Pracovný list

sr. M. Faustína Zaťková, FDC

14. február: sv. Valentín z Terni
Pôvod mena: lat. valens – mocný, silný, zdravý. Valentín spravoval
v 3. storočí diecézu v Terni v Umbrii. Počas svojho pôsobenia údajne
napriek zákazu sobášil mladé páry. Pri prenasledovaní kresťanov zomrel
mučeníckou smrťou okolo r. 268. Jeho úcta sa dostala do Ríma už
v 4. storočí. Biskupove pozostatky boli dočasne uložené vo Valentínovej
bazilike na Via Flaminia. Valentín bol veľakrát zamieňaný s inými
nositeľmi tohto mena. V stredoveku bol vzývaný ako orodovník počas
ťažkých chorôb, zvlášť nervových a epilepsie. V románskych krajinách,
v Anglicku a Spojených štátoch bol zvolený za patróna zamilovaných.
V mnohých krajinách sveta sa 14. februára darujú zo strany mužov
kvety ako dôkaz lásky. Korene tohto zvyku siahajú do ďalekej minulosti.
V starom Ríme sa 14. februára slávil deň bohyne Juno, ktorá bola
považovaná za ochrankyňu manželstva a rodiny. Ženám v rodine sa
v tento deň darovali kvety. V obchodníckych mestách sa cechy
moreplavcov, kupcov, remeselníkov a iné bratstvá 14. februára
schádzali na spoločné priateľské posedenie. Je patrónom mládeže,
cestujúcich a včelárov. V ikonografii je zobrazený ako kňaz v ornáte,
s kalichom v ľavej ruke a s mečom v pravej; tiež v oblečení
biskupa, ktorý uzdravuje chlapca z padúcnice.
Na Slovensku je jeho zobrazenie zriedkavé. Socha tohto
svätca sa nachádza vo farskom kostole v Novákoch.
Osemsmerovka s tajničkou:
BISKUP, CHLAPEC, DIEVČA, DOBRO, DUCH, DUŠA, DÔVERA,
LIST KORINŤANOM,
LÁSKA,
MANŽELSTVO,
MENO,
MILOVAŤ, MUČENÍK, MUŽ, NEBO, NEVESTA, NÁDEJ,
OBETA, POCHOPENIE, POKORA, PRIJATIE, REŠPEKT,
RODINA, SPOLU, TELO, TÚŽBA, VALENTÍN, VIERA,
ZASNÚBENIE, ZAĽÚBENIE, ŽENA

o. Pavol Hudák: Priateľstvo
text z http://www.hudakcd.sk/priatelstvo.html

Keby sme nemali priateľov po boku, naše dni by boli chudobné. žili by sme sami so sebou a stále by nám
niečo chýbalo. Nerozvinuli by sme sa do tej plnosti, ku ktorej sme povolaní. Ľudia, s ktorými sa môžeme
navzájom obdarovávať citmi radosti, veselosti, s ktorými si rozumieme, opätujeme obetu, bytostne patria
do nášho života. Každý chlapec, každé dievča túži po takomto človeku a táto túžba je v ľuďoch
nezmazateľne zapísaná.
Budovanie priateľstva
Priateľstvo sa buduje komunikovaním. Komunikovať neznamená len viesť rozhovor. Komunikovať znamená
aj usmievať sa alebo smútiť, chytiť za ruku alebo odmietnuť ju, pozrieť si do očí alebo ich sklopiť. Znamená
to chytiť pero a napísať list, zdvihnúť slúchadlo a vytočiť číslo, nechať odkaz, poslať pozornosť...
Bez komunikácie sa nedá vytvoriť priateľstvo a bez nej chladne a vytráca sa.
Piliere priateľstva
1. Dôvera - ak priateľstvu zoberieš dôveru, stratí svoj obsah. Zostane ako prázdne slovo bez významu. Stratí
sa nežnosť a dôstojnosť toho druhého. Už je len jedným z tých mnohých, s ktorými sa dennodenne
stretávame na ulici.
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2. Vernosť - ak chýba vernosť, nemožno hovoriť o priateľstve.
Vlastnosti priateľa/-ľstva
Túžiť po stretnutí
Navzájom sa prijať – nenútim ho za každú cenu robiť to, k čomu nemá vzťah. Vážim si jeho spôsob
života.
Rešpektovať sa – keď sa ho nepýtam, neradí mi, ale keď mi radí, vždy sú to dobré rady.
Vychádzať si v ústrety
Dôverovať si
Pochopiť sa - obyčajne sa mi podarí uhádnuť aj jeho myšlienky. Viem, keď je vo svojej koži, ale viem,
aj keď v nej nie je.
Byť spontánny – nemusím nosiť masku a zatajovať svoje typické vlastnosti. Rozumie, čo je dobré
a zlé. Cítim sa pri ňom vo svojej koži.
Zodpovednosť za priateľa
Ak si našiel priateľa, Tvojou povinnosťou je chrániť ho, aby v ťažkých chvíľach neskĺzol a neskomplikoval si
život, aby nestratil duchovnú silu, vzťah k Bohu a dobročinnosť voči ľuďom. Každý z nás je zodpovedný
za tento poklad, ktorý sa nesmie premárniť a znehodnotiť.
Pravidlá priateľstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skutočne sa zaujímať o druhých.
Každého oslovovať menom (nie priezviskom).
Zdôrazňovať dobré vlastnosti druhých a nezvýrazňovať ich chyby.
Radovať sa z ich úspechu a dávať im to najavo.
Hovoriť o veciach, ktoré sú im príjemné.
Rešpektovať mienku a názory druhých.
Prijímať žarty.
Byť ochotný k spolupráci.

Desatoro priateľstva
1. Prijmi druhého aj s jeho chybami.
2. Rešpektuj u neho momenty krízy.
3. Nezabudni na jeho narodeniny.
4. Pošli mu pozdrav, keď si ďaleko.
5. Ochotne mu požičaj svoje veci.
6. Nebuď žiarlivý.
7. Nemysli si, že existuješ len ty.
8. Neznevažuj ho.
9. Neporovnávaj ho s niekým.
10. Neponižuj ho.
Otázky:
Modlíš sa vzťahy? Buduješ skutočné priateľstvá? Nie si sebecký/á? Vieš sa obetovať? Ako sa pripravuješ
na manželstvo? Plánuješ uzavrieť sviatostné manželstvo? Modlíš sa za svojho životného partnera/ku?
Spytuj si svedomie podľa Desatora priateľstva. Chodím do spoločenstva mladých alebo vyhľadávam
samotu, virtuálnu realitu, viac komunikujem cez sociálne siete ako osobne?
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