Vrbovský farník
mesačník farnosti Vrbov – ročník I. – číslo 2/2007

Choroba v živote človeka má zmysel.
Už každý jeden z nás
zažil istú bolesť, alebo telesné
utrpenie, ktoré nás pripútalo
na lôžko. Choroby a bolesti
u človeka sú rôzne. Dávajú
nášmu
telu
hendikep
obmedzenosti a berú nám
zdravie. Sú však aj extrémne
nepríjemné choroby, proti
ktorým niet aktívnej liečebnej
metódy, alebo dajú sa
odstrániť z nášho tela veľmi
ťažko. Túžba po zdravej
existencii bytia je veľká. Ale
aj to má istý zmysel v našom
živote.
Poďme na to logicky.
Keby
človek
nepoznal
chorobu, starobu a utrpenie,
nedokázal by si vážiť opak
týchto negujúcich foriem
spôsobov života ako sú
mladosť, zdravie a sladkosť
života. Bol by namyslený
a staval by sa dôležitým pre
seba a druhých.

V chorobe poznávame mnohé čnosti nad ktorými nás Boh núti
zamyslieť sa. Tieto čnosti ako sú pokora, trpezlivosť, zmužilosť, odvaha
a obeta majú práve v chorobe svoje opodstatnenie.
Spoločne sa zamyslime nad slovkom obeta. Neustále nadávanie
na chorobu, ktorá nás spútala nám nepomôže. Tu je namieste korigovať
našu bolesť s obetou, ktorú práve v utrpení chceme priniesť. Aj náš už
vo večnosti odpočívajúci svätý otec Ján Pavol II. hovoril a pripomínal
celému ľudstvu žijúceho vo svete aký je nevyhnutný zmysel utrpenia
odrážajúci sa v našej chorobe, starobe a utrpení. Obetovať sa to
neznamená prijímať slasti života a hedonizmom bojovať proti zákernosti
zdravia. Práve naopak, uzobranosť, modlitba a pokoj v duši. Z vlastnej
skúsenosti môžem povedať, že obeta v utrpení ak je dokonalá dlho
netrvá. Ak ma bolí zub a túto bolesť za niekoho obetujem z lásky, bolesť
čoskoro prestane pretože aj diabol je proti obeti. Ak budeme nadávať
zub nás bude bolieť a diabol sa bude tomu iba tešiť.
Skúsme sa zamyslieť nad slovami sv. otca Jána Pavla II.,
povedanými v Ríme pri svätom Petrovi 11. februára roku 1984, na
liturgickú spomienku Lurdskej Panny Márie, v šiestom roku svojho
pontifikátu:
Obeta ja skutočne nadprirodzený a súčasne ľudský zmysel
utrpenia. Je nadprirodzený, lebo je zakotvený v božskom tajomstve
vykúpenia sveta; súčasne je aj hlboko ľudský, lebo človek v ňom
nachádza seba samého, svoju ľudskosť, svoju dôstojnosť, svoje poslanie.
Utrpenie patrí bezpochyby k tajomstvám človeka. Môže sa stať, že
bolesť nie je tak zahalená týmto tajomstvom, ktoré je mimoriadne
nepreniknuteľné ako sám človek. Druhý vatikánsky koncil vyjadril túto
pravdu takto: "Tajomstvo človeka sa naozaj vyjasňuje jedine v tajomstve
vteleného Slova... lebo... Kristus, nový Adam, práve tým, že zjavuje
tajomstvo Otca a jeho lásky, v plnej miere odhaľuje človeka človeku a
dáva mu najavo vznešenosť jeho povolania."100 Ak sa tieto slová
vzťahujú na všetko, čo sa týka tajomstva človeka, potom sa iste osobitne
vzťahujú na ľudské utrpenie. Práve v tejto veci je nevyhnutne potrebné,
aby sa "človek odhalil a aby tak vynikla vznešenosť jeho povolania".
Stáva sa - ako potvrdzuje skúsenosť -, že to býva mimoriadne ťažké.
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No keď sa to do dôsledkov uskutoční a stane sa to svetlom
ľudského života, potom prináša mimoriadnu blaženosť. "Skrze Krista a
v Kristovi... sa osvetľuje záhada bolesti a smrti."
Tajomstvo vykúpenia ľudstva spočíva podivuhodným spôsobom
v utrpení a utrpenie naopak smeruje tým najvznešenejším spôsobom k
vykúpeniu.
Je veľmi potrebné, aby sa pod krížom na Kalvárii duchovne
zhromaždili všetci trpiaci, ktorí veria v Krista, a najmä tí, čo trpia pre
svoju vieru v neho, v Ukrižovaného a Zmŕtvychvstalého, aby obeta ich
utrpení urýchlila splnenia Spasiteľovej modlitby, aby všetci jedno boli.
Aby sa tam zhromaždili všetci ľudia dobrej vôle, lebo na kríži je
"Vykupiteľ človeka", Muž bolestí, ktorý vzal na seba telesné a duchovné
utrpenia ľudí všetkých čias, aby mohli v láske nájsť spásonosný zmysel
svojich bolestí, ako aj odpovede na všetky svoje otázky.
Spolu s Máriou, Kristovou matkou, stojac pod krížom, zastavme
sa,
hľaďme
akoby
na
všetky
kríže
dnešných
ľudí.
Vzývajme všetkých svätých, ktorí cez stáročia mali osobitnú účasť na
Kristových utrpeniach. Prosme ich, aby nám pomáhali.
A prosíme vás všetkých, čo trpíte, aby ste nás podporovali. Prosíme
práve vás, chorí a slabí, aby ste boli prameňom sily pre Cirkev a ľudské
pokolenie. V hroznom zápase medzi dobrom a zlom - ktorého náš
súčasaný svet je akoby divadlom - nech zvíťazí vaše utrpenie spojené
s Kristovým krížom.
PaedDr. ThLic. Jaroslav Rusnák
správca farnosti
Základom každej bolesti je milovanie. (sv. Augustín)
Existujú tak strašné útrapy, a tak hrozné nešťastia, že
sa hneď neodvažujeme na ne ani pomyslieť, pretože
sa trasieme už pri pohľade na ne; ale ak nás postihnú,
zistíme, že sme silnejší, ako sme si vedeli predstaviť;
pochytíme sa za pasy s naším nešťastím a zachováme
sa lepšie, ako sme očakávali. (J. Bruyére)
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Pôst pokánie a modlitba.
Pre arabské a moslimské krajiny je pôst niečo
nevyhnutné, dokonalé a dôležité. Mal som osobnú
skúsenosť v Izraeli zažiť ramadan, ktorý islamskému
náboženstvu dáva punc dokonalosti a spriaznenosti
Alaha v jeho živote. Tento akt pôstu je zameraný na večné prebývanie
v Alahovej prítomnosti. Skúsenosť spočíva v tom, že po Izraeli nás
sprevádzal vodič autobusu, ktorý bol moslimom. V čase ramadanu
dokázal tak hlboko prežívať pokánie, že robil hociktorú inú činnosť, len
aby počas dňa nemyslel na jedlo, ktoré si odoprel. Dobrovoľne bojoval
s hladom, ktorý ho počas dňa sprevádzal. Vedel týmto pokáním vyjadriť
obrovskú lásku k svojmu Bohu – Alahovi. Máme čo čerpať z tohto
spôsobu pokánia, pretože naozaj toto pokánie prináša obetu, ktorá je
nadprirodzeným charakterom pre večnosť. Dôležitosť úkonu pokánia
spočíva v poníženosti a podriadenosti sa najvyššej existencii – Bohu.
My, kresťania niekedy nedokážeme priniesť ani obetu pokánia čo sa
týka zapretia si mäsitých pokrmov. Máme hlad, tak sa jednoducho
nasýtime bez ohľadu na dni, ktoré sú zvlášť výkričníkom aj
v cirkevných prikázaniach – ako sú popolcová streda a veľký piatok.
Už v starom zákone máme príklad - kráľa Dávida, ktorý tiež
prijímal pôst a pokánie ako dôležitú chvíľu predloženia pokory pred
nohy samotného Boha. Vrecovina a popol na hlave boli prejavom
skutočného pokánia samotného kráľa Dávida.
Pôst prináša obetu iba vtedy, ak je dokonalý v úprimnosti
a nábožnosti. V tomto mesiaci vstúpime do štyridsať dňového pôstneho
obdobia, kedy aj my máme vyjadriť svoju podriadenosť a pokoru pred
Bohom. Bude to spočívať nielen v odopieraní si mäsitých pokrmov,
v odopieraní si televízie, alebo v odopieraní si niečoho, čo máme radi.
Tento akt bude spočívať v konaní skutkov kajúcnosti, ako napríklad
zmierenie – zmieranie sa s Bohom a ľuďmi, konať skutky lásky
a telesného milosrdenstva. Musíme v sebe vyvolať skutočný súhlas nad
slovami, ktoré budeme počuť na popolcovú stredu: „Pamätaj že prach si
a na prach sa obrátiš“, alebo „Kajaj sa a ver evanjeliu“. V tomto období
si zvlášť máme pripomínať našu nepatrnú existenciu voči Bohu
a blížnym, zamerať sa na skutky lásky voči Bohu a blížnym.
4

Štyridsať dní nie je tak dlhá doba, v ktorej by sa človek nedokázal
zamyslieť nad svojim vnútorným postojom voči sebe samému a iným.
Pôstom nám Boh neberie slobodu, radosť, veselosť a šťastie, on sám
chce, aby sme boli šťastní, ale dáva nám čas zamyslenia, že nie my, ale
On je Pán a vládca celého sveta.
Milovaní bratia a sestra, ja ako váš miestny farár vám prajem, aby
ste štyridsať dní pôstu od popolcovej stredy až do dňa Kristovho
zmŕtvychvstania prežili vo všetkých čnostiach, ktoré nás privádzajú
k Bohu a dáte mi za pravdu, že tieto čnosti sú krásne. Viera, nádej, láska,
obeta, utrpenie, poníženosť, úcta a modlitba nech sú pre vás jedinečné
cesty smerujúce nielen do večnosti, ale k pozitívnej osobnej formácii.
PaedDr. ThLic. Jaroslav Rusnák
správca farnosti

Lurdský ruženec
1. Ktorá si sa ó Nepoškvrnená Panna
zjavila malej Bernadette
2. Ktorá si ó Nepoškvrnená Panna
oznámila svoje Nepoškvrnené počatie
3. Ktorá si ó Nepoškvrnená Panna, nechala vytrysknúť
zázračný prameň
4. Ktorá si ó Nepoškvrnená Panna Lurdská, vzývaná
a navštevovaná národmi celého sveta
5. Ktorá ó Nepoškvrnená Panna Lurdská, pomáhaš
tisícom chorých
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... ty si kňaz naveky podľa radu
Melchizedechovho
K napísaniu tohto príspevku ma podnietil responzoriový žalm:
„Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedehovho“, ktorý sa
v januári spieval pri svätých omšiach.
Zo svätého písma vieme (Hebr. 7,2-3), že Melchizedech, kňaz
najvyššieho Boha sa považuje za predobraz kňazstva Ježiša Krista,
pripodobnený Božiemu Synovi, zostáva kňazom naveky.
Podobne aj pre nás veriacich osobnosť kňaza vo farnosti je
najväčšou cirkevnou autoritou s jeho duchovnými, morálnymi,
psychickými prioritami, ale aj nedostatkami.
Totalitná doba zasiala mnoho zla do myslenia ľudí. Mnoho
takzvaných veriacich často nemá problém bezdôvodne svojou
aroganciou napadnúť kňaza, uraziť jeho časť a poslanie. O to viac, ak je
kňaz pokorný a bezbranný. Je tragické, ak títo veriaci svoje chyby
a nedostatky ospravedlňujú konštatovaním: „Veď ani kňazi nie sú lepší.“
Často krát poslanie kňaza chápu len ako povinnosť. Čím väčší zmätok
a chaos spôsobuje ľudská bieda voči kňazovi, tým jasnejšie
a zreteľnejšie vidieť v tom prst Boží. Zlaté pravidlo hovorí: „Všetko čo
chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“
Nech sú naše modlitby za kňazov protihodnotou za ich kňazskú
službu, ktorú v mene Najvyššieho vykonávajú pre svojich veriacich.
M.
Milí farníci,
spomeňme si svojimi modlitbami, obetami a dobrými
skutkami na nebohého vdp. Jozefa Tomaľu, ktorého
si Pán povolal do večnosti dňa 18.februára 2004
v 65. roku života a 35. roku kňazstva. Duchovným
otcom u nás, vo Vrbove, bol 11 rokov.
Za všetko, čo pre našu farnosť vykonal, za jeho obetavú službu a za
veľké dielo, ktoré zanechal v našej farnosti, nech ho Pán bohato
odmení v nebi. Nech odpočíva v pokoji.
Kantorka Kristína
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Z histórie
Interiér rímsko-katolíckeho kostola je historicky veľmi
významný a bohatý. Z bývalého gotického zariadenia je bronzová
krstiteľnica z roku 1484. Má tvar kalicha. Bola uliata v chýrnej
kovolejárskej dielni Konráda Gálla v Spišskej Novej Vsi. Krstiteľnicu
ulial posledný vynikajúci majster dielne Ján Wagner, ktorý v dielni
pracoval 42 rokov.
Plastická výzdoba je rozdelená do 6 pásiem s reliéfmi – sv. Pavol
s mečom, sv. Servác, sv. Peter, Ježiš na kríži, pečať obce zo 14. storočia
– reliéf bojovníka prepichujúceho mečom draka – symbol archanjela
Michala a latinský nápis, ktorý v preklade znamená: Tento prameň krstu
Serváca bol zhotovený v roku 1484 pre mesto Menhard (Vrbov)
majstrom Johhanom zo Spišskej Novej Vsi.
Výzdoba nohy krstiteľnice pozostáva z motívu viniča v piatich
radoch. Okolo roku 1770 bola vyrobená vrchná časť z dreva. Jej vrchol
tvorí skupina sošiek – krst Krista. Ján Krstiteľ krstí kľačiaceho Krista.
Krstiteľnica je stará 522 rokov. Podobná sa nachádza v kostole
v Spišských Vlachoch.
Okrem krstiteľnice majú v interiéri kostola významnú hodnotu
oltáre. Vizitácia z roku 1693 spomína päť gotických oltárov, ktoré sa
nezachovali. Hlavný oltár pozostával z maličkej sochy sv. Serváca
a štyroch tabuľových obrazov – zvestovanie, narodenie, navštívenie
a klaňanie sa troch kráľov. Bočné oltáre – Panny Márie, svätého Kríža,
svätého Mikuláša, svätej Barbory a svätej Kataríny.
V roku 1709 sa ľubickým farárom stal Juraj Rauscher, spišský
kanonik, ktorý zároveň spravoval aj vrbovskú farnosť. V ľubickom
kostole dal postaviť nový hlavný oltár. Starý oltár bol v roku 1710
premiestnený do vrbovského kostola. V 18. storočí bol kostol barokovo
upravený a došlo k výmene oltárov.
Jozef Žemba – kronikár obce
V budúcom čísle história hlavného oltára
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Verím
Som človek: narodila som sa. Mám otca a mamu, súrodencov
a príbuzných. Žijem v blízkosti mnohých ľudí, zvierat, rastlín
a ostatného života, ktorému sa darí na zemi.
Ľudia môžu vidieť a počuť, učiť sa a pamätať si, myslieť
a plánovať. Môžu stavať domy, krotiť zvieratá, liečiť choroby, dávať
život. Môžu skúmať vesmír a letieť na Mesiac, cestovať cez more,
vynájsť bomby, ktoré ničia život na Zemi. Môžu pozorovať
a porovnávať.
Ľudia spolu hovoria, učia sa jeden od druhého. Potrebujú jeden
druhého. Ťažké sa stáva ľahkým, ak je tu niekto, komu môžeme
povedať: „Počítam s tebou, myslíš to so mnou dobre. Dám na tvoje
slovo, spolieham sa na teba. Znova a znova mi pomôžeš vstať a dávaš
mi nádej. Teba sa chcem pridŕžať. Tebe sa odovzdávam. Verím Ti.“
Jób, nábožný muž, ktorý odovzdal svoj život Bohu, spoznáva
Boha tak, že ho postihne nešťastie. Zbojnícke bandy mu ukradnú stáda
a pozabíjajú jeho pastierov. Jeho deti, sedem synov a tri dcéry,
pochovajú trosky rútiaceho sa domu. On sám sa stáva malomocným,
celé telo má pokryté vredmi. Opustia ho všetci priatelia, známi
a príbuzní. Utiahne sa na smetisko a tam, opustený, znáša bolesti.
Posmieva sa mu aj vlastná manželka a navádza ho, aby sa rúhal Bohu.
Ale Jób ju napomenie: „Či len dobré máme si brať od Pána, zlé však
prijať by sme nemali?“ Jób sa neprehrešil svojimi ústami proti Bohu ani
v tomto položení. Neprestal veriť Bohu.
Boh nikoho neskúša nad jeho sily, ale so skúškou dáva aj posilu
ju zniesť.
Jób v skúške obstál. Pán ho uzdravil, jeho majetok zdvojnásobil,
požehnal mu ďalšie deti. Jób sa ešte dlhé roky tešil z pokojného života...
Marcela Hrebeňárová
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Program sv. omší na mesiac FEBRUÁR 2007
dátum

čas

1.II

18:00

2.II

18:00

3.II

8:00

4.II

8:00
10:00

5.II

18:00

6.II

7:00

7.II

úmysel

liturgický kalendár

Za zdravie a požehnanie
pre Petra a Annu
Za zdravie a požehnanie
pre Annu Zummerovú
Za živých členov
ruže sv. Serváca
+Juraj, Marek a Zuzana Matia
Za farnosť

féria
Obetovanie Pána, sviatok
Sv. Blažeja, bs. mč.
5. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Za zdravie a požehnanie
pre Miroslava Vanečku
+Anna, Helena a Peter Piatak

Sv. Pavla Mikiho a spol.

18:00

+Klement Kureja

féria

8.II

18:00

+Alžbeta a Július Schmögner

Sv. Hieronyma Emilianiho

9.II

18:00

+Stanislav a Mária Pitorák

féria

10.II

8:00

+Mária Imrichová

Sv. Školastiky, pn.

8:00

Na úmysel kňaza

6. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

11.II

10:00

Za farnosť

12.II 18:00

Za zdravie a požehnanie pre
Petra a Máriu Galovič

13.II

+Žofia, Ondrej a Juraj

féria

14.II 18:00

+Václav Štefaňák

Sv. Cyrila, mn. a
sv. Metóda, bs.
patrónov Európy

15.II 18:00

+Ján a Anna Danielčák

féria

16.II

+Žofia a Vojtech Zajac

féria

7:00

8:00
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dátum

čas

úmysel

17.II

8:00

Za živých členov
ruže sv. Dominika

8:00

+Peter a Jozef Hrebeňár

18.II

10:00

liturgický kalendár

Za farnosť

7. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

19.II 18:00

Za zdravie a požehnanie
pre Jána Kaprála

20.II

+Valent Tybor

féria

21.II 18:00

Za zdravie a požehnanie
pre Martina Pichnarčíka

POPOLCOVÁ STREDA

22.II 18:00

+Michal Body

Katedra sv. Petra, ap.

23.II 18:00

+Benedikt Schmögner

Sv. Polykarpa, bs.mč.

24.II

8:00

+Marta a Jozef Zemčák

féria

8:00

+Eduard Kovalčík

1. NEDEĽA
V PÔSTNOM OBDOBÍ

25.II

7:00

10:00

Za farnosť

26.II 18:00

+Ján a Mária Matvej

27.II

Za zdravie a požehnanie
pre Gabrielu a Petra

féria

+Ján Markoczi

féria

7:00

28.II 18:00

V prípade potreby je možné jednotlivé sv. omše medzi sebou zameniť, ale je
potrebné vopred oznámiť túto skutočnosť duchovnému otcovi.
Detské a mládežnícke sväté omše sa konajú každý piatok.
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Ježiš zmenil môj
život...
Povedali ste už niekomu,
alebo vám už niekto povedal: „Ty
si ale falošný kresťan! Robíš sa
svätým, chodíš do kostola, a stále
si taký hriešny a nedokonalý!“
Nedokonalý kresťan. Zdá sa vám táto kombinácia absurdná?
Možno áno, možno nie. Ľudia častokrát odsudzujú kresťana pre jeho
nedokonalosť. „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý do nej hodí
kameň (Jn 8,7).“ Dokonalý je iba Ježiš (Boh i Svätý Duch). Iba ON
koná dokonale. Neznamená to, že máme ostať ľahostajnými, robiť
tie isté chyby, hrešiť ďalej, lebo Boh nám odpustí. „Ani ja ťa
neodsudzujem. Choď a už nehreš (Jn 8,11).“
Maroš Kuffa raz povedal: „Nebo je plné ,pruserárov,. Vo
svojom živote napáchali veľa škody a krivdy. Ale urobili jednu
zásadnú vec. Kľakli si pred Bohom, vyznali svoje chyby, prosili
o odpustenie. Úprimne túžili po dokonalosti.“
Aj dnešný kresťan má túžiť po dokonalosti. Má si priznať
chybu, kľaknúť pred Bohom, ospravedlniť sa ľuďom. Má kráčať
v Ježišových šľapajách. A práve Ježiš ho naučí byť pravým
kresťanom.
vema
Pravá obeta je každý skutok, ktorý sa koná, aby sme svätým
spoločenstvom priľnuli k Bohu, je to skutok určený k cieľu
onoho dobra, ktorým naozaj môžeme byť spasení. (sv. Augustín)
Najlepší prostriedok, ako začať každý deň dobre je hneď po
zobudení myslieť na to, či môžem aspoň jednému človeku urobiť
radosť. (Nietzsche)
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Moja modlitbička
Ó Ježiško môj dobrý, to chcem s radosťou robiť.
Všetko urobím, čo hovoríš, aby sa Ti v mojom srdci páčilo.
A ako si začal okrášľovať moju dušu v ten deň, keď ma
pokrstili, tak prosím, neprestávaj ju ďalej ozdobovať. Urob
ju krásnou! Pomôžem Ti pritom každý deň.
A ty, anjelik strážca, dávaj tiež pozor, aby sme
Ježiško a ja, neboli ničím vyrušovaný.
Svätý Jozef, ktorý si opatroval Ježiška dokiaľ žil na
zemi, prosím opatruj ho ešte aj teraz, lebo je dodnes na
zemi v tom malom domčeku, v mojom srdiečku.
A ty, Panna Mária, ktorá si matkou Ježiškovou a tiež
chceš byť mojou matkou, opatruj ma a chráň ma! A v tých
chvíľach, keď sa bude zlý duch okolo mňa plaziť a bude
premýšľať, ako by ma najlepšie chytil, zakry ma prosím,
svojim závojom. Ukry ma, tvoj Ježiško je vo mne, a je
potrebné aby vždy so mnou zostával.
(n)
Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac február 2007
Všeobecný:
Aby sa plody zeme, ktoré Boh dáva pre všetkých ľudí, využívali
múdro, spravodlivo a v duchu solidarity.
Misijný:
Aby boj s chorobami a veľkými epidémiami v rozvojových krajinách
prispel v duchu solidarity k čoraz štedrejšej spolupráci zo strany vlád
všetkých krajín.
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Dva uhly pohľadu
Keď nám na istom stretnutí
predložili obrázok, ktorý máte práve
pred sebou, a pýtali sa nás, čo na
ňom vidíme, väčšina z nás, vlastne
všetci, ktorí sme boli prítomní,
jednohlasne odpovedala: „Vidíme,
ako
vandal
rozbíja
okno.“
Predpokladám, že takáto odpoveď
napadla
aj
väčšinu
z vás.
Prednášajúci nás však vyviedol
z veľkého omylu. Jeho odpoveď
znela: „Ja na tomto obrázku vidím,
ako mladík spúšťa alarm, lebo vypukol požiar.“ Zostali sme mierne
povedané, ako obarení.
V tej chvíli som si uvedomila, aký je môj pohľad na svet
negatívny. Uvedomila som si, že môj zrak vníma každú chvíľu
rozmanité obrazy života. V týchto obrazoch sa nachádzajú členovia
našej farnosti, rodiny, školy, ulice,... a ja nemôžem s istotou tvrdiť, že
moje videnie a hodnotenie týchto ľudí je vždy správne.
Mám osobnú skúsenosť s tým, že ma niekto osočil a povedal
niečo, čo vraj malo vyjsť z mojich úst, ale ja som na mieste, o ktorom
tvrdil, že som to povedala, ani nebola. Aký mal ten človek pohľad na
mňa? Čo chcel dotyčný dokázať tým, že ma krivo obvinil?
Veľmi to bolelo. Ale tá bolesť ma prinútila zamyslieť sa nad
tým, či aj ja nesúdim príliš unáhlene?, či pri posudzovaní vidím na
druhom iba chyba, alebo aj niečo dobré?, či sa snažím poznať
okolnosti, prečo druhý konal tak, ako konal?
Je ťažké neurobiť chybu, ak človek robí niečo pre iných (je
verejne činný), o to ťažšie je, vykonávať túto prácu vtedy, ak vás
obviňujú z postranných úmyslov.
Na druhej strane je veľmi ľahké o chybách človeka, ktorý sa
akýmkoľvek spôsobom snaží robiť nielen pre seba, ale aj v prospech
iných, rozprávať a pridávať k nim ešte vymyslené chyby a výroky ,
ktoré dotyčný nikdy neurobil, respektíve nepovedal. Je ľahké hovoriť
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o tom, čo by som urobil, keby..., ťažšie je však niečo urobiť. Je ľahké
hovoriť o tom, čo urobil druhý zle, ťažšie je podať mu pomocnú ruku.
Je ľahké niekoho kritizovať, ako ho pochváliť za niečo, čo síce
nedopadlo najlepšie, ale je vidieť, ako sa dotyčný(á) veľmi snažil.
Skúsme vidieť ľudí s ktorými sa stretávame inak, ako sa nám
javia na prvý pohľad. Je to veľmi ťažké. Vyžaduje si to poznať ich
bolesti, radosti, túžby, poznať čo ich motivuje, čo ich poháňa ísť ďalej.
Práve to však predpokladá iný postoj k nim. Vyžaduje to zmenu uhla
pohľadu – iný – hlbší pohľad.
Svoj pohľad na ľudí si môžete otestovať na nasledujúcich
obrázkoch, ku ktorým môžu existovať pozitívne ale aj negatívne
odpovede:
- Opilec padá na zem
- Človek sa pošmykol

- Učiteľka viní žiaka, že fajčil na
záchode
- Opravár fajčil na WC

- Zlodej ide kradnúť
- Mladý muž si zabuchol dvere
A. Dlugošová
(obrázky použité z metodického listu DKC Nitra)
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Ale aj tak...
Ľudia sú nerozumní, nelogickí
a sebeckí,
ALE AJ TAK ICH MILUJ
Ak robíš dobre, ľudia ťa obvinia zo
sebeckých, postranných pohnútok,
ALE AJ TAK ROB DOBRE
Ak si úspešný, získaš si falošných
priateľov a skutočných nepriateľov,
ALE AJ TAK BUĎ ÚSPEŠNÝ
Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra zabudne,
ALE AJ TAK KONAJ DOBRO
Čestnosť a úprimnosť ťa urobia zraniteľným,
ALE AJ TAK BUĎ ČESTNÝ A ÚPRIMNÝ
Čo si po celé roky budoval, sa môže za jednu noc zrútiť,
ALE AJ TAK BUDUJ
Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno ťa napadnú,
ak im pomôžeš
ALE AJ TAK POMÁHAJ ĽUĎOM
Daj svetu to najlepšie, čo máš, a udrú ťa do tváre,
ALE AJ TAK DAJ SVETU TO NAJLEPŠIE, ČO MÁŠ
Matka Tereza
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