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Pred časom som cestoval vlakom. Ne-
deľa popoludní. Skoro som nevošiel. 
(Študenti to dobre poznajú.) Prechád-
deľa popoludní. Skoro som nevošiel. 
(Študenti to dobre poznajú.) Prechád-
deľa popoludní. Skoro som nevošiel. 

zam preplneným vlakom, množstvo 
ľudí stálo už na chodbičke pri WC, 
ďalší v uličke. Zrazu som našiel „štvor-
ku“ sedadiel, kde sedeli iba traja ľudia. 

„MYŠÍ RAJ“
či dôsledky blahobytu

Na štvrtom iba pohodená školská taška. A tak sa - radostne i nesmelo zároveň - pýtam 
muža sediaceho vedľa, či tam niekto sedí. Ten vyplašene zdvihne oči od svojho mobilu 
a zdesene sa ma pýta: „A čo, chcete si sadnúť?“ Odpoveď mi zamrzla kdesi v hrdle pri 
pohľade na ďalších asi tridsať stojacich ľudí. Podobné situácie nie sú ojedinelé ...
O niekoľko týždňov neskôr som objavil na webe článok „Myší raj a úpadok spoloč-
nosti“ (dennikn.sk/blog/mysi-raj-upadok-spolocnosti). Doktor John B. Calhoun ako 
etológ skúmal správanie zvierat. Vybudovať dokonalý raj pre myši a potom sledoval 
následky tohto blahobytu. Jeho experimenty v mnoho pripomínajú (či vysvetľujú) vý-
voj dnešnej spoločnosti.
Doktor pripravil pre myši priestor, kvalitnú potravu, čistú vodu, stálu veterinárnu opate-
ru a odstránil všetky stresory. Do tohto priestoru vložil štyri páry zdravých a aktívnych 
myší. Výbeh bol rozdelený na niekoľko sektorov. Všetky zvieratá (aj pri plnej kapacite) 
mali prístup k jedlu i pitiu a možnosti na budovanie si svojich hniezd. Experiment nie-
koľkonásobne opakoval a zistil, že všetky pokusy viedli k identickým výsledkom. Vznik 
a zánik myšieho raja mal štyri fázy.
Prvá fáza - fáza usilovnosti: Myši preskúmavali nové prostredie, prispôsobili si ho, roz-
delili si teritórium a našli si vhodný priestor na hniezdenie.
Druhá fáza - populačná explózia: Vďaka neustálemu prísunu obživy a skvelým podmienkam 
sa začali exponenciálne množiť. Myšie spoločenstvá však neobývali priestor rovnomerne.
Tretia fáza – fáza rovnováhy: Napriek možnej kapacite 3000 myší, sa prírastok zastavil 
už na čísle 2200 jedincov. Rovnováha sa však týkala iba počtu obyvateľstva, nie správa-
nia, ktoré bolo začiatkom konca. 
Mnoho samíc nebolo schopných úspešného ukončenia gravidity, úmrtnosť mláďat dosa-
hovala až 96%. Ak sa aj mláďatá narodili, samice neboli schopné sa o ne postarať. Medzi 
samcami sa zas prejavovali početné poruchy správania – hyperaktivita, sexuálne deviácie, 
kanibalizmus, agresivita, patologická plachosť... Niektorí jedinci sa pohybovali po výbehu 
len vtedy, keď ostatné zvieratá spali. Iba v tom čase sa chodili nakŕmiť a napojiť.
Nová generácia myší sa snažila včleniť do spoločnosti, ale bola drasticky vyhostená. 
Sociálne role v skupine už boli rozdelené. Dobre živené myši sa dožívali vysokého veku 
a tieto funkcie mladým neuvoľňovali. Nadbytok mladých samcov bez uplatnenia v spo-
ločenstve viedol k agresívnemu správaniu. Starší samci zasa už nedokázali obrániť svoje 
územie a ochrániť samice. Preto aj samice sa stávali stále viac agresívnymi. Ich schop-
nosť rozmnožovať sa bola vážne narušená.
Ďalším odchýlkou bolo správanie sa tzv. „krásavcov“. Žili úplne odlúčení od spoločen-
stva. Nezapájali sa do bojov, ani neprejavovali záujem o párenie. Venovali sa výlučne 

-pokračovanie na 2. str.-



Ďalším odchýlkou bolo správanie sa tzv. „krásavcov“. Žili úplne odlúčení od spoločenstva. Ne-
zapájali sa do bojov, ani neprejavovali záujem o párenie. Venovali sa výlučne kŕmeniu a boli 
posadnuté krásou svojho kožúška. Od ostatnej populácie sa odlišovali dokonalým vzhľadom, 
avšak boli veľmi hlúpe. Nevedeli reagovať na vonkajšie podnety a neboli schopné žiadnej inter-
akcie s okolím.
Posledná, štvrtá fáza - fáza smrti: Populácia začala prudko klesať a vzájomná agresivita stúpala. 
Posledných 1000 jedincov sa už vôbec nerozmnožovalo. Žili vedľa seba bez 

 - fáza smrti: Populácia začala prudko klesať a vzájomná agresivita stúpala. 
Posledných 1000 jedincov sa už vôbec nerozmnožovalo. Žili vedľa seba bez 

 - fáza smrti: Populácia začala prudko klesať a vzájomná agresivita stúpala. 
toho, aby si uvedo-

movali prítomnosť ostatných. Užívali si komfort obrovského priestoru. Množiť sa nemali záujem. 
Calhoun videl v osude myšacej populácie metaforu pre osud človeka. Kolónie myší vyhostili 
mladých zo spoločnosti. Tí sa nemali od koho učiť sociálnemu správaniu. Keďže pre boli komu-
nitu nepotrební, frustrácia ich viedla k sociálne nevhodnému správaniu. Keďže sa nič nenaučili, 
sami nemohli odovzdať žiadne vzorce sociálneho správania ďalšej generácii. 
Aj my ľudia rovnako ako tieto myši sme uväznení na obmedzenom priestore, ktorý nám poskytuje 
dostatok zdrojov. V roku 1800 žila na našej planéte 1 miliarda ľudí. V roku 2011 nás bolo už 7 miliárd. 
Nachádzame sa teda v období populačnej explózie (druhá fáza). 
V priestoroch hustého zaľudnenia s bohatými zdrojmi sa naša spoločnosť posunula už do ďalšej 
fázy - fázy rovnováhy (tretia fáza). Index pôrodnosti bol v sedemdesiatych rokoch 2,1. Dnes je 
index pôrodnosti 1,2.
Objavujú sa aj sociálno-patologické javy spomínané v experimentoch Dr. Calhouna. Napr.
v Japonsku odhadom až milión mladých mužov je natoľko sociálne plachých, že vychádzajú von 
výlučne v noci, keď všetci ostatní spia. Idú si do mesta zaobstarať jedlo. 
Rovnako je prítomný problém nezáujmu početnej skupiny mužov o opačné pohlavie. Vo vzťahu 
a v sexualite nevidia žiaden pôžitok, preto sa mu úmyselne vyhýbajú. Mnohí krásavci (krásavice) 
povýšili svoje telo, dobré jedlo, krásu či mladosť na métu svojho života. Nevedia ako a prečo by 
sa mali zapájať do zveľaďovania spoločnosti.
Ľudia sú však, na rozdiel od myší, mysliace tvory a bolestivo pociťujú sociálnu odtrhnutosť. 
Preto začali vytvárať paralelné, virtuálne štruktúry. Stretávajú sa a komunikujú na sociálnych 
sieťach, pomocou blogov, videí...  Svoju identitu a miesto si majú možnosť vydobyť ešte v tomto 
priestore. Stále je to však iba paralelný svet.
Celé populácie myší, ktoré neohrozovalo nič, o nič nebojovali ani sa o nič nemuseli snažiť, zde-
generovali natoľko, až vyhynuli. Život sa stal povrchný a zbytočný. Aby Calhounzastavil úpadok, 
Celé populácie myší, ktoré neohrozovalo nič, o nič nebojovali ani sa o nič nemuseli snažiť, zde-
generovali natoľko, až vyhynuli. Život sa stal povrchný a zbytočný. Aby Calhounzastavil úpadok, 
Celé populácie myší, ktoré neohrozovalo nič, o nič nebojovali ani sa o nič nemuseli snažiť, zde-

prinútil myši k záujmu o iných a vzájomnej pomoci. Ak sa chcela myš napiť, potrebovala k tomu 
inú, aby jej na malú chvíľu stlačila drobnú páčku. Pokiaľ tá na páčke stála, voda tiekla a myška 
sa mohla napiť. Potom sa mohli vystriedať. Nútenou spoluprácou myši neunikali zo spoločnosti, 
viac si všímali jedna druhú, pestovali si sociálne správanie.
Na záver: my ľudia síce nie sme myši, avšak zdá sa, že podobnosť nie je len náhodná ...

Kaplán Marián

Spovedanie pred Všetkými svätými- spovedať budeme spolu s kňazmi z farnosti Sťatia 
sv. Jána Krstiteľa. Preto aj rozpis zohľadňuje vzájomnú pomoc a potrebu jednotlivého miesta.



Stretko miništrantov- pán kaplána Marián pozývam všetkých miništrantov na stretko, 
ktoré bude v piatok 28.10.2016 od 9.00 hod. v našom FaPC

V noci z 29. na 30. októbra sa mení čas. O 3. hodine letného času posúvame hodiny 
na 2. hodinu stredoeurópskeho času. Tzn. že o hodinu dlhšie spíme

Spovedanie chorých –pán kaplánpôjde spovedať chorých v pondelok 31. októbra 2016 
od 9.00 - do 12.00 hod.

Pobožnosť na cintoríne v Lackovciach bude v utorok 1.11.2016 o 13.30 hod. 
Adorácia v kostole: pozývame vás k celodennej adorácii v našom farskom kostole v piatok 

4. novembra od rannej sv. omši až do večernej sv. omši a v Lackovciach od 15.00 hod. do 17.00 hod.
Zároveň vám pripomíname možnosť na prvý piatok zapojiť  sa v oboch kostolochk spoločnej 

modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva o 15.00 hod.

Vrchnáky pre Emmu
Zaiste ste už počuli o tom, že vďaka vrchnákom z PET fliaš sa mohlo pomôcť nejednému človeku

pri kúpe nového vozíčka, či potrebnej liečbe. Aj preto sa naše OZ Podaj ruku rozhodlo,
že vyhlási zbierku vrchnákov, ktoré chce následne odovzdať chorej malej Emme. Preto vás 
chceme poprosiť a povzbudiť, aby ste prinášali vrchnáky z PET fliaš do nádoby ,ktorá bude 
postavená vzadu pri spovednici. Aj takýmto malým a jednoduchým spôsobom sa chceme 

pripojiť k ochrane prírody a zároveň k skutkom milosrdnej lásky. 

Sviečka za nenarodené deti
Zapojme sa znova do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia
Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane

je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa 
nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.Túto spomienku môžeme

vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou 
s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. 

V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane 
a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti 

a rodiny.Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk

Muzikál „Príbeh z Tammiru“ v Humennom
V nedeľu 27. novembra 2016 zavíta do Humenného muzikálová rozprávka „Príbeh z Tammiru“
– tretí projekt z dielne prešovských kresťanských umelcov, ktorí majú na konte celoslovensky 

úspešné muzikály „Farár z (M)ARSU“ a „Volajte ma Meggi“. Muzikál „Príbeh z Tammiru“ 
je inšpirovaný fantasy románom kňaza Vladimíra Štefaniča (Kráľovná z Tammiru), za ktorý 
získal Cenu Ivana Kraska (Debut roka 2009). Veľkovýpravné predstavenie plné hudby, tanca, 

humoru a romantiky v sebe spája ľahkosť rozprávky s tajomstvom biblických odkazov. Je preto 
rovnako príťažlivé pre veľkého i malého diváka. (V rámci Slovenska toto predstavenie už videlo 
viac ako 13 tisíc divákov.) Srdečne Vás preto pozývame v nedeľu 27. novembra 2016 o 15:30 hod. 

do Domu kultúry (MSKS) v Humennom.Vstupné: 7,- €.Viac o projekte i o rezervácii lístkov 
na www.pribehztammiru.sk alebo na facebooku Muzikál „Príbeh z Tammiru“.
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