocný. Veľmi mocný.
A cez to všetko sa ho my vôbec nemusíme báť.
Ako raz povedal náš Pán: ,,Diabla sa nemusí báť nikto, kto žije sviatostným životom,
pretože na jeho vstup slúži jedna hlavná brána: hriech."
Kto sa chráni hriechu, kto žije učením Kristovým,
ten diabla sa vôbec nemusí báť.
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6. ROZHOVOR

Do jubilejného čísla Zornice
Vám prinášame rozhovor s našim
kaplánom
o. Lukášom Šoltýsom
Narodil som sa 23.5.1986 v Prešove. Syn rodičov Jozefa a Jozefíny rod.
Weyersovej ako tretie dieťa. Mám dve sestry Moniku a Dominiku. Navštevoval
som základnú školu v Sabinove, SOUP- v Lipanoch a Vysokú školu GTF v Prešove.
Sviatosť manželstva som prijal dňa 19.5.2012 s Dominikou rod. Cicaničovou.
A sviatosť presbyterstva som prijal 17.6.2012 v katedrálnom chráme sv. Jana
Krstiteľa v Prešove.
1. Určite sa často stretávate s otázkou, že čo Vás viedlo ku kňazskému
povolaniu, ale aj nás zaujíma, čo Vás najviac utvrdilo v tom, že ste sa stali
kňazom?
Už ako malý som sa hral na kňaza, doma som slúžil sv. liturgie, dával som
sestrám prijímanie (lentilky), rád som chodil do cerkvi a tak to vo mne bolo. Keď
som bol už ôsmak na základnej škole už ma to až tak veľmi nelákalo byť kňazom,
ale aj tak som rád chodil do cerkvi miništrovať a koncom tretieho ročníka na
strednej škole som si začal uvedomovať kňazské povolanie, že Boh ma doňho
volá, aby som bol Kristovým kňazom. Dal som si len jednu prihlášku na vysokú
školu a to na Teológiu do Prešova.
2. Ako prijala Vaša rodina rozhodnutie stať sa kňazom? Máte vo svojej rodine
kňaza?
V našej rodine už sú kňazi, môj otec je kňaz a aj môj dedko bol takisto kňazom.
Takže otec a mamka boli radi, že som sa tak rozhodol, ale poukázali mi aj na
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všetky negatíva, aj pozitíva. To som vlastne vnímal aj v rodine. Dali mi svoje
požehnanie a počas štúdia mi stále boli oporou a povzbudzovali ma.
3. Nemali ste počas štúdia tzv. slabé chvíľky, kedy ste zapochybovali o
správnosti svojho rozhodnutia?
Takéto chvíľky boli v seminári v každom ročníku, ale asi najintenzívnejšie to
bolo v prvom ročníku a potom vo štvrtom po pastoračnom ročníku, kedy som
chcel odísť zo seminára, lebo som si uvedomoval, že som veľmi hriešny
a nehodný byť Kristovým kňazom, necítil som povolanie, vnímal som svoje chyby,
ale aj chyby iných a bol som znechutený. Ale uvedomil som si že, Boh ma
zachránil tým, že ma povolal do kňazstva.
4. Poznali ste predtým Čemerné? Ako na Vás zapôsobilo na prvý i na druhý
pohľad?
Jediné čo som poznal v Čemernom bola fara a chrám, ale nikdy predtým som
nebol v cerkvi. Prvýkrát 15. júna 2012.
5. Prišli ste do fungujúcej farnosti, ale určite sa tu nájdu veci, ktoré by sa dali
vylepšiť. Aký cieľ ste si dali? Aké pozitíva a negatíva ste si všimli?
Na každom človeku je čo vylepšovať, v rodine a tiež vo farnosti. To je naše
približovanie sa ku Kristovi. Takže je dobré, že je stále čo vylepšovať, lebo tak
môžeme pracovať na sebe a približovať sa ku Kristovi. Cieľ - dôjsť do nebeského
kráľovstva a ukazovať sebe aj ľuďom VZKRIESENÉHO KRISTA - zmysel kresťanstva.
Ľudí v Čemernom ešte dobre nepoznám, aby som hodnotil pozitíva a negatíva.
6. Každý kňaz má dary a talenty na určitú oblasť svojho pôsobenia. Ktorá oblasť
je Vám mimoriadne blízka a naopak?
Kňazom som krátko, takže teraz len zisťujem do čoho všetkého ma Boh každý
deň povoláva. Blízka mi je práca s mládežou, ale som otvorený pre to, čo mi Boh
ešte bude ukazovať.
7. Čo by ste chceli odkázať všetkým čitateľom Zornice?
„Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“

Ďakujeme za rozhovor!
16

7. KATECHÉZA
Druhé prikázanie
„Nevezmeš meno Pána, svojho Boha nadarmo!
Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.“
(Ex 20,7 ; Dt 5,11)
Druhé z Božích prikázaní je na prvé počutie ľahko vnímateľné. Myslím, že
všetci môžeme chápať podstatu tohto zákazu, ale aj všetci si ho môžeme
vysvetľovať po svojom. Pre mnohých meno Božie nadarmo, môže znamenať
nerozprávať o Bohu zbytočne, ale hlavne neurážať Boha tým, že jeho meno
zneužijeme ako vulgarizmus. Biblicky nevezmeš, doslovne znamená nevyslovíš
a nadarmo, je potom zbytočne. Tu sa zakazuje vyslovovať meno Božie neúctivo,
zneužívať ho na falošnú prísahu, kliať a rúhať sa.
Biblické chápanie mien je iné ako to naše súčasné, pevnejšie spája meno
s osobou človeka. Veď keď vyslovíme niečie meno, nie je to iba zvuk –
automaticky si vybavíme vzhľad menovanej osoby, charakter, a predovšetkým
skutky, ktoré vykonal. Meno reprezentuje osobu. Každý spozornie, keď začuje
svoje meno. Je zvedavý, čo sa o ňom hovorí, a nemá rád, ak je jeho meno
spomínané zbytočne a uvádza sa v súvislosti s negatívnymi skutočnosťami. Ak
toto platí medzi obyčajnými ľuďmi, tak vo vzťahu s Bohom musíme Jeho meno
mať vo všetkej vážnosti a úcte.
„Medzi všetkými slovami Zjavenia má jedno slovo zvláštny význam, je to
slovo, ktoré zjavuje Božie meno. Boh zveruje svoje meno tým, ktorí v neho veria.
Zjavuje sa im vo svojom osobnom tajomstve. Dar mena patrí do oblasti dôvery
a intímnosti. Pánovo meno je sväté, preto ho človek nesmie zneužívať. Musí ho
uchovávať v pamäti v tichu adorácie plnej lásky. Má ho vkladať do svojich slov len
na to, aby ho velebil, chválil a oslavoval“ (KKC 2143).
Úcta voči Božiemu menu vyjadruje úctu, ktorá patrí tajomstvu
samotného Boha a celej posvätnej skutočnosti, ktorú toto meno pripomína.
Zmysel pre posvätno patrí k čnosti nábožnosti. A veriaci má svedčiť o Pánovom
mene tým, že bez strachu vyznáva svoju vieru pred týmto svetom (por. KKC 2144
- 2145).
Keď sa pozrieme na všetky Božie prikázania a chceli by sme určiť, ktoré je
najviac prestupované tak musíme uznať, že meno Božie, Panny Márie a svätých
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je veľmi často nevhodne vyslovované, ako vulgarizmus. A na tomto je zaujímavé,
že tento vulgarizmus používajú aj neveriaci, ktorí v podstate v Boha neveria, ale
predsa hovoria v jeho mene. A prečo, keď na svete je veľa iných, ešte
lichotivejších pomenovaní pre hnev či urážku. No ešte zaujímavejšie je, že ľudia,
ktorí Boha uznávajú a vážia si jeho pravidlá, už pre maličkosť použijú jeho meno:
„Boha....“ len tak nadarmo.
Ďalšou formou zneužitia Božieho mena je, že sa používa namiesto
citoslovca. Vo svojom okolí ťažko nájdete človeka, ktorý by nevykríkol „Ježíííš Mária“, keď sa zľakne alebo ho niečo prekvapí. Tu si uvedomme, že skutočne
nábožný človek je ten, ktorý z lásky ku Kristovi, len tak nevysloví Jeho meno
v bežnej hovorovej reči a už vôbec nie ako povzdych prekvapenia, úžasu či výkrik
hnevu..
Sv. Faustína vo svojom denníku napísala: „Ja, sestra Faustína, som bola
na Boží príkaz v pekelných priepastiach, aby som mohla hovoriť a svedčiť dušiam,
že peklo existuje.“
Čo mňa na tom zaujalo bola siedma muka, ktorou trpia všetci zatratení –
je to strašné zúfalstvo z ktorého plynie, nenávisť k Bohu, zlorečenia, kliatby
a rúhanie. A tak tu už nejde len o vonkajšiu nábožnosť človeka – o zachovanie
druhého Božieho prikázania, ale tu ide o to akého ducha som. Či patrím Bohu,
alebo už teraz svojím vonkajším správaní vykazujem známky zatratených.
Veď predsa toto je Božie prikázanie:
„aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista... a skrze neho mali
večný život“
(porov. 1Jn 3,23a; Jn20,31)
A my, v mnohých prípadoch, ani len netušíme aká obrovská moc je za menom
Ježiš.
Lebo meno Ježiš sám Boh nad všetko povýšil
a je to Meno nad všetky iné mená,
aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí
a aby každý jazyk vyznával:
„Ježiš Kristus je Pán! na slávu Boha Otca“.
(porov. Flp 2,9-11)
o. Peter Gavaľa
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8. FARSKÉ OZNAMY
Dátum
Deň
1.11.2012 ŠT

Čas
Úmysel sv. liturgií
8.30 + zomrelí z farnosti

2.11.2012

PIA

17.00 * ružencové spoločenstvo

3.11.2012

SO

8.30 * za obrátenie hriešnikov

4.11.2012

NE

5.11.2012

PO

6.11.2012

UT

7.11.2012

ST

8.11.2012

ŠT

9.11.2012

PIA

Poznámka
Panychída
na cintoríne
Euch.požehn.
Fatimská sobota

7.30 * za veriacich farnosti

10.11.2012 SO

10.30 * Jana a Milan
17.00 + Anna, Ján Burakoví
+ Štefan Varga
17.00 + Ján Danko a ost.z rod.Dankovej
+ Pavol, Anna Vargoví
17.00 + Anna Kobiková
17.30 * o. Michal, Alžbeta, Metod,
Monika, Monika, Jana, Milan
17.00 + z rod. Kobikovej

Archanjel Michal
Euch. požehn.

7.30 + Ján a Andrej Fedačkoví
7.30 * Ján a Martina

11.11.2012 NE
12.11.2012 PO

10.30 * za veriacich farnosti
17.00 + z rod. Bartkovej

13.11.2012 UT

17.00 + Mária a Štefan Čandíkoví

14.11.2012

ST

17.00 + z rod. Pačutovej

15.11.2012

ŠT

17.00 + z rod. Hudákovej: Jozef,Anna
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Zbierka pre
potreby farnosti

Panychída

16.11.2012

PIA

17.00 + Mária, Albert, Zuzana

17.11.2012

SO

7.30 * Michal Mudrák (89. rokov)

18.11.2012

NE

8.00 * rod. Bugrová

19.11.2012

PO

17.00 + František, Helena, Ján

20.11.2012

UT

17.00 + Michal, Alžbeta, Bartolomej

21.11.2012

ST

22.11.2012

ŠT

17.30 * Anton, Viera, Lukáš, Matej,
Šimon, Barbora
17.00 + Juraj, Anna, Mária, Andrej,
Ladislav

23.11.2012

PIA

24.11.2012

SO

7.30 + Michal a Marta Rybarčákoví

25.11.2012

NE

7.30 * Štefan, Dana, Štefan, Natália,
Simon, Katarína, Anton

26.11.2012

PO

27.11.2012

UT

28.11.2012

ST

17.00 + z rod. Naštovej: Žofia a
Bartolomej
17.00 + z rod. Sotákovej

29.11.2012

ŠT

17.00 + z rod. Sýkorovej

30.11.2012

PIA

17.00 + Pavol Grožák

17.00 + Júlia Hudáková

Euch.požehn.

Zbierka
Podporný
fond II.

Uvedenie
Bohorodičky
do chrámu

Panychída:
+Mária,Albert,
Zuzana
Euch.požehn.
Panychída

10.30 * za veriacich farnosti
17.00 + Anna Čubaková

Panychída

Dôležitý oznam k liturgickému programu v časopise
V našom časopise je uvedený čas svätých liturgií iba informatívny.
Počas mesiaca sa čas svätých liturgii môže zmeniť!!!
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ZBIERKY v mesiaci október 2012


V nedeľu 14. októbra 2012 bola 2. zbierka pre potreby našej farnosti vo
výške 194,40 eur.



V nedeľu 21. októbra 2012 sa v zbierke na misie vyzbieralo 171,45 eur
(122,05 eur Čemerné a 49,40 eur Vechec). Účelom zbierky bola podpora
misijných aktivít Katolíckej cirkvi riadených Kongregáciou pre evanjelizáciu
národov a podpora projektov, ktoré schváli Svätý Otec. Veľkú hodnotu majú
aj modlitby, obety a láska k misiám. Ľudia z misií sa za Vás denne modlia.
pokladníčka: Anna Stašková

LITURGICKÉ OKIENKO
Tetrapod (z gréčtiny, čo znamená štvornohý) je stôl, na ktorom je ikona
chrámu prípadne daného sviatku. Sú na ňom dve sviece a kríž, pri ktorom
sa u nás zvyknú vysluhovať sväté tajomstvá (sviatosti): krst,
myropomazanie, manželstvo, posvätenia rôznych vecí a predmetov,
pobožnosti (moleben, akatist, panychída a pod.). Pri veľkých sviatkoch sa
u nás zvykne naň položiť lítijná súprava. Mal by sa nachádzať pred soleou
(vyvýšený priestor pred ikonostasom) tak, aby sa dal obchádzať.
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Získanie plnomocných odpustkov
pre duše v očistci
V čase od 1. novembra do 8. novembra vrátane,
máme možnosť získať úplné odpustky v prospech
duší v očistci za týchto podmienok:
1. Účasť na svätej liturgii a svätom prijímaní.
2. Navštíviť cintorín a vzbudiť si úmysel získať
odpustky (každý deň iba pre jednu dušu v
očistci).
3. Pri hrobe sa pomodliť na úmysel sv. Otca
(Otče náš..., Raduj sa Bohorodička..., Sláva Otcu...).
Všetci sme pozvaní k spoločnej modlitbe za duše v očistci. V predpísaných
dňoch budeme spoločne vychádzať z chrámu a na cintoríne budeme mať
možnosť získavať plnomocné odpustky za duše v očistci.

Sviečka za nenarodené deti
Život je cenný dar. Už od
počiatku. Fórum života preto
každoročne
2.
novembra
organizuje projekt Sviečka za
nenarodené deti.
Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku
na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť,
lebo zomreli pri potrate. Vonkajším symbolom spomienky na zomrelé a
usmrtené nenarodené deti je horiaca sviečka v oknách našich domovov a
modlitba alebo pietne stíšenie v kruhu rodiny.

www.forumzivota.sk
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Putujúca ikona sv. Cyrila a Metoda
pripravujeme sa na 1150. výročie príchodu svätých
solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Oni
doniesli našim predkom pravú vieru, doniesli im Božie
slovo a učili ich ako majú žiť s Kristom. Otvárali im srdcia
a poukazovali na Božiu lásku akou ich Boh miluje. Túto
vieru a tradíciu máme aj my, 1150 rokov trvácu a sme
živými svedkami tohto veľkého obrátenia našich
predkov. Ale aby to neostalo len pri histórii, aby aj naše
deti mohli tiež tak oslavovať a pripomínať si ich príchod
na Veľkú Moravu, je potrebné si túto vieru a tradíciu zachovať nielen formálne,
ale osobným svedectvom vlastného života.
Preto prosme sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda o to, aby sa prihovárali
za nás a pomáhali nám žiť pravú vieru každý deň v našom živote.
Nech ich Ikona, ktorá putuje po našich rodinách (od 9.9.2012) nie je len
formálnym gestom, ale nech je vyjadrením našej úprimnej viery a túžby po
Bohu.
Prosme svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, aby naplnili naše rodiny
svojou prítomnosťou, vierou, nádejou a láskou.

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás!

KONTEMPLÁCIA (z lat. contemplare = nazerať):
Ponorenie sa do Božej prítomnosti v modlitbe.
Kontemplácia (duchovný vnútorný život) a akcia (aktívny život) sú dva spôsoby
odovzdania sa Bohu. V kresťanstve patria obe nerozlučne k sebe.
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ZOZNAM RODÍN A VERIACICH
putujúca ikona sv. Cyrila a Metoda
1. rod. Zubková
2. rod. Šoltýsová
3. p. Kaščák
4. rod. Szabová
5. rod. Hrunená
6. rod. Martonová
7. rod. Barnová
8. rod. Libičová
9. rod. Hricová
10. rod. Tiňová
11. rod. Roškovičová
12. rod. Čandíková
13. rod. Mikčová
14. p. Mičejová Mária
15. p. Bilská Mária
16. p. Stašková Anna
17. rod. Kolesárová (č. 88)
18. rod. Perejdová
19. p. Uhlíková Helena
20. rod. Záhoráková
21. rod. Jačisková
22. rod. Zahorjanová (Štefan)
23. rod. Hulajová (Metod)
24. rod. Hulajová (o. Michal)
25. Kozenková Anna
26. rod. Daňová
27. rod. Hreháčová
28. rod. Ihnatišinová
29. rod. Servanská
30. p. Sabo Milan

09.09.2012 - 16.09.2012
16.09.2012 - 23.09.2012
23.09.2012 - 30.09.2012
30.09.2012 - 07.10.2012
07.10.2012 - 14.10.2012
14.10.2012 - 21.10.2012
21.10.2012 - 28.10.2012
28.10.2012 - 04.11.2012
04.11.2012 - 11.11.2012
11.11.2012 - 18.11.2012
18.11.2012 - 25.11.2012
25.11.2012 - 02.12.2012
02.12.2012 - 09.12.2012
09.12.2012 - 16.12.2012
16.12.2012 - 23.12.2012
23.12.2012 - 30.12.2012
30.12.2012 - 06.01.2013
06.01.2013 - 13.01.2013
13.01.2013 - 20.01.2013
20.01.2013 - 27.01.2013
27.01.2013 - 03.02.2013
03.02.2012 - 10.02.2013
10.02.2013 - 17.02.2013
17.02.2013 - 24.02.2013
24.02.2013 - 03.03.2013
03.03.2013 - 10.03.2013
10.03.2013 - 17.03.2013
17.03.2013 - 24.03.2013
24.03.2013 - 31.03.2013
31.03.2013 - 07.04.2013

V prípade záujmu sa môžu ďalšie rodiny zapísať na zoznam v sakristii resp. u o.
Petra alebo o. Lukáša.
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9. HUDBA
Satanská hudba a jej vplyv na podvedomie človeka
Jednou formou samoagresie a zároveň rockového chápania slobody, je
SIAHNUTIE PO DROGÁCH. Skupiny ,,The Beatles“, ,,The Rolling Stones“ či ,,The
Who“ voviedli do rockovej hudby halucinogénne
prostriedky. ,,Beatlesáci“ so svojou piesňou ,,Žltá
ponorka“ (psychodelická halucinácia alebo ,,žltá
kapsula obsahujúca narkotikum“), pieseň ,,Silver
Lady“ (,,Strieborná Lady“ – hipodormické sérum
vstrekované pod kožu) podávali návod na nový
život – s narkotikami.
V piesni skupiny ,,Queen“ - ,,Another one bites
the dust“ (ďalší leží v prachu) – technikou
backward masking sú nahrané slová: ,,Fajčenie
marihuany je hrou“.
Halucinogénne narkotiká podstrkované mládeži, vyvolávajúce neurosenzitívne reakcie, zrakové, hmatové, sluchové, čuchové či časopriestorové
halucinácie, mali poskytnúť poslucháčom rock´n´rollu neobyčajné emócie.
Tak sa zrodil ,,acid rock“. Je to synonymum psychodelického elektronického
rocku, ktorý bol vyjadrením narkotických vízií.
Sociologické výskumy ukazujú, že 60 % mládeže, používajúcej omamné
prostriedky, sú fanúšikovia heavy metalu. Táto vzbura sa stáva príčinou ich
vzbury a ošiaľu, je faktorom schopným otriasť osobnosťou citlivých osôb.
Okrem toho o mnohých rockových skupinách bolo známe, že majú
neprirodzený
prístup
k záležitostiam
SEXUÁLNEHO ŽIVOTA. Cez hudbu, branú ako
médium. Je do myslí poslucháčov vtláčaná
myšlienka úplnej sexuálne slobody, nátlaku,
násilia, anarchie a protestu. Verejne boli
odhaľované a široko opisované sexuálne
výčiny skupiny ,,KISS“, ,,Rolling Stones“, či
sexuálne orgie organizované skupinou ,,Queen“.
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V neskoršom období sa stal dôležitým elementom vizuálny aspekt vystúpení
rockových skupín. Hudobné videoklipy obvykle umocňujú efekt hudby rock.
Analýza 200 hudobných videoklipov dokazuje, že 57 % z nich obsahuje obrazy
násilia a 75 % erotické obrazy. Niektorí bádatelia dokonca zdôrazňujú, že
sledovanie videoklipu spôsobuje, že jeho obrazy zastupujú osobné predstavy, čo
značne ochudobňuje prežívanie hudby.
Rockoví hudobníci, aby v plnosti odovzdali jednotlivé rytmy, ktoré vedú
poslucháčov k plnej sexuálnej rozkoši, veľmi usilovne študovali svadobné zvyky,
rôzne druhy mágii a zaklínania uprostred afrických kmeňov a na území
,,VOODOO“. Je to africký kult pochádzajúci z Haiti a vo svojej podstate je
magický, Veľký význam sa v ňom
pripisuje duchom ktorí majú
v čase náboženských ceremónií
vnikať do tela účastníkov, aby ich
posadili. Ray Manzarek, ktorý
v skupine ,,The Doors“ hral na
klávesových
nástrojoch,
vychvaľoval spojenie rockovej
hudby do tranzu, všetci obyvatelia
dediny sa schádzajú, hrkocú na hrkálkach, fúkajú na píšťalky...aby mu dopomohli
dostať sa do tranzu.
Prevzaté s kníh:
Zwolinski, A., ThDr.: Rock rytmické spútavanie ducha. Gotow v Krakove,1993
Pútnik svätovojtešský r. 1996
Pripravila: Dominika Šoltýsová
Ľudský život je úžasné dobrodružstvo. Aj keď na nás niekedy doľahne ťarchou
utrpenia a sklamaní, môžeme si nimi poslúžiť, aby sme rástli v ľudskosti, v
slobode a vo vnútornom pokoji, aby sme rozvinuli všetky schopnosti lásky a
radosti, ktorými sme obdarení.
Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Ustavične nás mnohorako, tajomne, no
skutočne podnecuje, aby dal životu každého človeka hodnotu, krásu a plodnosť,
ktoré presahujú všetko, čo si dokážeme predstaviť alebo naplánovať.
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ZORNICA
Mesačník Gréckokatolíckej farnosti
Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Nám. P. P. Gojdiča č. 327
093 03 Vranov nad Topľou - Čemerné
Za vydanie zodpovedá:
Mgr. Peter Gavaľa
Vaše články, texty, obrázky, fotky,
blahoželania môžete zasielať na
casopis.cemerne@gmail.com
Prípadne ich osobne doručiť o. Petrovi,
o. Lukášovi a členom redakcie
www.grkatvt.sk

OZNAM
Hľadáme nových spolupracovníkov,
ktorí by nám boli ochotní pomôcť
s prípravou a tlačou časopisu,
prípravou farskej nástenky a
aktualizáciou web stránky farnosti!!!
casopis.cemerne@gmail.com
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ROK VYDÁVAME FARSKÝ ČASOPIS
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