Zamyslenie kard. Jozefa Tomka: Hodnota voľného času

Leto je pre mnohých ľudí dobou dovoleniek, prázdnin, odpočinku. Pre študentov,
zamestnancov, robotníkov je to čas pracovnej slobody, väčšej osobnej voľnosti. V modernej
spoločnosti v hocakom hospodárskom systéme je „voľný čas“, ako ho zväčša nazývame, ľudským
problémom. Ako upozornil istý francúzsky sociológ, „ak sa ľudia nenaučia žiť a lepšie prežívať
voľný čas, tak sa naučia ničiť sa a zomierať vo voľnom čase z nudy, z rozpustilosti, z vyčerpania
alebo z nervovej únavy, zomierať pre nehody rôzneho druhu, zomierať pre vraždy a atentáty,
zomierať tisícorakými, viac-menej inteligentnými alebo hlúpymi spôsobmi“ (P. Mederic, Loisir et
loisirs 2, s. 77).
V dnešnom svete aj dobrovoľne vybraná alebo prijatá práca, i keď má vysokú hodnotu, svojou
zodpovednosťou, rytmom, napätím, rizikom zapríčiňuje určitú napnutosť ba aj náhlivosť, ktorá sa
môže stať ťarchou a istým druhom psychologického otroctva. Naše telo i duch si vyžadujú občasné
obdobie voľnosti, odpočinku, utlmenia, rozptýlenia, hry alebo sústredenia sa. Ako hovorí Starý
zákon: „Všetko má svoj čas!“
Ako máme teda hodnotiť voľný čas?
Jestvujú dva základné protichodné názory na voľný čas. Podľa jedného ideálny človek neustále
pracuje alebo hľadá prácu. Voľný čas nemá pre neho vlastnú hodnotu. Má iba určitú úlohu ako
prostriedok na zlepšenie práce. Slúži len nato, aby si robotník alebo zamestnanec obnovil pracovnú
energiu, nabil si životnú batériu. Hodnotu má teda jeho práca, nie voľný čas.
Podľa opačného názoru voľný čas a ničnerobenie je ideálom a cieľom celého života. Šťastný je
vraj človek, ktorý prechádza od jednej zábavy k druhej bez toho, aby sa zapojil do nejakej vážnej
činnosti. Sú ľudia, ktorí vidia hodnotu práce len ako prostriedku na nové zábavy.
Ktorý názor je správny? Čomu patrí prednosť ako vyššej hodnote v ľudskom živote: práci alebo
voľnému času? Už na prvý pohľad je jasné, že v dobre vyváženom ľudskom dianí treba dať pravé
miesto a správne ohodnotenie tak práci, ako aj voľnému času. Povinnosť pracovať alebo - ako
hovoríme „zarábať si na chlieb“ - sa všeobecne uznáva. Zväčša to ľudia priznávajú, keď tvrdia:
„Kto nepracuje, nech ani neje.“
Ako sa však má kresťan chovať k voľnému času, pod ktorým rozumieme obdobie voľné od
povinného pracovného záväzku, čas odpočinku, športu a hry; čas slobody v živote organizovanom,
sputnanom povinnosťami, rytmom, rozkazmi; čas slobodne vybratých alebo prijatých stretnutí (ako
je rodina a podobne); čas venovaný sebe, kým inokedy všetko nás odcudzuje sebe samým; čas
venovaný Bohu uprostred života, ktorý nenecháva veľa možnosti ani chuti pre Boha a Božie veci?
Tu sa stretneme s prvou otázkou: akú hodnotu má „voľný čas“ v Božích očiach? Treba ho
považovať za „profánnu“ („svetskú“) skutočnosť, ktorú treba „posvätiť“, lebo bez tohto
„zasvätenia“ voľný čas by ostal azda neužitočným pre náboženský a duchovný život, alebo dokonca
by sa stal svetácky zameranou „stratou času“, ktorej sa treba vyhnúť ako pre dušu nebezpečnej
príležitosti?
Voľný čas, ako aj veci a činnosti, ktorými sa voľný čas vypĺňa (odpočinok, zábava, hra, poézia,
turistika, príroda) sú samy v sebe dobré, ak ich len človek neodvráti od ich vlastného prirodzeného
cieľa. - Ako nás učí Druhý vatikánsky koncil: „Všetky veci práve nakoľko sú stvorené, majú svoju
stálosť, pravdivosť a dobrotu, vlastné zákony a svoj poriadok“ (GS 36).
Pravda, k dobrému používaniu voľného času sa treba vychovávať. Hlboký význam voľného času
je v tom, že nám umožňuje stretnúť sa so sebou samými, a tak
„odkrýva človeku zmysel
jestvovania“ (Karl Rahner), „Človek je taký, aké je jeho voľno... Vo voľnom čase vidieť veľkosť
alebo nízkosť človeka“ (Charbonneau).
Voľný čas je zároveň doba stretnutia s bratmi, mimo povinných, záujmových, nutných
„obchodných“ stykov. Je to doba stretnutia sa človeka s človekom.
A je to aj doba stretnutia sa s Bohom v tichom ústraní, v prírode, v poézii, v modlitbe. Živo si
uvedomiť, že je prítomný s nami niekto, čo nás miluje. Nielen akosi sentimentálne, ale naozaj
konkrétne. On nám dáva a udržuje život, sľubuje nám aj posmrtnú blaženosť a pripravil nám večný
odpočinok v jeho spoločenstve.
Voľný čas je pre veriaceho nie doba úzkosti a starosti o zajtrajšok, ktorá sa stáva trápením
a napnutím. Kristus uvoľňuje toto napnutie pripomienkou oblažujúcej skutočnosti: „Nebuďte
ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo čo budete piť... Pozrite sa na nebeské vtáčatá...
Všimnite si poľných ľalií... Váš nebeský Otec totiž vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda
najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a toto všetko vám bude pridané!... Dosť má každý
deň svojho trápenia...“ (Mt 6,25-34).
Voľný čas s Bohom prináša vnútorný pokoj, biblický šalóm a slobodu srdca. Také prázdniny
nám prinesú ozajstný, dlhodobý odpočinok, voľný čas a nové duchovné sily do práce. Prajem vám
také pokoja plné prázdniny, ozajstný Shalom!
Jozef kard. Tomko
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„NECHCEM SA CHVÁLIŤ NIČÍM INÝM,
IBA KRÍŽOM NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA“
Cirkev v Galácii prežívala búrlivé obdobie. Ľudia tu s radosťou a nadšením prijali
Pavlovo jednoduché posolstvo: Ježiš Kristus zomrel za ich hriechy, vstal z mŕtvych
pre ich spásu a pozýva ich vierou a krstom prijať túto spásu. No po tom, čo Pavol opustil
Galáciu, prišli iní ľudia s oveľa komplikovanejším odkazom: ak neprijmú celý židovský
zákon, najmä obriezku, ich spása je neúplná. Musia sa najprv stať Abrahámovými deťmi
– židovskými konvertitmi – a až potom kresťanmi.
Keď sa o tom Pavol dozvedel, poslal im poriadne okorenený list: „Takí ste hlúpi?...
Tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi,“ nielen tí, čo sú obrezaní (Gal 3, 3.7).
Pavlovi išlo o podstatu evanjeliového posolstva. Ak by totiž Galaťania prijali
obriezku, už by si navždy zachovali to staré rozdelenie medzi Židmi a pohanmi, ktoré
Ježiš prišiel odstrániť. A nielen to, naleteli by aj lži o tom, že Ježiš patrí len určitej
vrstve či typu ľudí. Pavol im preto píše: „Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani
slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi“ (Gal 3,28).
Toto je jedna z najväčších a najmocnejších právd našej viery: V Kristovi už niet
rozdielu, niet odlišností. Byť kresťanom nie je vecou toho, kto je „vnútri“ a kto je
„vonku“. A neexistujú ani žiadne rozličné „vrstvy“ či „typy“ veriacich. Existuje iba
pojem „všetci“. Sme rovnako hriešni, všetkých nás Boh rovnako miluje a odpúšťa nám
skrze kríž svojho Syna. Jediná otázka teraz znie, či sme my ochotní prijať túto spásu
a dovoliť, aby Božia láska uzdravila naše rozdelené srdce a zmenila naše konanie, ktoré
rozbíja vzťahy.
Pavol sa nikdy nechválil, že je niečo viac než ostatní ľudia. Dar milosrdnej,
oslobodzujúcej a premieňajúcej Božej lásky zatienil všetko ostatné.
Túto lásku máš na dosah aj dnes pri svätej omši. Príď a „okús“ ju. Kiežby zbúrala
všetky múry rozdelenia v tvojom srdci.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

OZNAMY

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR
Č: Gn 28, 10-22a
Ev: Mt 9, 18-26
Ivan

PO
8. 7.

UT
9. 7.

Č: Gn 32, 22-32
Ev: Mt 9, 32-38
Lujza

ST
10. 7.

Č: Gn 41, 55-57;42,57a.17-24a
Ev: Mt 10, 1-7
Amália

ŠT
11. 7.

Sv. Benedikt, opát, patrón Európy
Č: Prís 2, 1-9
Ev: Mt 19, 27-29
Milota

PI
12. 7.

Č: Gn 46, 1-7.28-30
Ev: Mt 10, 16-23
Nina

SO
13. 7.

Č: Gn 49, 29-32;50,1526
Ev:Mt 10, 24-33
Margita

ČAS

6.30
18.00
6.30
16.00
17.00

NE
14. 7.

Večeradlo

+ Štefan, Anna a Emília Karľoví;
18.00 + Anna a Andrej Smolkoví, dcéra Jarmila
a syn Milan
6.30 + Ján Zuščák a Radoslav Pčola

17.30

Stakčín: +členovia rod. Čavajdovej

18.00 + Mária Holotová; + Martin Demjan
6.30 + Ján, Rozália Holovčákoví,
Ján, Anna Hišemoví

15.00

Večeradlo v nemocničnej kaplnke

16.00

Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke

17.30 + Jozef Bodík; + Paulína Dunajová
6.30 ZBP Kataríny Niskačovej, 30 r.ž.
17.30 Stakčín: ZBP Ľuboš Lukáč s rod.
18.00 + Anna a Jozef Demskí; + Ján Hanc
6.30 + Jozef a Margita Pavlendoví
18.00
7.30

15. nedeľav cezročnom
období
Č1: Dt 30, 10-14
Č2: Kol 1, 15-20
Ev: Lk 10, 25-37
Kamil

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Mária, 15. výr. a z rod. Kuchtovej
a Koritárovej
+ Jozef Merga
+ Jozef Karaščák; + Ján Vološin
+ Štefan Janko a z rod.
Nemocnica

9.00
9.00
10.30

+ Štefan Hodničák
+ Štefan Aľušík, ul. Šafárikova;
+ Mária Hancová, manžel Michal, syn Ján
ZBP Andrej Mráz, 80 r.ž.;
ZBP Zuzany, 80 r.ž.
+ Daniel Kukura,
+ Martina Schoblová a mama Mária
Stakčín: ZBP Jany Lukáčovej s rod.
Nemocnica

ZBP Viliam, 50 r.ž. a vnúčka Violka a rod.;
ZBP Veroniky, 30 r.ž. a rod.
18.00 + Anna Holodňáková; + Mikuláš Hrivňák

10.30

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
14.7.2019

ČAS
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
manželia Legemzoví
manželia Korobaničoví
manželia Aľušíkoví

MILODARY
na kostol: zo sobáša Tkáčových 50 €.

ŽALM
Lucia Mariničová
Adriána Ľuľová
s. Kristiána Haburajová

1. Dnes popoludní o 14.30, keďže je prvá nedeľa, bude pobožnosť,
po nej výmena ružencových tajomstiev a stretnutie členiek duchovnej rodiny.
2. V pondelok 8.7. po večernej sv. omši sa uskutoční krátke organizačné
stretnutie mladých, ktorí idú v utorok 9.7. na výlet do Prešova.
3. Stretnutie dievčat (12 – 17r.) bude vo štvrtok 11.7. o 15:00.
4. V sobotu 20.7. organizujeme púť do Gaboltova s odchodom o 12:00
z parkoviska pred kostolom a návratom v neskorých večerných hodinách.
Zapisovať sa môžete v sakristii.
5. CCVČ pozýva deti (6 - 13 rokov) využiť voľný čas v DETSKOM DENNOM
TÁBORE s názvom „Hviezda svieť“ 23.7. – 26. 7. 2019. Prihlásiť sa môžete
od 9.7. do 19.7. u s. Rudolfy alebo v CCVČ denne do 16:00. Potrebné je priniesť
prefotenú kartičku na vlak a uhradiť poplatok. Bližšie informácie na nástenke
pri kostole alebo v CCVČ.

6. Charitný dom sv. Štefana v Snine sa obracia s prosbou o podporu
v hlasovaní za ich projekt v Tescu v Snine. Ide o to, že za každý nákup
v Tescu dostane zákazník žetón (do 14.7.), ktorý môže hodiť do valca,
pod niektorý projekt. Medzi projektami dvoch škôlok zo Sniny je aj náš
projekt - za Charitný dom pre zdravotne znevýhodnených klientov. Máme
modrú farbu. Našou snahou s týmto projektom, za ktorý sa hlasuje,
je pomôcť najmä klientom na invalidných vozíkoch. Potrebujeme získať
1.miesto, aby sme získali grant na 1300 eur a mohli zakúpiť prístroj
na magnetoterapiu (ktorý stojí 1299 eur). Podporte nás a spolu dosiahneme
aj zázrak.:)
7. Kancelária v úradných hodinách.

Myšlienka k evanjeliu 14. nedele cez rok prepojená s témou Pochodu za
život „Za najmenších z nás“ (22.9.2019) z pera o. biskupa Jozefa Haľka:
V evanjeliu tejto nedele nás Ježiš pozýva, aby sme nestrácali vnútorný pokoj
ani v situácii, keď zažijeme nesúhlas či odmietnutie. Čím hlbšie sme presvedčení
o správnosti našich postojov a nášho počínania, s tým väčším pokojom vieme
vydávať svedectvo o pravde slovom aj konaním.
Na „Pochod za život“ v nedeľu 22. septembra vykročíme s hlbokým pokojom,
lebo sme motivovaní pevným presvedčením o posvätnosti každého ľudského
života v každej jeho fáze.

