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Ja som hlas volajúceho na púšti:
“Vyrovnajte
cestu Pánovi.”
(Jn 1, 23)
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Démonov vyháňajte
Rozhodol som sa, že niečo pripravím o pôsobení Zlého vo
svete, v našich farnostiach, rodinách, ale i v nás. Nik mi nepripadá nateraz fundovanejší
ako je Páter Elias Vella, s ktorým
som mal možnosť byť niekoľko
krát osobne. Osobne s ním rozprávať a vnímať ho ako vyrovnaného a Bohom omilosteného
človeka - muža modlitby a toho,
ktorý vie čo je to zlo a Diabol,
nakoľko je aj jedným z hlavných
exorcistov.
Páter Elias Vella

Učil som, že diabol
neexistuje
Som veľký hriešnik… V roku 1988 som
bol predstaveným františkánov na Malte
a prednášal som v seminári dogmatickú
teológiu. Raz ma bratia z katolíckej charizmatickej obnovy presvedčili, aby som
s nimi išiel na stretnutie do Írska, a tak na
tom trvali, že som nakoniec išiel. Bolo tam
zhromaždených asi 25.000 ľudí z celého
sveta a asi 800 kňazov. Počas konferencie
boli všetci rozdelení do malých skupiniek.
Vedúci našej skupinky sa nás opýtal, prečo sme prišli do Dublinu. Ostatní
kňazi odpovedali, že sa prišli stretnúť
s Ježišom Kristom. To ma omráčilo. Nemohol som pochopiť, ako môže kňaz,
ktorý denne slúži svätú omšu, povedať,
že sa potrebuje stretnúť s Ježišom. Ani
som si nikdy nemyslel, že som to ja, kto
potrebuje obrátenie, to mi v živote nenapadlo. Ja som si totiž nebol vedomý,
že som hriešnik. Slúžil som svätú omšu,
modlil sa breviár, bral som to ako samozrejmosť, že sa stretávam s Ježišom
Kristom. Keď na mňa prišiel rad, aby som
povedal svoj motív – prečo som sem prišiel, chcel som jednoducho vysvetliť, že

som prišiel, aby som sa dozvedel niečo o
charizmatickej obnove, pretože by mi to
mohlo pomôcť pri mojich teologických
prednáškach. Kňaz, ktorý viedol skupinku, mi pred všetkými povedal: „Otče,
prosím vás, kľaknite si tu, pretože sa za
vás musíme modliť.“ Bez toho, že by som
vedel, čo sa deje, kľakol som si a všetci
kňazi sa modlili za moje obrátenie. Od
tej chvíle som začal chápať, že potrebujem obrátenie. Teraz pracujem na Malte
ako exorcista.
Ku službe exorcistu som sa dostal cez
pastoračnú prácu, pri ktorej som sa stretával s mnohými ľuďmi, ktorí prežívali útoky
diabla a potrebovali pomoc. Myslím si, že
je to taký trest Boží, že musím tak veľa rozprávať o diablovi. Keď som bol totiž profesorom dogmatickej teológie, učil som
svojich študentov, že diabol ako osoba
neexistuje. Bol som pod vplyvom niektorých nemeckých a holandských teológov,
ktorí si myslia, že keď Ježiš Kristus hovorí
o diablovi, tak to robí len preto, aby sa prispôsobil židovskej mentalite. Dnes som
presvedčený, že diabol existuje. Teraz s
ním zvádzam boje neustále. Keď Boh dovolil, aby som sa stretol s Ježišom ako so
živou osobou, taktiež dovolil, aby som sa

stretol s diablom ako s osobou. Preto teraz, z poverenia biskupa, vykonávam túto
pastoračnú prácu.

Bojuje proti nám

Čo vám teraz budem písať, pochádza viac
z mojej osobnej skúsenosti, než z kníh.
Úplne prvé, čo by som tu chcel povedať a čo by vám malo byť načisto jasné,
je: diabol existuje! Ježiš Kristus prišiel
práve preto, aby bojoval proti diablovi
a aby nad ním zvíťazil. Diabol dobre vie,
že bojuje bitku, ktorú už prehral. Diabol
proti nám bojuje zo žiarlivosti a z pýchy.
Existujú ľudia, ktorí sa diabla skutočne
boja, pretože si myslia, že negatívnym
pôsobením ovláda ich životy. Je aj druhý
extrém: ľudia, ktorí uctievajú diabla. Sú to
satanisti, ktorí uctievajú satana ako svojho boha namiesto Ježiša. A potom sú iní
ľudia, medzi nimi veľa kresťanov, ktorí
dávajú prednosť tomu, že o diablovi nehovoria vôbec, ako keby ani neexistoval.
Samozrejme, že z nich má diabol veľkú
radosť. Ježiš Kristus hovorí: Choďte, učte,
krstite, uzdravujte a vyháňajte démonov.
Preto sme poslaní evanjelizovať, povoláPokračovanie na strane 2 »
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» Pokračovanie zo strany 1.
vať Ježišových učeníkov a tiež uzdravovať
a oslobodzovať od zlých duchov.
Ježiš Kristus dáva svoju moc na oslobodzovanie od zlých duchov predovšetkým apoštolom, potom učeníkom
a potom každému, kto verí. Hovorí, že
tých, ktorí uveria, budú sprevádzať tieto
znamenia: V mojom mene budú vyháňať
démonov… (Mk 16,17). A preto, ak verím,
mám moc toto robiť. Normálnou činnosťou diabla je pokúšať. Snaží sa nás klamať
tým, že nám predkladá zlo a odťahuje nás
od konania dobra. Ale nie každé pokušenie pochádza od diabla. Väčšina z nich
pochádza z našej prirodzenosti, z prostredia, od ľudí okolo nás, z rôznych situácií,
atď. Ale – či už priamo alebo nepriamo –
diabol je v každom pokušení. Nepriamo
tak, že aj keď pokušenie neprichádza priamo od neho, diabol túto situáciu využíva.
Diabol útočí tak na ľudí, ktorí sú mimo
Kristovej vlády – ktorí sú v hriechu, ako aj
na tých, ktorí sú pod vládou Ježišovou –
ktorí nežijú v hriechu. A často zisťujeme,
že diabol útočí oveľa viac na tých, ktorí sú
pod vládou Ježišovou, než na tých, ktorí
sú mimo. Čím si bližšie Ježišovi, tým viac
budeš musieť bojovať aj s diablom.

Pokušenie, zviazanosť,
posadnutosť
Pokušenie

Ľudia v charizmatickej obnove sa najčastejšie stretávajú s týmito tromi pokušeniami:
• Prvým je pokušenie proti láske (rozdelenie). Diabol sa nás bude snažiť rozdeliť.
Pretože, ak sme medzi sebou rozdelení,
nemôžeme vydávať svedectvo, že Ježiš je
Mesiáš. Preto sa tak často v modlitbových
skupinách stretávame s ľuďmi, ktorí medzi sebou bojujú. Stretávame sa s tým, že
jedna modlitbová skupina je proti druhej.
Za tým je skutočne diabolská taktika. Pretože modlitbové skupiny tu mali byť ako
bunky lásky, ktoré svedčia o tom, že Boh
je medzi nami.
• Druhým pokušením, ktoré prežívali
ľudia v obnove, je túžba po moci. Preto
v modlitbových skupinách veľmi často
zisťujeme, že sú takto pokúšaní vedúci.
Niekedy aj túžba po mimoriadnych daroch môže mať tento motív.
• Tretím častým pokušením je rozptyľovanie. Diabol sa snaží, aby sme svoju
pozornosť zamerali na veci, ktoré nie sú
podstatné a hlavne, aby odtrhol náš pohľad od Ježiša. Stretávame sa tak s modli-

tebnými skupinami a jednotlivcami, ktorí
oveľa viac organizujú, než sa modlia.

Zviazanosť

Diabol sa nám tu predstavuje cez pokušenie, s ktorým máme všetci svoje skúsenosti. Ďalej sa prejavuje tiež cez tzv. zviazanosť (neodbytnosť, nutkavosť). To sú
prípady, keď zistíme, že nad určitým hriechom alebo určitou oblasťou svojho jednania ako by sme nemali moc, aj keď inak
robíme všetko, čo je v našej moci, aby
sme žili dobrým kresťanským životom.
Diabol odhalil tvoje slabé miesto a zameral naň všetko svoje úsilie. V tejto oblasti
si ním zviazaný. Zviazanosť, to znamená,
ako by bol človek v obkľúčení. Myslím, že
skoro každý z nás má takú oblasť, kde cíti
zviazanosť.
V 16. kapitole Evanjelia podľa Mareka však čítame, že ak verím, mám moc
zlého ducha premôcť. Zvlášť vo chvíli po
svätom prijímaní, keď vieme, že sme naplnení Ježišom, môžeme vo svojom srdci
povedať: Zriekam sa zlého ducha, ktorý je
vo mne. Ducha nečistoty, žiarlivosti, pýchy, rúhania, akéhokoľvek zlého ducha,
ktorý na nás útočí. Máš všetko právo rozkázať mu, aby odišiel: „V mene Ježiša Krista sa zriekam ducha nečistoty (a pod.).
Ako syn (dcéra) Božia ti rozkazujem, aby
si odišiel k Ježišovi, ktorý s tebou naloží
podľa svojej vôle. A ja do tejto oblasti
svojho života prijímam znovu Ježiša Krista.“ Najdôležitejšie slová tejto modlitby
sú: zriekam a prijímam. Ide vlastne o obnovu krstného sľubu. Túto modlitbu sa
môžeš modliť vždy po svätom prijímaní.
A diabol ťa bude musieť opustiť, pretože
v Ježišovom mene máme nad ním moc.

Posadnutosť

Ďalším typom diablovej prítomnosti je
posadnutosť. Vyskytuje sa zriedkavo a nastane vtedy, keď sa diabol zmocní mysle,
srdca, aj tela človeka. Na určitú dobu sa
takýto človek stáva nástrojom v jeho rukách. (Neznamená to však, že dotyčný
o sebe nevie. Kontrolu nad sebou stráca
len v určitých chvíľach, často v prostredí intenzívnej modlitby, zvlášť modlitby
exorcizmu. Inak je s ním možná normálna
komunikácia, môže pristupovať ku sviatostiam a pod.)
Aké sú znamenia na rozlíšenie posadnutosti? V rímskom rituáli o exorcizme sa
uvádzajú tieto: Hovorenie v jazyku, ktorý
človek nepozná. Alebo človek rozumie jazyku, ktorý sa nikdy neučil. Človek vie na
diaľku o veciach, ktoré nikdy nevidel, vie

o udalostiach, pri ktorých nebol. Vykazuje
fyzickú silu, ktorá prevyšuje jeho vlastné
možnosti. Prejavuje odpor voči posväteným veciam: krížu, Biblii, svätenej vode,
posvätenému oleju, Panne Márii a pod.
Niekedy posadnutý človek začína diskusie o teologických otázkach, ktoré presahujú jeho inteligenciu. Spomínam si na
prípad, keď som sa modlil za oslobodenie
trinásťročného dievčaťa a veľakrát sme
diskutovali o veciach, ktoré boli úplne
mimo jej prirodzenej inteligencie. Bolo
to znamenie, že nejaký duch je prítomný.
Často posadnutý nedokáže v modlitbe
vysloviť meno Ježiš, osloviť Ježiša (aj keď
o ňom môže diskutovať). Posadnutosť
sama o sebe nie je hriechom. Oveľa vážnejšie je žiť v hriechu, než byť diabolsky
posadnutým. Posadnutý za to, čo sa s ním
deje, nenesie vinu. (Môže však byť vinný
z toho, že otvoril diablovi prístupovú
cestu, napr. zotrvávaním v hriechu, okultizmom, či satanizmom. O tom budeme
hovoriť ďalej.) V prípade posadnutosti
môže jedine exorcista poverený biskupom rozkázať zlému duchu, aby odišiel.
Exorcista je kňaz, ktorý má pre konkrétny
prípad exorcizmu poverenie od biskupa.
Modlí sa potom tzv. slávny exorcizmus,
obsiahnutý v rímskom obrade.*
* Posledné vydanie rímskeho obradu bolo
v roku 1952. V súčasnej dobe bol revidovaný a je v procese schvaľovania, pričom
boli kópie rozoslané všetkým biskupom,
aby k navrhovanému revidovanému zneniu dodali svoj komentár. Avšak modlitby
exorcizmu, tu obsiahnuté, sú určené len pre
kňazov, ktorí majú poverenie biskupa robiť
tzv. slávny exorcizmus pri prípadoch diabolskej posadnutosti. Oblasť rozväzovania
z rôznych foriem zviazanosti však patrí do
kompetencie každého kňaza a je súčasťou
jeho pastoračnej starostlivosti. Svojim spôsobom každý kňaz je exorcistom, pretože
každý kňaz sa môže zaoberať prípadmi
ľudí, ktorí sú sužovaní diablom. Rozlišujeme
však slávny exorcizmus, ktorý je obsiahnutý
v rímskom obrade, a potom modlitbu rozviazania pre prípady zviazanosti. Jeho prostredníctvom kňaz pomáha ľuďom, aby sa
sami zriekli zlých duchov, ktorí ich utláčajú.
Keď sa budete modliť a budete mať podozrenie, že niekto z prítomných ľudí je posadnutý, je lepšie vyhľadať skúseného kňaza,
aby rozlíšil, o čo ide. Vo väčšine prípadov je
totiž viac potrebný psychiater než exorcista.
Spracoval CSILic. Jozef Spišák so
súhlasom pátra Eliasa Vellu
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DIECÉZNA PÚŤ
K PANNE MÁRII

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ PÚŤ DO ŠAŠTÍNA
V SMOLNÍCKEJ HUTE

Nad obcou Úhorná zorganizovali diecéznu
púť k Panne Márii Snežnej

V nedeľu 17. augusta 2014 sa vo farnosti Smolnícka Huta konala odpustová slávnosť v kostole zasvätenom
Nanebovzatiu Panny Márie.Slávnostnú
svätú omšu, začala o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bol PaeDdr. Martin
Mojžiš, hlavný sprievodca slovenských
pútnikov určený KBS.Kostol bol v roku
2008 vyhlásený emeritným rožňavským
biskupom Mons. Eduardom Kojnokom
za pútnické miesto v Rožňavskej diecéze, pretože v hlavnom oltári je na viditeľnom mieste uložená vzácna relikvia
Pátra Pia.Veriaci si ju uctili na slávnosti.
Zároveň s hudobným programom vystúpil aj operný spevák Jaroslav Dvorský. Po sv. omši sa konalo agapé.
(S.K)

Už po dvestoprvýkrát sa konala počas
uplynulého víkendu diecézna púť k Panne Márii Snežnej v roku Sedembolestnej
Panny Márie v Úhornej. Púť sa koná každoročne pri Kaplnke Panny Márie Snežnej nad obcou Úhorná. Púť otvorila svätá
omša, po ktorej sa prítomní zapojili do večeradla a následne do adorácie i krížovej
cesty. Hlavným úmyslom tejto púte boli
modlitby za rodiny. Sobotňajší program
uzavrela polnočná svätá omša. V nedeľu
od skorého rána prichádzali do Úhornej
ďalší pútnici, ktorí putovali z ďalekého
okolia. Po rannej svätej omši nasledovala
modlitba posvätného ruženca.
Púť vyvrcholila slávnostnou svätou
omšou, ktorej hlavným celebrantom bol
rožňavský biskup Mons. Vladimír Filo. Vo
svojej homílii sa zameral na význam Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme, ktorej meno nesie aj kaplnka na pútnickom
mieste v Úhornej. Vo svojom príhovore
ďalej pripomenul dôležitosť úlohy Panny
Márie v živote Cirkvi, a preto vyzdvihol
úctu k mariánskej tradícii. Podotkol, že
na tomto mariánskom mieste má naša
vďaka patriť Pánu Bohu za dary a milosti, ktorých sa nám - pútnikom dostáva
a zvlášť v tomto Roku Sedembolestnej
Panny Márie, máme ďakovať Matke Božej
Sedembolestnej, že počúva naše kríže
a trápenia.
Rožňavský biskup na záver homílie
dodal: „Aby sme žili v myšlienke, že bolesť nemá v živote posledné slovo. Naša
Sedembolestná Panna Mária nás učí solidarite s núdznymi a trpiacimi. Keď budeme hľadieť na ňu, ten pohľad pre nás veriacich bude uzdravujúci.“ Po požehnaní
a slávnostnom ukončení púte boli veriaci
povzbudení, aby to, čo mohli načerpať pri
skromnej kaplnke Panny Márie Snežnej,
priniesli domov do svojich rodín a naďalej šírili svoju vieru.
(S.K)

OPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
NA ŠTÓSKOM VRCHU

V nedeľu 6. júla 2014 sa pri kaplnke
Nav
štívenia Panny Márie na štóskom
vrchu neďaleko Smolníckej Huty konala
odpustová slávnosť. Už niekoľko desaťročí sa na tomto pútnickom mieste raz
v roku slávi svätá omša pre pútnikov.
Tentoraz Eucharistiu celebrovali v slovenskom aj nemeckom jazyku, pretože
časť pútnikov mala nemecký pôvod.
Hlavným celebrantom bol vdp. Peter
Tirpák, farár z Medzeva, s ktorým koncelebrovalo viacero kňazov. Na púti sa
zúčastnilo približne 150 veriacich z celého okolia Hnileckej doliny.
(S.K)

Keďže rok 2014 bol v katolíckej cirkvi
vyhlásený za rok Sedembolestnej Panny
Márie, náš duchovný otec Jozef prišiel
s myšlienkou navštíviť Národnú svätyňu
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
i Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej,
a tak sa 12. 6. 2014 veriaci zo Smolníckej
Huty, Smolníka a Úhornej vydali na púť.
Pod ochranou našej Nebeskej Matky,
ktorá nám dopriala krásne počasie a celou cestou nás sprevádzala i ochraňovala
sme prišli na miesto našej prvej zastávky
- Šaštín. Po milom privítaní nasledovala
sv. omša v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval náš duchovný
otec. Po skončení svätej omše nám salezián, páter Emil Šafár priblížil históriu obce
Šaštín – Stráže, aj Baziliky, pričom vyzdvihol predovšetkým zásluhy cisárovnej
Márie Terézie. Opísal nám aj také perličky,
ako je pôvod a hmotnosť jednotlivých
zvonov v chráme, alebo dejiny saleziánskeho kláštora vedľa chrámu. Mali sme
možnosť prezrieť si múzeum na poschodí Baziliky a jej okolie. Po slovách vďaky
a rozlúčke sme sa presunuli do Rajeckej
Lesnej. Na tomto úchvatnom mieste sme
si mali možnosť pozrieť unikátne dielo Slovenský Betlehem od majstra Jozefa
Pekara. Program bol bohatý a Rajecká
Lesná bola jeho poslednou zastávkou.
Blížil sa čas odchodu domov. Modlitba
a požehnanie od duchovného otca zahájili cestu domov. Naša vďaka patrí Pánu
Bohu za dary a milosti, ktorých sa nám
- pútnikom dostalo, Matke Božej Sedembolestnej, že vypočula naše kríže a trápenia, duchovnému otcovi za myšlienku
o putovaní za Matkou Božou i modlitby
a požehnania. Hoci sme sa vrátili unavení,
ale plní zážitkov a hlavne duchovne obohatení, zostávame v myšlienke, že bolesť
nemá v živote posledné slovo. Naša Sedembolestná Panna Mária nás učí solidarite s núdznymi a trpiacimi. Keď budeme
hľadieť na ňu, ten pohľad pre nás veriacich bude uzdravujúci.
(S.K)
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Liečba koreninami
Prichádza sezóna, keď koreniny hrajú v našich domácnostiach svoju hlavnú úlohu. Je ich veľa, tak spomeniem aspoň
tie najznámejšie.
ANÍZ – je veľmi staré korenie, pestuje sa
takmer na celom svete. Aníz talianský
alebo moravský patria medzi najkvalitnejšie. Ako liečivá rastlina má význam
s odhlieňovacími a antiseptickými (chráni pred hnilobným procesom) účinkami.
Podporuje trávenie, tvorbu žlče, obmedzuje plynatosť a pôsobí proti katarom
čriev. Chutí osviežujúco korenisto a sladkasto. Je súčasťou cukríkov proti kašľu.
Keď sa povie ŠKORICA, väčšine z nás sa
vybavia vianočné sviatky. Podľa štúdií
má škorica zázračné účinky. Už v starom
Egypte mala väčšiu cenu než zlato. Škorica je chutná a aromatická. Pravá škorica
– cejlónska je liekom na všetko. Podporuje trávenie, pôsobí proti nafukovaniu,
zamedzuje vzniku žalúdočných vredov
a hnačke. Ďalej pôsobí proti upchatiu
ciev, dá sa porovnať s účinkom acylpyrínu. Látky, ktoré obsahuje škorica tlmia
zápaly, reumatizmus, ničia huby. Dokonca pomáhajú predchádzať cukrovke.
Takže škorica znižuje aj ukladanie tuku

Tajnička

– nadváhu. Podľa výskumov
už 1gram škorice denne spôsobuje pokles krvného cukru.
Horúci škoricový nápoj stimuluje obeh, spôsobuje potenie,
čím vlastne zaháňa aj chrípku
a infekcie. Môžeme povedať, že
škorica ničí zárodky chorôb.
KORIANDER - dezinfikuje dýchacie
cesty. Používali ho starí Gréci a Rimania.
Cenili si ho ako koreninu, ale aj ako prísadu do vína a liečivú rastlinu. Silica sa
používa vo farmácii na prípravu galeník,
ktoré pôsobia proti nadúvaniu. Okrem
toho éterické oleje pôsobia na sliznice
antibakteriálne a dezinfekčne, teda pomáha proti kašľu a pri dýchacích ťažkostiach. Je vhodnou koreninou do vianočného pečiva.
Medzi veľmi známe koreniny používané
v kuchyni patria KLINČEKY. Predstavujú
najstaršie a najznámejšie koreniny vôbec. Podobne ako škorica, aj ich cena

Detské
okienko

bola vyššia ako cena zlata. Majú ostrý,
hrejivý účinok, upokojujú trávenie a čkanie, utišujú nevoľnosť, dodávajú energiu a zlepšujú krvný obeh a podporujú
činnosť pečene. V dýchacom systéme
klinčeky slúžia na odstránenie hlienov.
Na liečenie kašľa, nachladnutia a chrípky
pridajte citrónovú šťavu k horúcej vode
s 3 klinčekmi a medom. Na podporu
trávenia, po ťažkom jedle si urobte čaj
zo zmesi klinčekov, škorice a ďumbiera
lúhovaním 15 minút. Na záver iba toľko,
čím čerstvejšia korenina, tým viac liečivých účinkov má. Nikdy netreba koreninu skladovať v plastových nádobách
a ani na svetlom mieste, pretože sa éterické oleje rozpúšťajú a strácajú sa z nich
účinné látky.
(E.S)
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