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V domèeku sa narodil a žil jezuita Páter Michal Potocký, ktorý bol
prvý horlite¾ za blahoreèenie Anky Kolesárovej. Zomrel asi pred 12
rokmi. Od poèiatku pútí sme tento domèek využívali poèas stretnutí
alebo duchovnej obnovy.
Nadácia J. Murgaša nám pred štyrmi rokmi kúpila tento domèek,
ktorý si za pomoci mladých dobrovo¾níkov, dobrodincov a
sponzorov opravujeme.
Cie¾om domèeka je poskytnú mladým spoloèenstvo a teplo
domova. Túto duchovnú rodinu zažívajú pri spoloèných aktivitách,
brigádach, modlitbách, tvorivých dielòach, športových a
spoloèenských hrách. V domèeku je vždy prítomný kòaz a
spoloèenstvo jeho mladých spolupracovníkov. Ak chceš prispie k
naplneniu jeho cie¾a, je otvorený aj pre teba.
Prosíme a zároveò o jeho duchovnú alebo materiálnu podporu.
Informácie sú na www.domcek.org
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Ako vzniklo logo domèeka?
Na 36. Púti radosti sme vyhlásili KONKURZ na vytvorenie loga.
Mailom nám prišlo nieko¾ko návrhov. Zvažovali sme, ktorý z nich
vybra. Všetky boli dobré, ale žiaden z nich to úplne nevystihoval.
Tak skrsla myšlienka, aby sme vytvorili logo s tým, že použijeme
niektoré prvky, ktoré sa objavili v návrhoch. Názorne sme si naèrtli
dom, do ktorého sme vložili prvky a logo bolo na svete :-)
DOMÈEK a jeho symboly:
Písmeno O je zašifrované v kvete. Kvet je symbol èistoty, krásy,
vïaènosti. Je to aj symbol kvetov na Ankinom pamätníku.
Písmeno M je zväèšené a vyjadruje spiritualitu troch Zdravasov,
ktoré sa modlíme pri Ankinom hrobe.
Písmeno È je vytvorené zo smajlíka, èo predstavuje rados z
èistého srdca (Púte radosti).
Písmeno K má zvislú èiaru predlženú, ktorá sa so strechou
pretína a tak vytvára kríž.
Strecha symbolizuje domov, spoloèenstvo, prijatie.
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O putovaní za radosou a skutoènou krásou
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38. Pú radosti - LÁSKA NEZÁVIDÍ (14. – 18. august 2008)
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Slovné hraèky majú pre mòa (skoro) dospelého svoje èaro asi v rovnakej miere ako skutoèné hraèky v èase, keï som bol úplne decko. Nielen preto, že sú
zmenšeninou reálneho sveta, v ktorom treba ži, ale najmä kvôli tej håbke tajomstva, ktorej sa dá prostredníctvom hraèiek dotknú. Keï som prvýkrát „zavidel“
nápis na pódiu „Láska nezávidí“, zachvel som sa túžbou pohra sa s tou krásnou vetou, aby som sa dostal za oponu. V tomto prípade staèili na to dve zátvorky a
pravda vyplávala v celej svojej kráse: Láska vidí, a preto jej ani len nenapadne závidie.
Zaujímavé je, èo asi tá láska môže vidie, keï sa jej nechce závidie. Pod¾a mòa je úplne jedno, èo láska vidí. Zdá sa mi, že to môže by èoko¾vek. Ove¾a
interesantnejšie je vedie, že to videnie je ostré – èistá pravda, skutoèná hodnota. A keïže skutoènou a najvyššou hodnotou je láska a zvláš tá s ve¾kým L, ktorou
je Boh sám; neostáva mi niè iné, než zaparkova pri videní Boha. Láska nezávidí, pretože vidí Boha. A ten najkompetentnejší – Ježiš Kristus – sa raz o videní
Boha vyjadril, že je to možné len tým, ktorí majú èisté srdce a že tí sú neuverite¾ne šastní ¾udia. Èisté srdce je ako kvalitný objektív – tá najdôležitejšia vec na
foáku. Ale dos už bolo hrania. Ve¾a ostrých fotiek a handrièku proti zaroseniu praje o. Štefan Novotný
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o. Henrich Grejták, kaplán Košice - Juh
Svoju pastoraènú èinnos zaèal v roku 2002 v Seèovciach,
neskôr pôsobil v Sabinove. Momentálne už tretí rok pôsobí v
Košickej farnosti pri kostole Krá¾ovnej pokoja.
Èo vás viedlo k tomu, aby ste prišli na Pú radosti?
Sám som sa nad tým zamýš¾al. Bol som už síce na Púti
radosti ako spovedník, no nikdy som nebol na celej. Toto
pozvanie prišlo od o. Pavla Hudáka. Už predtým som sa na
jednej duchovnej obnove stretol s èasou modlitbového tímu a
pravdepodobne aj z týchto kontaktov vzniklo pozvanie. Bez
váhania som ho prijal.
Preèo práve vás pozvali, aby ste viedli modlitbový tím?
Ako kòaz sa venujem modlitbe v spoloèenstve veriacich a
modlitbe príhovoru za ¾udí, ktorí to potrebujú. Mnohokrát som
videl, že ¾udia si vyriešia svoje problémy poèas sv. spovede a
oèistia si dušu. No zostáva boles, smútok a strach, èo už
vlastne nie je hriechom, ale zranením. Postupne som sa
dostal k tomu, že som sa zaèal za týchto ¾udí modli, èi už sám,
alebo so spoloèenstvom.
Doteraz viedol modlitbový tím o. Martin Harèár. Chcete
nadviaza na jeho prácu?
Poznám niektoré témy jeho prednášok a trochu aj štýl
práce. Stretávam ¾udí, ktorých formoval a som mu ve¾mi
vïaèný za jeho kòazskú prácu. Nechcem ho nijako kopírova
alebo napodobòova, ale môže sa sta, že štýl modlitby bude v
nieèom podobný. Snažím sa by otvorený, vníma èo od nás
Boh chce, potreby ¾udí a predovšetkým snaži sa im pomôc.
Ako zatia¾ vnímate Pú radosti?
Mám ve¾kú rados z toho, že som tu. Rados nie len ako
pocit ¾udský, z dobrého poèasia alebo nálady, ale je to taká
rados skrytá, vnútorná. Rados z vecí, ktoré sú Božie, èi sú to
slová, prednášky, svedectvá ¾udí, ktorých stretám, sv. omša,
modlitba, Božie slovo. Sú to veci, ktoré prinášajú pocit šastia.
Èo vás oslovuje na práci s mladými?
Mladý èlovek je formovate¾ný viac ako starší. Viete, ažko
presádza starý strom, hoci je pravda, že mnoho ¾udí sa obráti
až pred smrou. Ak ponúkneme evanjelium a pravdu mladému
èloveku, je vnútorne nato¾ko silný a dynamický, že ju skôr
dokáže prija a uchráni sa v živote mnohých chýb. Je
zaujímavejšie a krajšie pomôc èloveku nájs správnu cestu,
ako mu potom pomáha z tej nesprávnej.
Èo by ste chceli mladým odkáza?
Nebojte sa a majte nádej. Mnohí hovoria, že svet je zlý,
šomrú, nadávajú, sažujú sa. Je pravda, že
každá doba má svoje dobré a zlé stránky, no
nebojte sa. Boh chcel, aby ste sa narodili a
boli mladí a krásni. Potrebuje práve vás, aby
ste pretvárali tento svet spolu s ním a aby sa
cez vás stával lepším. Prajem vám ve¾kú silu a
vytrvalos. Prežívajte rados. Nesnívajte o
inom svete, ale snažte sa svojim životom
pretvori tento svet.
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Anglicko - vychodòarsky slovník
1) Touch me
2) Somewhere here
Slovensko - japonský slovník
3) Nervozita
4) Smädí ho
5) Ignoruje
Slovensko - taliansky slovník
6) Hokejista
7) Turín po živelnej pohrome
Slovensko - po¾ský slovník
8) Výhybkárka
9) Na západe niè nového
10) Spomalený èlovek
Slovensko - ruský slovník
11) Bato¾a
12) Spiaci muž
13) Pracovník èerpacej stanice
Rozutekané slovíèka
, - popleta ko¾ajova
A -hisaki
B - chrapkin
D - cintorino
E - mantinelli
I - ma-na-haku
K - dzeškaj tu
L - hamowka
N - ta-ho-suši
O - ulap me!
S - èurkin
V - nafta¾enko
Z - za zachodže niema novin
Tajnièka
10 3 11 2 3 4 6 9 3 13 5 7 5 8
10 6 12 1 13 5 7 5

ROZJÍMANIE
By príhovorcom znamená by Božím priate¾om. By Bohu tak
blízko, ako napr. Abrahám, ktorému sa Boh túži zdie¾a so
svojimi zámermi.
Tento jediný Boží priate¾ svojím príhovorom skoro zachránil
najbezbožnejšie mesto na zemi.
Aj my sme povolaní by Božími dôverníkmi a prihovára sa za
našich blízkych.
Mt 5,8
Gn 18, 17
Gn 1,26-31
Gn 18, 23-32
Vyšlo len pre vnútornú potrebu.
Pripravili: Majka Ružbarská , Terézia Vitovièová
Megi Lazúrová, Zuzka Andrejová
Foto:
Mirka Majorošová
Grafika: Miro Klose (Novák)
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Èo a najviac oslovilo na prednáškach otca Mareka?
Najviac ma oslovila myšlienka, že láska
neexistuje bez manželstva. Nikdy som nad tým
nepremýš¾al v takýchto súvislostiach a urèite si to
premyslím.
Marek 23
Zaujala ma myšlienka, že
láska má by cestou.
Nemáme zosta stá na
jednom mieste, ale neustále
sa zdokona¾ova a rás v
darovaní sa. Našou cestou je
Ježiš, on je zaèiatok aj
koniec.
Maka 20
Mòa najviac zaujalo
vysvetlenie rozdielu romantickej a ¾udskej lásky.
Predtým som tieto dva druhy lásky vôbec
nerozlišoval. Vnímal som ich ako jednu lásku a
prišlo mi vhod spozna, že je to nieèo iné.
Zastával som názor, že romantická láska je tá
pravá a som rád, že som to mohol spozna takto.
Vlado 19
Najviac ma oslovilo poòatie
romantickej lásky v tom
zmysle, že je nesprávna, doteraz som totiž snívala
o romantickej láske a vzahu a teraz som zrazu
zistila, že to nie je až také správne. Vysvetlili mi
niektoré veci. Mne sa napríklad páèil citát s
hviezdami: „Opadnú hviezdy, aj my spadneme“.
Uvedomila som si, že to prvé èaro opadne a preto
sa budem snaži posúva tú svoju lásku iným
smerom.
Kami 17
Ve¾mi sa mi páèilo ako boli vysvetlené dve
slovíèka: láska a milova. Láska ako podstatné
meno opisuje nieèo, èo je èloveku dané, ale èo bez
slovesa milova urèite zanikne. Z vlastnej
skúsenosti môžem potvrdi, že milova je
niekedy naozaj nároèné a èlovek sa to uèí celý
život. Je potrebné h¾ada spôsob, ako tomu
druhému ukáza, že ho mám rád, ako ho poteši,
zauja a teši sa zo vzájomnej prítomnosti.
Gabi 24
Pre mòa bola prednáška
krásnym vyznaním o láske a
ve¾mi sa ma dotkla. Bola
ve¾mi hlboká na uvažovanie. O. Marek vystihol
podstatu lásky a pre mòa ako devätnásroèného
èloveka bola krásne vysvetlená láska pred
manželstvom a poèas neho.

Rozutekali sa nám slová v slovníkoch.
Priraïte k èíslam príslušné písmená a nahraïte
ich v tajnièke...
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Drahí mladí priatelia!
Úlohou ¾udskej lásky je privies milovanú osobu k Bohu.
Existuje len jediná cesta ako dosiahnu Boha - cesta lásky. Práve na nej
je ve¾mi dôležité priate¾stvo s Bohom. Milova je skutoèné umenie
ktorému sa treba uèi. V celom umení ide o ¾udskú šikovnos a cnos
nadobudnutú osobným úsilím. Umenie, ktoré nám koniec koncov sám
Boh darúva a ktoré èlovek prijíma, vytvára osobitnú ènos: ènos
èistoty. Èistota je túžba, ktorá chce èoraz menej dôkazov lásky až kým
nepríde k tomu, že chce iba toho Jediného.
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ThLic. Marek Iskra- duchovný správca Diecézneho pastoraèného
centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy. Študoval na Inštitúte
Jána Pavla II. pre štúdium teológie manželstva a rodiny na
Lateránskej univerzite v Ríme.
Z jeho prednášok vyberáme:
- všetko èo robíme, smeruje k cie¾u, cie¾om života a poslaním èloveka
je by vzkriesený a by pri Pánovi, ktorý je Láska;
- Ján Pavol II: „Ako kòaz som ve¾mi skoro prišiel na to, že mladých na
lásku treba pripravova. Láska nie je nieèo, èo sa dá nauèi, ale napriek
tomu nie je niè dôležitejšie, ako sa uèi milova ¾udskú lásku.“
- romantická láska èloveka nato¾ko pohltí, že v nej vidí zmysel celého
svojho života;
- trpkú skúsenos romantickej lásky
nachádzame v závere Sládkovièovho diela
Marína: ...Padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme.. ale tie
hviezdy predsa svietili, pekný život tie kvety
žili a diamant v hrudi nezhnije...
- zamilova sa: ang. fall in love = spadnú
do lásky; ak èlovek ostáva v tom, do èoho
padol, zistí, že to, po èom túžil a èo sa mu
javilo ako svetlo, zrazu nie je v jeho rukách;
- jeho srdce zaèína písa básne /alebo SMS- ky, prípadne maily/, no
zisuje, že to nie je v jeho rukách a že to také nezostane navždy;
- nie všetko, èo sa v našom srdci k láske prebúdza nás dokáže naozaj
uspokoji a naplni šastím;
- láska je práve ten výnimoèný okamih, ktorý dokáže èloveka urobi
šastným;
- Boh ju používa preto, aby sme my mohli kráèa za ním, On je naša
cesta a cie¾, ak ten cie¾ vidíme, môžeme vstúpi na cestu;
- milova je moja akcia, samé to nepríde;
- láska nie je extáza okamihu, ale extáza cesty, okamih keï som na
lopatkách a neviem, ako prežijem nasledujúcich 5 minút, no viem jedno,
že rozhodol som sa JA;
- Boh má srdce plné lásky;
- láska je cesta, ktorá èloveku otvára oèi, otvára mu nové horizonty;
- èlovek nie je dedièom len dedièného hriechu, ale predovšetkým je
dedièom zjaveného videnia, z ktorého pochádza láska;
- Boh nás stvoril preto, aby sa mohol sta Darom pre nás;
- jedine Boh dokáže naplni všetky naše zmysly; èlovek má záruku
jedine v Bohu;
- Boh nás vykúpil bez nášho vedomia, ale na spasenie potrebuje náš
súhlas;
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