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Na cestách sa stávajú aj zlé veci
Rabín Harold Kushner ve¾akrát pomáhal druhým ¾uïom
prekonáva boles a zármutok. Ale až keï sa dozvedel, že jeho
trojroèný syn Aaron na zaèiatku puberty zomrie na nevylieèite¾nú
chorobu, bol nútený zamyslie sa nad veènou otázkou: Preèo sa zlé
veci stávajú dobrým ¾uïom?
Z jeho skúsenosti vznikla kniha pre každého èloveka, ktorému život
ublížil s názvom: Keï sa zlé veci stávajú dobrým ¾uïom. Kniha sa
stala bestselerom. Doèkal sa mnohých ohlasov. Hovorí: Zistil som,
že na svete je ove¾a viac utrpenia, než som si predstavoval: to¾ko
príbehov bolestných strát, zrmzaèujúcich chorôb, ¾udí
podvedených niekým, komu dôverovali. Pôvodne som si myslel, že
ja a moja žena sme výnimky, keï sme vo svete normálnych ¾udí
stratili diea. Zistili sme, že na svete je ve¾mi málo „normálnych“
¾udí...
Ako pomáha trpiacim? Nie je vhodné ospravedlòova Boha
frázami: všetko zlé je na nieèo dobré, naše nešastie slúži hlbším
Božím zámerom, Boh si vyberá iba tie najkrajšie kvetiny do Božej
záhrady... ¼udia, ktorí prežívajú ve¾ký zármutok skôr potrebujú
ÚTECHU, nie vysvet¾ovanie. Hrejivé objatie a pár minút trpezlivého
poèúvania (naslouchání - naèúvania) zahojí viac sàdc než najlepšia
teologická prednáška.
Život nám komplikuje to, že sme neschopní prijíma boles.
Desiatky žien napísali, že keï ochoreli, alebo sa im narodilo
postihnuté diea, ich manžel opustil. Bolo to nepochopite¾né. Veï
sa mali tak radi... Mnohí z týchto manželov neutiekli preto, že boli
sebeckí a necitliví. Zrejme svoje rodiny naozaj milovali, a to tak
ve¾mi, že sa nemohli pozera na to ako trpia, a oni nevedia pomôc.
Prídu v živote aj také situácie, keï si budeme myslie, že s tým sa
nedá niè robi. Ale dá sa s tým vždy nieèo urobi. Aj keby ste
s èlovekom prežívajúcim ve¾ký zármutok mali iba ticho sedie a
spolu s ním narieka.
Všetky straty a bolesti sú v podstate rovnaké, líšia sa iba intenzitou.
Každé srdce má svoju vlastnú boles a vie, že má dôvod cíti
smútok. Nikto nám nemá právo plánova èas slovami: Už je to pol

roka, už by si sa s tým mal vyrovna. (Po smrti manželky rok - dva
nepohol s vecami, knihami ako ich nechala manželka pred
smrou.)
Èítal som o izraelskej matke, ktorá každý rok, v deò oslavy
narodenín svojho syna opúša oslavu, odchádza do svojej izby a
tam plaèe, pretože jej syn je o rok bližšie k vojenskej službe. O rok
bližšie ku dòu, kedy bude musie riskova život. O rok bližšie ku
dòu, kedy z nich urobí jedného z tisícou izraelských rodièov, ktorí
musia stá nad hrobom svojho dieaa padlého v boji
s palestínèanmi.
Preèo teda spravodlivý trpí? Rabín Soloveitchik hovorí: Utrpenie
prichádza, aby èloveka zoš¾achtilo, aby oèistilo jeho myšlienky od
pýchy a povrchnosti, aby rozšírilo jeho obzory. Skrátka. Zmyslom
utrpenia je náprava toho, èo je v osobnosti èloveka zlé.
Talmud (kompilácia uèenia rabínov 500 pr. Kr. - 200 po Kr.): Keï
pôjdete na trh, uvidíte hrnèiara, ako tlèie palicou svoje hlinené
hrnce, aby ukázal aké sú pevné a odolné. Ale múdry hrnèiar tlèie iba
do tých najpevnejších hrncov. Nikdy nie do tých, ktoré majú nejakú
chybu. Rovnako tak Boh zosiela skúšky iba na ¾udí, o ktorých vie,
že sú schopní v nich obstá, aby sa oni i ostatní pouèili, aká ve¾ká je
ich duchovná sila.
Jestvuje aj iné vysvetlenie. Možnože nám Boh nechce spôsobova
utrpenie. Možno sa to stáva z iných dôvodov, než z Božej vôle.
Žalmista napísal: Dvíham svoje oèi k výšinám. Odkia¾ mi príde
pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. (Ž
121,1n.) Nehovorí, že boles, že trápenie mi prichádza od Pána.
Ale: Pomoc mi príde od Pána.
Nikto nám nes¾úbil život bez bolesti a sklamania. To najcennejšie,
èo nám bolo s¾úbené, je, že nebudeme v našej bolesti sami. Že
budeme môc èerpa z istého zdroja mimo nás SILU a ODVAHU,
ktorú budeme potrebova, aby sme prežili životné tragédie a
vyrovnali sa s nespravodlivosou.
Peter Olekšák

Nový krstný prameò
Kostoly nesú aj tituly. Katedrálny chrám je kostol kostolov
v diecéze, je to kostol biskupa a preto je v òom umiestnená
biskupská katedra miesto, odkia¾ zaznieva apoštolské uèenie.
Význaènejšie kostoly sú oznaèené názvom bazilika minor. Tento
titul priznáva kostolu Sv. otec. V našej diecéze sú dva také kostoly:
Bazilika Navštívenia Panny Márie, kde býva ve¾ká pú každoroène
v nede¾u po 2. júli. Druhá menšia (minor) je Bazilika sv. Kríža
v Kežmarku (odpustová slávnos na „èiernu“ nede¾u - v pôste a
14. septembra).
Farský kostol by sa mal v zásade líši od filiálneho kostola tým, že je
v òom krstný prameò. Miesto, kde farské spoloèenstvo býva
svedkom prijatia nových èlenov do cirkvi. Už 10 rokov je Kostol
Sedembolestnej Panny Márie vo Švošove postavený a šes rokov

je farským kostolom, no dodnes v òom nie je farský symbol krstite¾nica.
Avšak realizácie tohto s&mbolu sa môže zaèa. Bohuznámy
dobrodinec daroval na tento úèel 50 000,- Sk. Za celé farské
spoloèenstvo vyslovujem srdeèná vïaka a pán Boh zapla!
Oslovil som zatia¾ jedného sochára, Mgr. Art. Rastislava Biarinca,
ktorý vypracoval nieko¾ko návrhov (pozri nižšie).
Oslovíme však ïalšieho umelca, majstra Kacwinského z Krakowa,
ktorý navrhol interiér (oltár, ambonu, krstite¾nicu, bohostánok, ale i
mozaiky) Kostola sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci. Po
predložení návrhov, budeme o nich èitate¾ov Hrdoša informova.
Peter Olekšák, administrátor farnosti

Ve¾ké prázdniny
úl je mesiac, kedy sa deom zaèínajú
ve¾ké prázdniny. Chcela by som sa s nimi
podeli s tým, ako ich prežívala naša
generácia. Tým skôr narodeným pripomenú
ich mlados.

J

Prázdniny sme prežívali ve¾mi aktívne pri
sušení sena, pri žatve, pri pasení husí, kôz a
kráv, ale aj iných prácach, pri ktorých bola
naša pomoc potrebná. Možno si poviete,"no to
boli za prázdniny, pri robote!“ Nám to však tak
nepripadalo. Bolo samozrejmosou, že i deti
pomáhali pri po¾ných èi lúènych prácach.
Hlavnou úlohou detí, pri kosbe a sušení sena
bolo rozhadzovanie radkov, obracanie sena,
zahrabávanie, ale hlavne nosenie vody
v kandlièke, aby si kosci èi hrabáèky uhasili
smäd.
Najskôr sa kosilo na Borci a potom sa
pokraèovalo v Bystrom. Keïže priamo na
Borci voda nebola, museli sme pre òu chodi
ku Cigáòom do Príboj, alebo komu bolo
bližšie do Bystrého ku horárni. „Ku Cigáòom“
sa to volalo preto, lebo tam naozaj žili tri èi štyri
cigánske rodiny. Keï sme išli po vodu k nim,
mali sme malú dušièku od strachu, lebo malé
deti vedeli straši: „Poèkaj, poèkaj ak nebudeš
poslúcha vezmú a Cigáni!“ Nikdy sa však
nestalo, že by niekomu ublížili. Títo ¾udia,
pásli po okolitých dedinách statok (kravy) a
cez Vianoce chodili vinšova po domoch a od
gazdov dostávali výslužky: slaninu, klobásu
alebo zemiaky. Hovorilo sa, že cigáni
prinášajú šastie.
Na Bystrô sa išlo buï peši od kompy, dnes od
lavice, je to po hlavnej ceste 3 km a hore
dolinou 8 - 12 km, alebo autobusom. Každý,
kto išiel na lúky niesol so sebou poživeò a
pracovné náradie ako: kosy, hrable, sekery,
riad na varenie. Ve¾a ráz sa stalo, že sme sa
všetci nepomestili do autobusa. Nebolo to
však žiadne nešastie, pretože ak išlo
nákladné auto smerom na Ružomberok šofér
ochotne zobral ¾udí na korbu a odviezol ich po
Bystrô. Hore Bystrím išiel zástup ¾udí, skoro
ako v nede¾u do kostola do Hubovej. Chlapi si
niesli kosy, sekery, ruksaky v ktorých mali
náradie na kovanie, osly a oselníky. Ženy
niesli na chrbtoch košíky so stravou. V jednej
ruke kandlièku s èiernou kávou Cigóriou,
alebo kyslým mliekom a v druhej ruke hrable.
Malé deti sa držali maminých sukien. Ako sme
kráèali hore Bystrím, zástup ¾udí pomaly redol,
pretože každý odboèil na svoju lúku. Skoro
každá lúka èi dolinka mala svoje
pomenovanie: Za mašou, Sihote, Kubalova,
Nad blatí, Pred mlynovou, Smrekovec,
Kubíková, Harinky, Mlynová, Túfä, Homôlky,
Šarô, Ho¾a .
Na lúky sa chodievalo aj na celý týždeò. Od
nedele veèera do soboty. Na noc ostávali
väèšinou chlapi. Ženy sa museli vraca
domov, opatri statok a na druhý deò sa vracali
s èerstvými zásobami. Niekedy sme na noc
ostali aj my deti. Chlapi vstávali zavèasu ráno,
už o tretej, aby sa im lepšie kosilo kým bola
rosa a dokia¾ slnieèko ve¾mi nepripekalo. Keï
sa vrátili z kosenia to už boli pri kolibe aj ženy a
pripravovali raòajky. Pre nás bolo prebúdzanie
na lúkach ve¾mi príjemné. V polospánku sme
poèuli tlmené hlasy našich rodièov rozprávali
potichu, aby nás nepobudili. Len èo zavoòala
káva, ktorú mama alebo starká èerstvo
navarili v tom okamihu sme boli pred kolibou,
aby sme sa naraòajkovali èerstvého chlebíka

s maslom a bielou kávou. Niekedy doniesli aj
šišky.
Po raòajkách si chlapi trochu oddýchli a
porozprávali sa ako budú ïalej pokraèova
v práci. Ženy povedali èo nové v dedine a
okolo deviatej, keï obschla rosa sme išli
prevraca seno. Po návrate si chlapi zdriemli,
alebo v tieni stromu kuli kosy. Ženy
pripravovali obed. My sme najskôr nanosili
vodu a potom sme sa rozpàchli po lúkach
zbiera sladuèké jahody. Museli sme si dáva
dobrý pozor na hadov, ktorých tam bolo
neúrekom hlavne slepúchov. Kým sme boli
na jahodách mama so starkou pripravovali na
obed halušky. Starký nám vystrúhal z liesky
vidlièky a keï bol obed hotový, všetci sme si
posadali okolo koricä (drevená misa), z ktorého sme vidlièkami z dreva jedli halušky s bryndzou, kapustou èi tvarohom. Doma mi halušky
nikdy tak nechutili ako na lúkach.
Varilo sa pred kolibou, alebo ak sa pokazilo
poèasie v kolibe. V strede koliby bližšie pri
stene bolo ohnisko, obložené skalami. Hrniec
sa zavesil na kumhár (rovná hrubšia palica
z liesky na konci mala zárez, aby hrniec
nespadol bola zastrèená medzi brvná na
kolibe a podložená parožkami). Slaninka sa
pražila v panvièke s dlhou rúèkou.
Veèery v kolibe boli ve¾mi romantické. Spávalo
sa na èerstvo nasušenom sene, pod ktorým
boli konáre z liesky alebo èeèina. V kolibe
nespávali len domáci ale aj takí, ktorí nemali
svoju kolibu. Ak sa už niekto nezmestil do

koliby ¾ahol si aspoò pod striešku, alebo pod
strom, aby naò nepadla rosa. Ve¾mi
netrpezlivo sme èakali na to, kedy niektorý
z chlapov zaène rozpráva príhody o svetlonosoch, strigách alebo duchoch. Poèúvali
sme tak, že sme ani nedýchali a keï rozprávaè zbadal, že sa bojíme, ešte viac zaèal
príhodu dramatizova. Boli aj takí, èo boli ve¾kí
figliari a vymýš¾ali také príbehy pri ktorých sme
sa všetci schuti zasmiali.
Dobrými rozprávaèmi boli sváko Mala a sváko
Šibala - Gerec. Sváko Šibala bol ve¾ký figliar,
ktorý vedel zvelièova. Raz prišiel z hrabania a
vraví: „Ako tak idem cez horu zrazu pozerám
èo je to za kopec pod stromom? A to ti
mravenisko, mohol by si z neho naplni 100
vriec èatiny. Sváko, 100 vriec? Neverím! No,
keï nie 100, ale 60 ich bude. Sváko, ani 60 ich
nemôže by. Že nie? No, ale 20 ich bude!
Sváko aj 20 je moc. Èo moc, èo moc, no ale
jedno bude urèite!“
Je ešte ve¾a toho o èom by sa dalo písa. Veï
zážitky sme mali nielen na lúkach ale aj pri
žatve, mlátení, kopaní zemiakov èi inej práci.
Možno môj èlánok povzbudí niekoho ešte skôr
narodeného a podelí sa s nami so svojimi
spomienkami. Nakoniec by som chcela
zažela všetkým žiakom i študentom, ktorým
zaèali prázdniny, aby ich prežili v zdraví a aby
mali èo najviac pekných zážitkov, s ktorými sa
možno s nami podelia v niektorom
z jesenných èísel Hrdoša.
Jana Široòová

Stredoeurópske katolícke dni
vrcholili v Mariazelli

V dòoch 22. a 23. mája 2004 aj pútnici zo Švošova sa vybrali na Pú náírodov do Mariazellu.
Cie¾om týchto dní bolo spoznáva duchovné pramene Európy. Išlo o stretnutie s Bohom,
s hlbokým prameòom. Cesta bola dos nároèná, poèasie nepríjemné, èo bolo iste aj
skúškou viery. K pútiam však patrí aj obeta. Aj táto akcia bola mimoriadnou príležitosou
vyprosova pre Európu nové perspektívy, ktoré budú ma základ v kresanstve.
Viedenský kardinál Schônborn zdôraznil:" Zverme sa osobitným spôsobom Márii. Ona
spája naše národy, ktoré povolala spoloène do Mariazellu. Vyprosme od našej Matky všetky
potrebné milosti nie len preto, aby zmienka o Bohu a kresanstve bola zakotvená v Ústave
EÚ, ale aby v nej Kristus - nádej Európy bol živou skutoènosou a aby sme my, kresania,
boli jeho živými údmi."
¼udmila Pompášová st.

