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HerBartnícek
Sexuálna výchova na školách a boj prostredníctvom referenda
Registroval som článok, informáciu, „Otec, ktorý skončil vo väzení pre povinnú sexuálnu
výchovu v škole, prehovoril“: http://www.hlavnespravy.sk/otec-ktory-skoncil-vo-vazenipre-povinnu-sexualnu-vychovu-v-skole-prehovoril/453493 (viď. kontra komentár http://
www.jetotak.sk/editoria...). Stalo sa to v Nemecku. Je to znamenie
čias nielen pre celú Európu, ale aj pre celý svet. Je to avízo, že
hlavný útok nepriateľa, ktorý koná cez ľudí, bude útočiť na katolícku
Cirkev, ktorá jediná zastáva hodnoty Desatora, a zásady, ktoré jej
odovzdal Kristus. Na teletexte som čítal, že tisícky ľudí odchádzajú z
luteránskej cirkvi vo Fínsku, pretože
akceptuje sobáš homosex. párov. Aj to je
znamenie čias. Nie všetci ľudia
zapredávajú svoju dušu.
Zachráni nás iba opravdivý život podľa zásad evanjelia. Už sa
bude žiadať iba 100 % nasadenie, lebo zlo ďaleko prevyšuje
hranicu 100%. Ľudia sú nielen klamaní, zavádzaní a
manipulovaní, ale aj postupne znemravňovaní, aby sa stali
závislí na drogách, automatoch, zvrátenom sexe a pod. Svoj postreh zakončím úvahou
jedného autora, ktorý dáva odpoveď na osvetu konanú vyučovaním o sexualite na školách:
Je to všetko zvrátené. My chceme, myslím tí, ktorí sa usilujú všetko povedať a vysvetliť
ohľadom sexuality už deťom na základnej škole. Nie som si celkom istý, či tieto, ešte deti,
sú vlastne v stave všetko toto, čo sa týka sexuality správne pochopiť a so získanou
informáciou aj patrične a zodpovedne naložiť. Ak pri vysvetľovaní bude chýbať
náboženský prvok, a on chýba, ale sa to správne podá a vysvetlí, len čisto po biologickej a
možno lekárskej stránke, ale vynechá sa tá náboženská, tak sa potom nečudujme, že naše
deti budú sami skúša práve to, čo im v škole bolo ponúknuté, aby sa presvedčili, či je to
ozaj tak. Ak sa tento výklad sexuality a sexu vôbec nespojí s náboženským hľadiskom
alebo kritériom, tak sa potom nečudujme, že nežiaducich tehotenstiev mladistvých, ba
možno ešte aj malých žiakov, nám skôr pribudne ako ubudne.
Pozrime sa na našich Cigánov, keď ešte len deti majú deti, lebo “to robia tak”
ako to vidia u svojich nezodpovedných rodičov v cigánskych kolibách, ktorí “robia deti”,
respektíve ich plodia, bez akejkoľvek zodpovednosti, pretože poznanie sexuálnej
príťažlivosti, bez poznania náboženského princípu prináša “také ovocie”, aké prináša.
jazyková úprava: Edita Lazúrová

M.S.

“Kopec detí” a neraz i ,,debilov a retardovaných“, pretože akési telesné vzrušenie ešte
nie je to, čo im “dáva voľnú ruku”, aby mohli , “česky řečeno”, šoustat, kedy to na
nich príde a je po ruke i objekt na ukojenie sexuálnych chúťok a pod., padne do osídel
zla, z ktorého môže svojpomocne len ťažko von. Tu je vyslovený môj názor na školské
vzdelávanie a sexuálnu výchovu, kam to smeruje a ako to všetko “vzdelávanie”
nakoniec aj skončí. Zle a neúspešne! Toto môže chcieť fakt len stelesnený diabol v
ľudskej podobe, ktorý to obyčajne “zabalí” do všelijakých poučiek a formulácii s
jediným cieľom, čím viacerých oklamať, a potom sa im všetkým vysmiať, že tak naivne
“naleteli” na spôsob a výklad vecí tajomných, otvorenou a neraz i zvrátenou formou.
(prevzaté: I.J.)
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho
Otca, ktorý je na nebesiach.“ porov. Mt 5, 13- 16
o. Jaroslav Klič
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Kríž
Úvaha nad svedectvom života nebohej Márie Šoltýsovej
Kríž na poprednom mieste v kostole, doma, okolo ciest, kríž na najväčších
vrcholoch sveta, ktoré dobyl človeka, kríž na zlatej retiazke.
Kríž – ako symbol.
Tohto symbolu sa veriaci človek neľaká. Ba dokonca sme naň hrdí. Vieme
dokonca aj to, že kríž je prostriedok k tomu, aby sme boli spasení. Vieme aj to,
že kríž ako symbol na zlatej retiazke nás nespasí.
Tu však začíname rozmýšľať. Ak by nám Ježiš ponúkol svoj kríž v rôznych
podobách tejto doby, prijali by sme ho s takou hrdosťou ako kríž na zlatej
retiazke? Mali by sme mu odpovedať stručne: Áno! alebo Nie! Ktorú odpoveď
by sme zvolili? To neviem ani ja. Možno by som sa zľakla a hľadala výhovorky. Slabá viera, málo
síl niesť kríže života. Všetci ich máme, nesieme, ale často nevieme s nimi kráčať.
- U jedného je kríž vidieť, iní ho nesú v skrytosti.
- U jedného je kríž malý a už ho nevládze niesť, hundre, nadáva, dokonca „božechráň!“ aj na Boha.
- Iný s krížom kráča a my o ňom ani nevieme: ticho, skromne, statočne, s bolesťou pri srdci alebo
na tele, ale s úsmevom na tvári.
V dnešnom uponáhľanom sveta a pri konzumnom spôsobe života, má kríž mnohé podoby – žijeme
vo svete plnom bolestí, či už vlastných, osobných, alebo tých, čo vidíme okolo seba alebo
v televízii:
- kríž choroby,
- depresie,
- nezamestnanosti,
- chudoby,
- nezhody medzi manželmi, rodičmi a deťmi, súrodencami, susedmi, predstavenými cirkvi,
- nevydarených detí či vnúčat,
- ba dokonca kríže, ktoré prináša nadbytok /materiálny,
- nezhody v zamestnaní, ohováranie, osočovanie a pod., jednoducho kríž.
Namiesto raja na zemi si tu robíme peklo. Namiesto toho, aby sme si našli čas sa zastaviť,
porozmýšľať nad sebou, nad tým, či aj ja nie som pre niekoho „krížom“, namiesto toho, aby sme si
našli čas pomodliť sa a poprosiť o silu niesť svoj kríž s radosťou alebo pomôcť ho niesť iným,
robíme presný opak, šírime zlo, dávame kríže na plecia iným.

Je jasné, že každý z náš chce byť zdravý, šťastný, chce mať všetko čo potrebuje, chce sa tešiť z detí,
vnúčat. Nič nám v tom nebráni. Žijeme vo svete, ktorý je ,naopak, plný radostí, ktoré nám denne
dáva Boh. Potrebujeme tieto radosti, aby sme spokojne kráčali životom aj napriek utrpeniam. Každé
utrpenie nesené s láskou raz skončí a príde zaslúžená odmena vo forme našej spásy vo večnom
živote. Často sa však sami seba pýtame, prečo Pane? Prečo práve ja? Odpovedí môže byť viac. Boh
je láska. On chce, aby sem boli šťastní. Ak na nás zosiela kríž, vie prečo, možno by sme bez neho
boli zatratení a dáva nám aj silu, aby sme ho vládali niesť. Musíme však byť vnímaví
a rozlíšiť, nespravodlivosť spravodlivo riešiť, lebo kríž plodí aj zlo, hriech. A tohto zla je v dnešnej
dobe na zemi viac než dosť. „Hriechu už pomaly ani niet“, tak sme zvykli sami seba ospravedlňovať.
Tieto kríže spôsobuje človek, ktorý chce získať bohatstvo, nevyplatí mzdu, strháva na svoju stranu
iných, aby druhého potupil, znemožnil, ba dokonca spôsobil vyhodenie z práce, nedodržiavame tak
Božie a cirkevné zákony – a následok je hriech, a po ňom prichádza kríž.
Ešte jedna otázka na záver. Túto už nepoložím ja, ale určite si ju v duchu kladiete Vy? Prečo nám
práve táto osoba predniesla úvahu o kríži? – Jedna z možných odpovedí je viac než istá. Duchovný
otec sa nechcel uliať a ja som ho nechcela nahradiť.
Druhá z možných odpovedí by mohla byť: Skončil dušičkový čas, mesiac november, cez ktorý sme
sa viac než inokedy zamýšľali nad tými, ktorí tu žili. Aj oni mali svoje radosti a kríže.
Tretia odpoveď: Začal sa advent, blízkosť zimného slnovratu nám prináša chladné, krátke ,
melancholické dni, a možno to nás nabáda zamýšľať sa pred najkrajšími sviatkami roka
Vianocami, nad Ježišovým príchodom na tento svet, kde aj on žil a mal kríže, ktorých sa nezbaví,
až kým znova nepríde. On aj dnes trpí za nás, a ak je treba, nesie ich s nami a naopak, teší sa, ak sa
tešíme aj my.
Štvrtá z predpokladaných odpovedí: Tá, ktorú vám rozpoviem v krátkom životnom príbehu mojej
tety, ktorá sa mi často zdôverila so svojím trápením (iste ste ho vy starší poznali, o tom bližšie
rozprávať nebudem).
Čo mi však z jej rozprávania ostalo celý život sú dva príbehy, ktoré vám chcem rozpovedať:
*Dievčatá, ktorá z vás by ako svadobný dar chcela dostať kríž?
Moja teta ho dostala v noci vo sne, keď v kostole mali prečítať jej prvú ohlášku. Na Šibskej hore pri
ceste stojí kríž. Tam si ju Ježiš vo sne pozval, aby jej dal na výber z troch krížov. Menší, väčší
a najväčší (ako v rozprávke). Nuž, pomyslela si: Ten malý si nezoberiem, smiali by sa mi, že som
mladá, krásna, silná. Ten veľký, Pane Ježišu, ten neunesiem. Vybrala si ten prostredný. Ráno, keď sa
zobudila, rozplakala sa nad svojím snom. Ten stredný kríž nedal na seba dlho čakať. Hneď po svadbe
tlačil dosť silno ramená. Keď už nevládal, lebo to boli desiatky rokov, raz v noci, keď musela stráviť
noc v úkryte, sa pridružil diabol so svojou ,,diabolskou“ myšlienkou. No Ježiš, ktorému s láskou celý
život slúžila, ho predbehol, znova k nej prehovoril vo sne. Ukázal jej hlbokú priepasť, cez ktorú
viedla úzka lavička. Za priepasťou bolo niečo úžasné, čo celý život nevedela slovami opísať, len
jedno popísala. Nádherný svietiaci kríž hroznom a lístím ozdobený, z ktorého k nej prehovoril znova
Ježiš: „Vyber si, máš dve možnosti, keď spadneš dole do priepasti alebo úzkou lavičkou ponad,
prejdeš sem!“ Na to sa zobudila, zdvihla svoje uzimené telo a vrátila sa k deťom a manželovi. Kríže
neskončili, niesla ich skoro 60 rokov, no v týchto dňoch ich položila Ježišovi k nohám a prišla do
večnosti.
Tento príbeh mi rezonuje v mysli často, vidím silnú pracovitú ženu, s bolesťou pri srdci, ale
s úsmevom na tvári, modlitbou na perách a ružencom v ruke. Nech ju Pán oslávi večnou blaženosťou
a dá jej večné odpočinutie!
RNDr. Marta Artimová , rod. Bogdanová, Raslavice

(P.S.: Vďaka Pánovi za verných zosnulých, ktorí v utrpení a kríži života odpovedali na jeho lásku – o.
J. Klič)

