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ÚVODNÍK
V roku 1902 zavraždil mladé dievča
menom Mária Goretti 18-ročný taliansky
roľník
Alessandro
Serenelli.
Dvadsaťsedem rokov svojho života
strávil vo väzení, kde si odpykával svoj
zločin. V jeho životnom príbehu však
došlo k takému zvratu, aký môže
pripraviť len Boh: Alessandro totiž svedčil
pri blahorečení tohto dievčaťa v roku
1947 a aj svätorečení v roku 1950
pápežom Piom XII. Okrem toho mal po
zvyšok života k Márii, ktorá bola neskôr
povýšená na oltár, veľkú úctu. Príbeh
svätej Márie Goretti všetci dobre
poznáme. Ale ako sa ďalej vyvíjal život jej
vraha.
Cecília
Serenelliová
s
neprítomným pohľadom vložila svojho
malého synčeka Alessandra do vedra
visiaceho nad studňou. Jej staršieho syna

nedávno museli pre psychické problémy
vziať do sanatória. Onedlho sa to isté
malo stať aj Cecílii. Uvoľnila lano,
spustila vedro do vody a čakala, kým
začuje čľupnutie. „Bude preňho lepšie,
keď zomrie, ako by mal žiť a trpieť,“
mumlala si popod nos, keď odchádzala.
Jeden z jeho starších bratov započul
úzkostlivý plač bábätka, hneď pribehol a
zachránil Alessandra pred utopením v
studni. No nikto nemohol zabrániť tomu,
aby počas búrlivých rokov, ktoré mal
pred sebou, nezahynul vo svojich
hriechoch. To mohol urobiť jedine Boh. V
devätnástom storočí bol život v Taliansku
ťažký. A to najmä pre chudobných – a
Alessandrova rodina bola nesmierne
chudobná. Viackrát sa sťahovali za
prácou.

Alessandro začal pracovať už ako trinásťročný na rybárskych lodiach. Tam sa priučil
vulgárnemu slovníku a správaniu rybárov. Predsa však bol skôr tichým chlapcom. Keď
mal Alessandro sedemnásť rokov, presťahoval sa spolu so svojím otcom Giovannim
bližšie k Rímu. Giovanni sa totiž dopočul, že si tam možno prenajať kus pôdy. Súčasťou
nájomnej zmluvy bol aj dom na pozemku, v ktorom mohol Giovanni bývať spolu so
svojím synom. Serenelliovci sa o toto nezvyčajné ubytovanie delili s ďalšou rodinou
prenajímajúcou si pôdu – s Gorettiovcami: Luigim, Assuntou a ich šiestimi deťmi. Práca
na farme bola vyčerpávajúca a tamojšie životné podmienky hrozné. Farma sa
nachádzala v močaristom, bahnitom kraji plnom komárov. Luigi Goretti sa zakrátko
nakazil maláriou a zomrel. Zanechal po sebe ženu a deti, ktoré sa museli postarať samy
o seba. Zúfalá Assunta sa pripojila k práci na poli k Serenelliovcom a ďalším mužom.
Svojej najstaršej dcére, desaťročnej Márii, dala za úlohu starať sa o mladšie deti a variť
~1~

Farský list XIII./8

pre obe rodiny. Mária bola na svoj vek veľmi vyspelá a veľmi zbožne si uctievala Ježiša a
Máriu. Po úmornej práci sa tieto dve rodiny stretali na spoločnej modlitbe ruženca. Na
sviatky chodievali peši do 11 km vzdialeného kostola. Alessandro sa k druhým správal
úctivo, no stále zostával trochu utiahnutý. Často zostával vo svojej izbe, kde mal
povešané neslušné obrázky žien. Vystrihoval si ich z časopisov, ktoré mu dával jeho
otec; ešte ako chlapec sa to naučil počas práce na rybárskych lodiach. Postupom času
Alessandrove myšlienky o ženách prestávali byť len neslušné. Začali byť nebezpečne
žiadostivé a násilnícke. Predmetom jeho žiadostivosti sa stala Mária, ktorá mala vtedy
jedenásť rokov. Celé mesiace s týmito túžbami bojoval, ale napokon im podľahol a
zaútočil na Máriu so zámerom znásilniť ju. Myslel si, že nad ňou jednoducho zvíťazí, no
Mária sa ubránila. „Nie,“ vykríkla. „Nikdy! To je hriech!“ V nasledujúcich týždňoch ju
napadol ešte dvakrát, no ona ho odohnala. Jej odpor v ňom vyvolával ešte väčší hnev.
Alessandro si pripravil nôž a ukryl ho. Jedného dňa, keď boli všetci ostatní na poliach,
vtiahol Máriu do domu a znova sa jej vyhrážal. Keď mu opäť vzdorovala, štrnásťkrát ju
bodol. Zomrela na druhý deň, pričom krátko pred svojou smrťou povedala: „Odpúšťam
Alessandrovi a prajem si, aby bol som mnou v nebi.“ Počas svojho väznenia zostával
apatický. Až po sne, kedy mu hlásala svoje odpustenie, sa obrátil ku katolíctvu a začal
svoj čin ľutovať. Po prepustení odprosil matku Assuntu, ktorá mu odpustila. Stal sa
záhradníkom a vrátnikom v nemocnici bratov kapucínova viedol zbožný život. Vstúpil
do tretieho františkánskeho rádu. Zomrel 6. mája 1970. Milosrdný Boh mu pomohol,
aby nezahynul vo svojich hriechoch. CHRISTOS VOSKRESE!
o.Rastislav (farár a protopresbyter)

SV. JURAJ
Drahí bratia a sestry. V našom liturgickom
kalendári sa blíži spomienka na Sv. Juraja.
Máloktorý svätý sa v celom kresťanskom svete ctí
tak oddávna a tak všeobecne ako sv. Juraj. Sv.
Juraj sa obyčajne zobrazuje ako mladý a krásny
bojovník v rytierskom pancieri, ako sedí na koni a
doráža na draka, ktorý sa zvíja pod koňom. V
úzadí na návrší vidieť dievčinu, ktorá drží v náručí
baránka. Čo znamená toto vyobrazenie?
Staroveká povesť hovorí, že v Kapa dócii
(dnešné východné Turecko), kde sa Juraj v r. 280
narodil, bola morská zátoka a v nej býval
ohromný drak, ktorý bol postrachom a hrôzou
celého okolia. Tohto draka Juraj v znamení kríža
zabil a tak kráľovu dcéru zachránil pred istou
smrťou. Po tomto víťazstve statočný osloboditeľ
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ohlasoval kráľovi a jeho poddaným pravú Kristovu vieru a kráľ v krátkom čase prijal krst
spolu s dvadsaťtisíc ľuďmi. Potom sa Juraj vrátil do svojej krajiny. Táto povesť je
legendou a nevieme nakoľko sa zakladá na pravde. Možno však skrýva v sebe duchovný
zmysel?
Tento ohromný drak môže predstavovať pekelného draka, ktorý sa s neslýchanou
zúrivosťou zdvihol proti vzrastajúcej kresťanskej viere práve v časoch, keď žil Juraj. Bolo
to na konci 3. storočia. Vtedy rímsky cisár Dioklecián, ktorý dvadsať rokov nechal
kresťanov na pokoji, takže mnohí dosiahli aj vysoké hodnosti na cisárskom dvore i vo
vojsku, ku koncu svojej vlády, omámený slávnymi víťazstvami a podnecovaný svojím
spoluvladárom Galériom, zvolal všetkých učencov, prefektov, sudcov a vojvodcov na
veľkú poradu do sídelného cisárskeho mesta Nikomédie. Z tejto porady vzišli
výnimočné tvrdé zákony proti kresťanom: kresťanské chrámy mali byť zrúcané, sväté
knihy spálené, kresťanov mali zbaviť všetkých občianskych práv a verejných hodností,
biskupov a kňazov mali uväzniť a kto by nechcel obetovať štátnym bohom, toho mali
donútiť mučením. Vypuklo všeobecné prenasledovanie. Juraj bol vtedy významným
hodnostárom v cisárskom vojsku.
Len čo vytiekla prvá kresťanská krv, pristúpil k cisárovi a smelo začal pred ním
brániť a vyznávať vieru v Ježiša Krista. Cisár takú smelú reč od svojho vojaka nečakal.
Rozhneval sa a statočného vyznávača dal uvrhnúť do väzenia. Bol podrobený
mnohorakému mučeniu, priviazaný na koleso a hodený do rozpáleného vápna, ale
prežil to bez zranenia. Cisárovná, ohromená týmto divom, prijala kresťanskú vieru, a
bola preto neskoršie sťatá spolu s Jurajom pred bránou mesta. To všetko sa odohralo v
palestínskom meste Lydde-Diospolis, niekedy medzi rokmi 303-305.
Grécka, východná cirkev ho menuje Megalomartyr, t. j. Veľký mučeník, pre
neuveriteľné múky, ktoré musel vytrpieť, kým zomrel. Veľmi rozšírená tradícia tvrdí, že
sv. Juraj pred svojou smrťou vrúcne prosil Boha, aby vypočul modlitby tých, ktorí by ho
prosili pre pamiatku jeho mučeníctva.
Vplyvom križiakov sa jeho úcta rozšírila aj na Západ. Vo Francúzsku už na začiatku
6. storočia sv. Klotilda, manželka kráľa Chlodvika, dala postaviť na počesť sv. Juraja
oltáre. V Ríme pápež Gregor Veľký (okolo r. 600) dal opraviť chrámy sv. Juraja a pápež
Lev II. v r. 683 posvätil nový chrám sv. Juraja. Kupci kedysi slávneho a mocného prístavu
Janov preniesli jeho úctu do svojho pyšného mesta, kde mu postavili kostol a po ňom
pomenovali aj svoju slávnu banku, jestvujúcu až dodnes a azda prvú v Európe. Aj
Benátky, ktoré mali čulé styky s Východom, prejavili veľkú úctu k nemu tým, že mu
postavili tri chrámy, z ktorých v jednom, v chráme sv. Juraja Slovinského (degli
Schiavoni), sú namaľované výjavy z legendy o drakovi. Vo Verone zasa v krásnom
chráme je vzácny oltárny obraz, ktorý predstavuje jeho mučeníctvo.
/Zdroj: www.frantiskani.sk/

Spracoval o.Matúš (kaplán)
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FARSKÉ OZNAMY
Pozývame na Turistický
deň
1.5.2018
na
trase Zámutov- Juskova
voľa.
Nahlásiť
do
autobusu sa môžete
v kancelárii.
V utorok, 1.5.2018 je
deň
pracovného
pokoja. Sv. liturgia
bude iba ráno o 7:30
hod. V kaplnke sv.
liturgia nebude.
V sobotu,
05.05.5018 je po sv.
liturgii
modlitba
mariánskeho večeradla
a nácvik
detí
na
slávnosť
pokánia
a zmierenia
o 10:00
hod.
V nedeľu, 06.05.2018 budú sv. liturgie o 08:00 hod (csl.) a sv.
liturgia so slávnosťou pokánia a zmierenia o 09:45 hod. Sprievod
detí začína o 09:30. Na Bani sv. liturgia nebude. Prosíme vás, aby
ste prišli na sv. liturgiu o 08:00, aby tak mali rodičia a rodina detí
miesto v chráme.
Ponúkame na predaj Dvd Cestu Svetla skupiny Anastasis.
Obrázky prevzaté z internetu, spracoval DS
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