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Pravda o zmŕtvychvstalom
Nielen rímsky vojak Longinus, ale zvlášť
apoštolovia boli zmätení tým, čo sa stalo.
Veľkonočná nedeľa bola pre nich dňom
najväčšieho zmätku. Nikto neveril a nikto
nečakal, že Kristus vstane zmŕtvych. Keby
boli čo len tušili, že Kristus vstane z hrobu,
vzali by si deku a podľa dobrého zvyku i nejakú fľaštičku a išli by čakať na ten vzácny
okamih, išli by tam, aby ho privítali. Určite
by neobsedeli doma. Ale oni sa namiesto
toho zamkli.
Všetky evanjeliá začínajú veľmi jednoduchou a skromnou správou o ženách pri
hrobe v nedeľné ráno. Jedným z kľúčových slov pre pochopenie príbehu je
zmienka o bielej farbe. Belosť – to je farba
Božej prítomnosti, Božej svätosti a Božieho kráľovstva. Napriek tomu je celá scéna
preniknutá pocitom zmätku. Je to reakcia
človeka na Boží vstup do sveta... Ale toto
všetko je iba akoby vonkajším obalom
základnej pravdy: On je vzkriesený! Vstal
zmŕtvych! Pán žije!
Všetci sú ustráchaní, bezmocní, schovaní spolu. Ich nádeje sú zrazené na zem.

Nemajú žiadnu nádej. Prázdny hrob ich nepresvedčil. Ten vyvolal ešte väčší zmätok.
Presvedčili ich Ježišove zjavenia. Je novým
stvorením uprostred nás.
A čo teraz robí vzkriesený Ježiš? Odpoveď nachádzame v Zjavení Jána apoštola:
„Hľa stojím pri dverách a klopem. Kto
počúva môj hlas a otvorí dvere, k tomu
vojdem a budem s ním večerať a on so
mnou!” (Zjv 3, 20). 88 % obyvateľov zeme verí v Boha, len 12 % sú neveriaci, ateisti.
To, že mal zomrieť za nás ľudí a pre
naše spasenie, patrí k najväčším tajomstvám, ale keď už umrel, potom už nie je
tajomstvom, že musel vstať.
Zmŕtvychvstalý Ježiš je slobodný, nikto
nemôže zastaviť jeho pravdu. Živý, žijúci
je novým stvorením, uprostred nás. Je medzi nami. To je naša veľkonočná radosť.
Radosť tých, ktorí padajú na kolená a prosia: Ježišu Kriste, buď naším Spasiteľom!
Prejem všetkým čitateľom HL príjemné veľkonočné sviatky!
Mgr. Jozef Czuczor
dekan

Úvahy o šahanskej nemocnici
Neodrieknuteľný „dar” dostalo naše
mesto v januári 2003. V zmysle platných
zákonov totiž od 1. jan. 2003 len nemocnice tzv. tretej kategórie /kliniky, napríklad nitrianska nemocnica/ ostali pod správou štátu, kým zriaďovateľmi nemocníc
druhej kategórie /napríklad levickej nemocnice/ sa stali samosprávne kraje a
zriaďovateľmi nemocníc tzv. prvej kategórie /malých nemocníc/ sa stali miestne
samosprávy.
Samospráva mesta Šahy sa ocitla pred
ťažkým rozhodnutím: buď zruší tú zdravotnícku ustanovizeň s veľkou tradíciou,
na založenie ktorej naši predkovia vynaložili nemalé úsilie, alebo ju bude naďalej
prevádzkovať za hocijakých ťažkých
podmienok. Zodpovednosť bola nemalá,
lebo väčšina nemocníc mala obrovské dlžoby – a výnimkou nebola ani šahanská

nemocnica. Vtedajšie vedenie nemocnice
– sledujúc všeobecnú prax – nevenovalo
patričnú pozornosť racionálnemu hospodáreniu. Nakoľko tento prístup bol charakteristický skoro pre každú nemocnicu,
vyriešenie otázky zaplatenia dlhov nechali
v duchu „nejako už len bude” na štát.
Keď poslanci mestského zastupiteľstva súhlasili s ďalšou činnosťou nemocnice, mali len nejasné slovné sľuby na vysporiadanie dlhov nemocnice. Namiesto konkrétnej výšky dlhu radšej spomeniem jeho pomer veľkosti. Deficit šahanskej nemocnice viacnásobne prevyšoval
celoročný rozpočet mesta a človek nepotrebuje dôkladné ekonomické znalosti na
to, aby mohol povedať: ak by tento deficit
malo uhradiť mesto /ako zriaďovateľ nemocnice/, znamenalo by to pre mesto úplný finančný bankrot.
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V tejto veľmi neistej situácii nové vedenie a samospráva mesta – bez základných skúseností – zvolila pre ďalšiu existenciu nemocnice formu príspevkovej
organizácie. Nechceme vymenovať všetky problémy, ktoré sa medzičasom vyskytli, len niekoľko: ťahačky okolo vydávania povolenia činnosti, keď sme od
pracovníkov ministerstva zdravotníctva
neraz počuli úplne protichodné názory.
Riešenie nejasnej situácie okolo postu riaditeľa si vyžadovalo takisto nemálo energie: trvalo totiž mesiac, kým sa riaditeľ
/Pokračovanie na 10. strane/

