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Časopis farnosti sv. Michala Archanjela v Závode

Úvodník

Tento požehnaný čas
Drahí farníci,
časopis Svitanie je darom od nás pre vás. Chceme sa aj na Vianoce podeliť o dar písania
a urobiť vám ním radosť.
Prežívame čas Vianoc. Toto obdobie je pre nás kresťanov veľmi vzácne, pretože je to čas
príchodu nášho Pána. Jeho narodeniny oslavujeme každý rok, ako je to zvykom v každej
rodine, tak aj v rodine Božích detí. Tieto narodeniny sú veľkým darom od Boha pre
každého človeka. Dar Božieho syna pre záchranu človeka. To je dôvod, prečo sa
obdarúvame aj my. Pohnutí Božou láskou k nám obdarúvame sa navzájom.
Aj ja vás chcem obdariť jedným príbehom, ktorý ma veľmi oslovil.
Dievčatko pripravovalo vianočný darček. Balilo škatuľku do veľmi drahého zlatého
papiera. Použilo ho neprimerane veľa a k tomu pridalo množstvo všelijakých ozdôb a
farebnej stužky.
"Čo to robíš?" vyčítal mu príkro otec. "Toľko papiera vyjde na zmar. Vieš, koľko to stojí?"
Dievčatko si škatuľu pritlačilo k srdcu a so slzami v očiach sa stiahlo do kúta. Na Štedrý
deň pricupkalo k otcovi ako vtáčatko a podalo mu škatuľu v zlatom papieri ako dar. „To
je pre Teba ocko,“ zašepkalo. Otec znežnel. Bol asi pritvrdý. Veď to bol darček preňho.
Pomaly rozviazal stužku, trpezlivo rozbaľoval zlatý papier a pomaly, pomaličky otvoril
škatuľku. Bola prázdna! Nepríjemné prekvapenie roznietilo jeho výbušnosť: "To si
premárnila všetok papier a stužky, aby si zabalila prázdnu škatuľu?!" Dievčatku slzy
opäť zaplavili očká: "Ale, ocko, škatuľka nie je prázdna. Vložila som do nej milión
božtekov!"
Nie je dôležité to, čo v živote máme, ale koho máme, kto nás má rád. Máme si byť
darom navzájom.
Prajeme vám veľa Vianočnej pohody,
rodinnej lásky a Božej milosti.
Váš farár Ján Buček
a redakčná rada
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Enter the Godzone

Verím, že to bolo znamenie

V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež sa v Bratislave 18. novembra konal koncert Enter the

Pannou Máriou som sa stretla v
Medjugorí. Na vrch Križevac som niesla
ťažký batoh. Keď som prišla až hore,
sadla som si kúsok za biely, majestátny kríž,
hlavu som zložila na kolená a v tichu som
rozprávala Panne Márii. V mysli sa mi vynárali
záblesky môjho života, ktoré sa rinuli ako
rieka. V mojom srdci sa pretrhla hrádza –
všetko sa valilo k Márii – MATKE. Ako som tak
Márii všetko hovorila, pocítila som jej
prítomnosť a jej slová: „Som taká šťastná, že si
prišla, tak dlho som ťa čakala.“ Neboli to slová,
ale akoby tie slová boli premenené na cítenie
a ja som ich prežívala vo svojom srdci. V tej

Godzone, na ktorom vystúpili slovenské kapely Espé a Christalinus. Objavili sa tu však aj
zahraniční hostia - Mike Skills a DJ G. Účasť prekonala očakávania organizátorov. Na koncert sa
prišlo pozrieť okolo 700 mladých, no ešte okolo stovky ich muselo odísť
pre nedostatok
miesta.

S

chvíli sme sa stretli. Všetko som jej vyžalovala,
porozprávala, odovzdala, pocítila som jej
náručie, ako keď nás niekto objíme, len ho
nevidíme. Jej nehu, jej lásku a pokoj. Dolu z
hory som nešla, letela som ako vták. Voľná,
odľahčená, šťastná. Tak veľmi šťastná.
0Modliť sa s Máriou
A odvtedy sa môj život spojil s Máriou. Na
konci môjho pobytu v Medžugorí som dostala
knihu Duch. cvičenia k zasväteniu sa Panne
Márii. Keď som ju prvý raz otvorila, stálo tam
napísané: „Hľa, tvoja Matka, prijmi Máriu a
ona ťa príjme.“ Boli to slová Pána Ježiša pod

Atmosféra bola úžasná. Bol to večer plný hudby, medzi pesničky boli pekne zakomponované
scénky, ktoré vyjadrovali život mladých a pôsobenie Boha v ich živote. No tiež poukazovali na to,
ako človek dopadne, keď odmieta Boha, jeho lásku, jeho príkazy.
Speváci vo svojich piesňach chválili Boha, svojským spôsobom nám približovali Božiu lásku k
nám. Celý večer bol zameraný - ako o tom hovorí aj názov koncertu - na to, aby každý z nás
vstúpil do Božej zóny a v každej chvíli si uvedomoval, že Boh ho miluje. Takého, aký je. A aby z nej
nikdy nevystúpil, ale privádzal do nej aj ďalších ľudí.
Povzbudzujúce boli aj svedectvá spevákov. V niektorých momentoch ich života som ich úplne
chápala, celkom som sa v nich našla. Je to úžasné, ako Boh môže v ľuďoch pôsobiť cez rôzne
životné prekážky a udalosti!
Pre mňa osobne to bol naozaj silný zážitok. Okrem samotného koncertu ma milo prekvapilo,
keď som tam stretla kamarátov z jednej púte. Išla som tam totiž sama, a to ma tak trochu
odrádzalo ísť tam. Pán sa naozaj stará. Bol to skutočne večer plný Božích milostí. Dúfam, že
budúci rok bude tiež niečo podobné... Pán Boh zaplať!
Hanka
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krížom, kde som v tej chvíli stála aj ja. Dával mi svoju Matku a žiadal ma aby som ju prijala. Aj v
Evanjeliu od M. Valtorty spoznávam, ako často dáva Pán ľuďom svoju Matku, ktorá učí modliť
sa, počúva zranené srdce, utešuje, vedie...vedie k Bohu.
Po návrate vo mne stále pretrvávala silná túžba modliť sa s ostatnými a s Máriou. Táto túžba sa
stále vynárala a naliehala. Nevedela som ani čo, ani ako. Ale postupne sa mraky rozpustili a
prichádzalo svetlo. Stále som vnímala hlas Márie: „Musíte sa mi zasväcovať, inak vám
nemôžem pomôcť. Iba tak vás ochránim, povediem...“

deň splnená.
Prežili sme tiež púť Márie s Ivetkou vo filme Ivetka a hora. Túto duchovnú obnovu viedla Panna
Mária Kráľovná pokoja prostredníctvom Otílie Dvoreckej, ktorá je hlavnou koordinátorkou
RODINY PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA NA SLOVENSKU. Panna Mária nám do budúcnosti
ponúka ešte hlbšiu 3-mesačnú obnovu, kde môžeme spolu s milosťou Božou na sebe ešte viac
pracovať. Príspevok ukončím slovami Panny Márie, ktoré patria všetkým, ktorí na obnove boli:
„MOJE DRAHÉ DETI – ĎAKUJEM VÁM, ŽE STE PRIJALI MOJE POZVANIE !“

0Pozvala všetkých
Keď som prvýkrát pripravovala tieto duchovné cvičenia, dostala som radu: opýtaj sa Panny
Márie, koho chce ona pozvať. Tak som sa vážne opýtala. Písala som všetkých, ktorí mi
prichádzali na myseľ...a v tej chvíli som pocítila, vo svojom srdci, tak ako vtedy na hore Križevac,
Jej želanie, Jej prejav, že ona pozýva všetkých, že Ona je Matkou všetkých a chce všetkých
zjednotiť, že to je jedno kto je v akej modlitbovej skupine, Ona pozýva všetkých. Sama viem ako
veľa mi dávajú tieto zasvätenia. Robím si ich dvakrát ročne. Majú veľkú duchovnú bohatosť. A
vždy sú iné. Akoby v tej jednej knihe bolo zoskupených veľa ciest a vždy keď človek otvorí dvere
k týmto zasväteniam, Mária nás vedie cestou, ktorá je pre nás vhodná a je už na ňu čas. Akoby sa
človek vždy bližšie a bližšie približoval k Bohu.

Ďakujeme Mama za všetko čo si nám dala.

0Pýcha a pokora
Prvé Máriino pozvanie bolo o malom stáde, o veľkej ľudskej pýche, o pokore. Boli sme len štyri a
zdalo by sa, že to neprinieslo žiadne ovocie. Opak je však pravdou. Panna Mária sa prejavuje v
skrytosti, ona bola tá najskrytejšia zo všetkých ľudí na zemi. Preto aj keby sa nám zdalo, že sa v
nás nič nedeje, deje. V hĺbke našich duší. A tak to bolo aj na tejto prvej, malej obnove.
Myšlienky na druhú duchovnú obnovu sa znova zbiehali v mojej hlave. Nechcela som si to
všímať, ale predsa len som sa opýtala nového pána farára. Na moje prekvapenie on aj hneď
navrhol, ako by sme to mohli urobiť. Veľmi ma to povzbudilo. A tak 21. novembra uzrela svetlo
sveta 2. Mariánska duchovná obnova v Závode – na sviatok OBETOVANIA PANNY MÁRIE.
Verím, že to nebola náhoda, ale bolo to pre nás znamenie. Aby sme premýšľali o obetovaní.
Obetovanie seba i našich detí Bohu. Tak, ako ich odovzdali v chráme Sv. Anna a Joachim, ktorí
ich vychovali pre Boha, nie pre seba.
Ťažko sa mi píše, aká bola táto obnova. Je naozaj Božské, že 27 ľudí počúvalo slová o Márii.
Mamy, ktoré denne varia a starajú sa o svoje rodiny, si mohli pri svojej Mame oddýchnuť, lebo
Ona sa o ne starala jej materinským spôsobom. Aj keď sú mamami, dnes to boli Máriine deti, o
ktoré sa dnes Ona starala, počúvala, ktoré Ona poúčala a povzbudzovala, Aj im navarila. Ako
keď sa zastavíme u svojej pozemskej matky a čas sa pre nás zastaví, tak sme sa zastavili u našej
nebeskej Matky a čas sa naozaj zastavil. Počas tejto obnovy nám zastali hodiny pred dvanástou.
0Odovzdajte mi všetko
Veľkou milosťou boli nové poznatky o Márii aj o pravej mariánskej úcte, o ktorej máme často
zastarané a mylné predstavy. Ďalšou veľkou milosťou bolo odovzdanie prosieb Panne Márii.
Každý sa borí s toľkými problémami, sám so sebou, aj s okolím. A tu nám naša Matka ponúkla
svoje srdce a povedala – odovzdajte mi všetko. Každý sa mohol zbaviť svojho bremena a
odovzdať ho. Prosiť...a dostať. Bola som svedkom toho, že jedna veľká prosba bola ešte v ten
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Výlet s pánom farárom

N

stalo krásne sviatočné popoludnie. Keď sme
dorazili, pripravili sme palice na opekanie a
rozložili oheň. Začali sme si pomaly opekať a s
humorom sme sa pozoznamovali. Pán farár
nám povedal pár vtipov a hneď bolo o zábavu
postarané. Anii sme sa nenazdali a všetko
bolo zjedené. Tak sme sa začali zabávať, hrali
sme futbal a schovávačku a pomaly sme sa
vybrali domov. Cesta nám rýchlo ubehla a už
sme aj boli v dedine. Prešli sme na faru a
pozreli sme si film, ktorý bol o modernom
Noemovi a jeho arche.
Deň, od ktorého by som nič nečakala, sa stal
jedným s najkrajších. Bol to krásne prežitý
deň s deťmi z farnosti aj s pánom farárom.

a jednej nedeľňajšej omši pán farár
vyhlásil vo farských oznamoch, že sa
uskutoční opekačka a premietanie
filmu pre birmovancov. Musím sa priznať, že
sveľkou ochotou sa mi tam dvakrát ísť
nechcelo, ale nakoniec som sa odhodlala.
Nešla som tam s radosťou, keďže nešla žiadna
z mojich kamarátiek, ale celkom som sa aj
tešila. Prvým plánom bola opekačka v
Rakúsku, ale keď sme prišli na to , že nemáme
ani auto ani vodiča, snaha sa rozplynula.
Ďalším návrhom bol výlet do Šaštína alebo
Marianky. No ako „na potvoru“ nám
nevychádzali autobusové spoje. Tak sa celá
naša výprava, podotýkam 6-členná, z toho len
dve birmovankine, po ďalšom návrhu vybrala
smerom k poľovníckej chate na Šišolákoch. A
tak sa z dňa, na ktorý som sa vôbec netešila,

Marianna
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A VTEDY SOM POCÍTIL BOŽIU PRÍTOMNOSŤ
Vy si ale trúfate...

B

olo to niekedy v októbri roku 1988, krátko po tom, ako sme začali so stavbou
nášho rodinného domu. Jama pre pivničné priestory bola vykopaná a na
radu skúsenejších som sa rozhodol vybetónovať najskôr tzv. pätky. Boli to
kanály na pekných pár kubíkov betónu.
Zašiel som na betonárku a objednal som si tam betón. S vodičom „rakety“,
hovorme mu trebárs pán Písenčák, som sa dohodol na termíne. „V nasledujúcu
sobotu“, povedal mi, „budú naši betónovať halu, tak zaveziem najskôr jednu fúru
vám a potom zase im. A tak striedavo. Len si zožeňte ľudí, aby ste to stihli spracovať,
kým sa otočím.“
Tak som sa vybral zháňať si ľudí na sobotu. Prídem k Zdenovi, či by mi mohol
prísť v tom a v tom pomôcť. „Vieš“, hovorí, „aj by som prišiel, len na sobotu mám už s
manželkou naplá-nované veľké pranie a upratovanie, celý týždeň na to nezvyšuje
čas. Nehnevaj sa...“
Však, čo by som sa hneval, uznám, že nikto nie je kvôli mne zavesený na
klinčeku, že by len čakal, až niekto príde a zvesí si ho. Rozlúčili sme sa a pobral som sa
za druhým, tentoraz príbuzným, Janom. „Vieš, Joži, aj by som prišiel, ale už sme si
predtým naplánovali, že v sobotu musíme urobiť...“, už si ani presne nepamätám, čo
to bolo, ale uznal som, že to je pre jeho rodinu dôležitejšie – a s úsmevom sme sa
rozišli.
Potom som zašiel ešte za ďalším známym, ale aj tam už bol program na
nadchádzajúcu sobotu stanovený a tak z pomocníka na stavbe „nebolo nič“. A to, ak si
dobre spomínam, bol už piatok. Neskoro som sa spamätal, preto sám som sa
vlastnou vinou dostal do časovej tiesne. Nečudo, že výsledok môjho zápasu o
pomocníkov k betónovaniu pätiek, bol zatiaľ 3:0. Nevedel som, čo mám robiť. Stále
viac priťahovalo a predpovede na ďalšie týždne hovorili už o nástupe mrazov.
Sobota. Zavčas rána sadol som do auta a poď ho na betonárku. Tam už pán
Písenčák nakladal prvú fúru betónu. „Dobré ráno!“, zdravím ho. „Dobré ráno! Tak čo,
ideme na to? A koľko vás je?“, spýtal sa ma. „No, viete, pán Písenčák, keď zarátam
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seba, vás a Pána Boha, tak sme traja“, neisto som odpovedal na v tom okamihu
nepríjemnú otázku. „Fíha, vy si ale trúfate! No, viete čo, choďte na stavbu, ja tam za
chvíľu prídem aj s raketou a uvidíme.“
S malou dušičkou, škrtajúc tento termín zo „stavebného kalendára“, som
nasadol do auta a odišiel na stavbu. Aké obrovské bolo moje prekvapenie, keď som
na stavbe uvidel mojich prvých dvoch oslovených pomocníkov, Zdena a Jana. Že si
prehodili program...
Za chvíľu dohrmela tatrovka s betónom. Z kabíny vyskočil pán Písenčák a
usmievajúc sa hovorí: „Ale mne ste vraveli niečo iné! A tu, aha, pomoc! Tak čo,
chlapci, ideme na to? Len musíte poriadne zabrať, aby vás to nezasypalo, ten betón
musíte dostať čo najďalej a potom, kým ja budem preč, vy si to dáte do richtigu“,
poradil, nacúval a za pár minút sa prúd betónu valil na nás v jame.
Na konci „raketových náletov“ boli pätky zabetónované a my traja ustatí, ako
ťažné kone. Bol zhon a tak som pánovi Písenčákovi ani nestačil povedať, že tam na
betonárke som netušil, čo ten Najvyšší Pomocník dokáže vykonať, keď Ho človek tak
náhodou(?) priberie do partie.
V tú sobotu som veľmi jasne pocítil pri sebe Božiu prítomnosť a odvtedy,
nielen na tejto stavbe, ešte mnoho ráz. Deo gratias!
Jozef
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ZAMYSLENIE

0Sestra Emmanuela: Existujú zvláštne dni, kedy sú vyslobodzované?
0Mária Simma: Áno, stáva sa to hlavne na Vianoce, na Všetkých svätých, na Veľký piatok, v deň

DUŠE V OČISTCI
Nedávno sme si spomenuli na našich zosnulých. Je zvykom si na nich spomenúť aj pri
štedrovečernom stole. V niektorých rodinách im zažnú sviecu na mieste, kde sedávali alebo im
prestrú tanier, akoby tam boli. Tiež sa za nich pri štedrovečernom stole pomodlia.
Ja sa chcem s vami podeliť o jeden rozhovor, ktorý som dostal emailovou poštou.
Rozhovor urobila sestra Emmanuela s Máriou Simma, rakúskou mystičkou, ktorú vďaka
osobitnému Božiemu daru, navštevujú duše v očistci.
Sestra Emmanuela si s veľkým záujmom prečítala knihu o dušiach v očistci. Dozvedela
sa, že autorka knihy Mária Simma ešte žije. Ihneď sa s ňou skontaktovala a požiadala ju o
rozhovor.
Mária žila sama vo svojom domčeku v malebnej dedinke Sonntag vo Voralbergských horách v
Rakúsku. Práve tam sa uskutočnilo ich stretnutie. Kto je vlastne Mária Simma? Mária bola
obyčajnou sedliačkou, ktorá sa už od svojho detstva veľa modlila za duše v čistci. Vo veku 25
rokov bola obdarená veľmi zvláštnou a ojedinelou charizmou v Cirkvi - darom byť navštevovaná
dušami v očistci. Mária bola zapálenou katolíčkou, bola to veľmi skromná a jednoduchá žena.
Miestny kňaz, ako aj miestny biskup ju veľmi povzbudzovali v jej poslaní.
0Sestra Emmanuela: O čo vás žiadajú duše z očistca?
0Mária Simma: Poväčšine ma žiadajú, aby som za ne dala odslúžiť sväté omše, a aby som na
týchto omšiach bola prítomná. Ďalej ma žiadajú o modlitbu ruženca a krížovej cesty.
0Sestra Emmanuela: Čo presne očistec je?
0Mária Simma: Je to geniálny vynález Boha. Predstavme si : jedného dňa sa dvere otvoria a
objaví sa v nej bytosť neopísateľne krásna ... Taká krásna, akú ste ešte v živote nikdy na zemi
nevideli. Ste očarený touto BYTOSŤOU, vyžarujúcu krásu o to viac, že táto bytosť vám
naznačuje, že je do vás bláznivo zaľúbená. Predtým ste si nevedeli ani predstaviť, že by vás
mohol niekto tak milovať. Vycítite tiež, že má veľkú túžbu pritiahnuť vás k sebe, objať vás a oheň
lásky, ktorý už vo vašom srdci horí vás poháňa, aby ste sa vrhli do jej náručia ...
0Sestra Emmanuela: Mária, majú tieto duše v očistci predsa len nádej a radosť v ich utrpení?
0Mária Simma: Áno. Žiadna duša by sa nechcela vrátiť z očistca na zem, pretože má poznanie,
ktoré nás nekonečne presahuje, a nemohla by sa už nikdy vrátiť do temnoty zeme. Hľa, v tom
spočíva rozdiel medzi očistcom a utrpením, ktoré poznáme tu na zemi. V očistci majú duše
istotu, napriek hroznej bolesti, že budú môcť navždy žiť s Bohom. Táto absolútna istota im
spôsobuje to, že radosť je väčšia ako bolesť. Neexistuje na zemi nič, čo by v nich vyvolávalo
túžbu znovu tu žiť, lebo na zemi si nie sme nikdy ničím istí.
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Nanebovystúpenia Pána a v deň Nanebovzatia Panny Márie.
0Sestra Emmanuela: Ktoré z hriechov najčastejšie spôsobujú to, že nás dostanú do očistca ?
0Mária Simma: Sú to hriechy proti láske k blížnemu, zmilovaniu sa nad niekým, tvrdosť srdca,
nepriateľstvo, ohováranie... Ohováranie, klebety, krivé obvinenia sú najhoršie pošpinenia,
ktoré vyžadujú dlhé očisťovanie.
0Sestra Emmanuela: Môžete nám povedať, ktorí ľudia majú najväčšiu príležitosť ísť priamo do
neba?
0Mária Simma: Tí, čo majú dobré srdce ku všetkým, pretože láska k blížnemu ospravedlní
mnoho hriechov (sv. Pavol).
0Sestra Emmanuela: Akými prostriedkami, ktoré máme na zemi k dispozícii, sa môžeme vyhnúť
očistcu a ísť priamo do neba?
0Mária Simma: Musíme urobiť veľa pre duše v očistci, pretože ony nám potom neskôr
pomáhajú. Treba mať veľa skromnosti. Je to najväčšia zbraň proti Zlému. Skromnosť zaháňa Zlo.
0Sestra Emmanuela: Čo urobil lotor, keď mu Ježiš prisľúbil na kríži, že ešte dnes bude s ním v raji?
0Mária Simma: Skromne prijal svoje utrpenie priznajúc, že je to spravodlivé a nabádal aj
druhého lotra, aby tiež prijal svoj údel. Obával sa Boha, čo značí, že mal v sebe skromnosť.
0Sestra Emmanuela: Mária, môžete nám povedať, aké sú najúčinnejšie prostriedky na
oslobodenie duší z očistca?
0Mária Simma: Hlavne sv. omša, pretože sa počas nej sám Kristus obetuje z lásky k nám.
Obetuje seba samého Bohu, čo je najkrajšia obeta. Účinok sv. omše za mŕtvych je o to väčší, čím
väčšiu úctu k svätej omši mal nebožtík za svojho života, či sa počas nej modlil s úprimným
srdcom, či na ňu chodil, ak mal voľno, aj počas týždňa. Títo ľudia majú ešte väčší úžitok zo sv.
omší, ktoré sa za nich slúžia. Aj tu každý zožne to, čo zasial.
0Sestra Emmanuela: Mária, vy ste boli viac ráz vyzvaná trpieť za duše v očistci, aby boli
vykúpené. Čo ste v tých chvíľach prežívali a cítili?
0Mária Simma: Po prvý raz, keď sa ma duša spýtala, či chcem naozaj telesne trpieť za ňu počas
troch hodín a potom znova budem môcť pracovať, som si povedala, že keď bude po troch
hodinách po všetkom, môžem to azda prijať. Počas tých troch hodín som mala pocit, akoby to
trvalo skôr tri dni, natoľko to bolo bolestivé. Avšak nakoniec, keď som sa pozrela na hodinky,
videla som, že to naozaj trvalo len tri hodiny. Duša mi povedala, že tým, že som prijala toto
utrpenie s láskou počas troch hodín, ušetrila som jej 20 rokov očistca.
0Sestra Emmanuela: Prečo tri hodiny utrpenia na zemi za 20 rokov utrpenia v očistci? Prečo
malo vaše utrpenie väčšiu cenu?
0Mária Simma: Utrpenie na zemi nemá vždy tú istú cenu. Keď trpíme na zemi, môžeme ďalej
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rásť v láske, môžeme získať zásluhy, čo nie je prípad utrpenia v očistci, pretože tam slúži
utrpenie iba na očistenie sa od hriechu. Na zemi máme všetky milosti a slobodu vybrať si. Toto
môže dať mimoriadny význam nášmu utrpeniu. Keď tieto bolesti obetujeme a prijímame s
trpezlivosťou a skromnosťou, tak aj celkom malé obety, čo ponúkame, môžu mať neslýchanú
moc v pomoci dušiam. Najlepšie je spojiť naše utrpenie s utrpením Ježiša a zveriť ich do rúk
Márie, lebo ona bude najlepšie vedieť, ako ich použiť, pretože my sami často nepoznáme súrne
potreby tých, čo sú okolo nás. Toto všetko nám Mária vráti v hodine smrti a bolesti, čo sme jej
obetovali, budú našim najcennejším pokladom na druhom svete.
0Sestra Emmanuela: Čo treba robiť, aby sme prijali utrpenie ako dar, a nie ako bolesť?
0Mária Simma: Treba všetko odovzdať Panne Márii, lebo Ona najlepšie vie, kto potrebuje takú,
či onakú obetu svojho utrpenia, aby bol zachránený.
0Sestra Emmanuela: Prečo duše v očistci nemôžu získať žiadne zásluhy, ale mi na zemi ešte
môžeme?
0Mária Simma: Pretože v momente smrti je koniec možnosti získať zásluhy. Pokým žijeme na
zemi, môžeme napraviť zlo, čo sme spôsobili. Aj anjeli ” žiarlia “ na nás, lebo my máme možnosť
rásť dovtedy, kým sme ešte na zemi.
0Sestra Emmanuela: Aká je úloha oľutovania či kajúcnosti v hodine smrti?
0Mária Simma: Oľutovanie je veľmi dôležité ! Hriechy sa odpustia, ale zostávajú ešte dôsledky
hriechu. Ak chceme získať plnomocné odpustky v momente smrti, čo značí ísť priamo do neba,
musí byť duša úplne oslobodená od akejkoľvek náklonnosti k hriechu.
0Sestra Emmanuela: V momente smrti, skôr ako vojde duša do večnosti, má ešte možnosť
obrátiť sa k Bohu, hoci aj viedla hriešny život?
0Mária Simma: Áno, Pán dáva každému niekoľko minút na oľutovanie svojich hriechov a na
rozhodnutie: Prijímam, či neprijímam možnosť ísť k Bohu. Vtedy človek vidí film svojho života.
0Sestra Emmanuela: Mária, v momente smrti sa Pán zjaví všetkým dušiam rovnako mocne?
0Mária Simma: Každému je daná možnosť vidieť svoj prežitý život ako aj utrpenie, ktoré príde v
očistci. Nie je to však rovnaké pre každého. Intenzita odhalenia závisí od života každého človeka.
Sestra Emmanuela: Mária, má diabol dovolené napadnúť nás v momente smrti? Mária Simma:
Áno, ale každý človek má aj milosť odporovať mu. Keď ho človek odmietne, démon nemôže nič
urobiť.
0Sestra Emmanuela: Keď niekto vie, že čoskoro zomrie, ako sa môže podľa vás najlepšie na to
pripraviť?
0Mária Simma: Úplne sa odovzdať pánovi, obetovať mu všetko svoje utrpenie, byť šťastný s
Bohom.
0Sestra Emmanuela: Aký postoj máme zaujať pred niekým, kto zomiera? Čo urobiť?
0Mária Simma: Vždy sa treba veľa modliť a pripraviť osobu na smrť. Treba jej povedať pravdu.
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0Sestra Emmanuela: Mária, sú rozdiely v stupňoch očistca?
0Mária Simma: Áno, je veľký rozdiel v stupni duchovného utrpenia. Každá duša má svoje
vlastné utrpenie, ktoré zodpovedá jej samej.
0Sestra Emmanuela: Hovoria vám duše čo sa stane?
0Mária Simma: Povedia len, že „niečo je pred dverami“, ale nepovedia čo. Povedia iba toľko,
koľko je potrebné na to, aby sa ľudia obrátili.
0Sestra Emmanuela: Utrpenie v očistci je bolestnejšie ako veľké utrpenie tu na zemi?
0Mária Simma: Áno, ale iba symbolickým spôsobom. Spôsobuje to väčšie bolesti v duši.
0Sestra Emmanuela: Prichádza Ježiš osobne do očistca?
0Mária Simma: Nikdy mi to žiadna duša nepovedala. Do očistca prichádza iba Božia Matka. Raz
som sa spýtala jednej duše z očistca, či ona sama hľadala dušu, na ktorú som sa spytovala.
Odpovedala mi: Nie, Matka milosrdenstva nám povedala, ako to je. Ani svätí neprichádzajú do
očistca, ale anjeli tam sú. Je tu svätý Michal a každý anjel strážny je pri svojej duši.
0Sestra Emmanuela: Čo robia anjeli strážcovia v čistci?
0Mária Simma: Potešujú a pomáhajú im. Duše ich môžu dokonca aj vidieť.
0Sestra Emmanuela: Dnes mnohý ľudia veria v reinkarnáciu. Čo nám o tom duše hovoria?
0Mária Simma: Duše hovoria, že Boh nám dáva iba jeden život.
0Sestra Emmanuela: Niektorí hovoria, že jeden celý život nestačí na poznanie Boha a na to, aby
mal človek naozaj čas obrátiť sa, a že to nie je spravodlivé. Čo by ste im na to odpovedali?
0Mária Simma: Všetci ľudia majú svoj vnútorný hlas. Aj tí, čo sú iba matrikoví katolíci,
rozpoznajú inštinktívne Boha. Úplne neveriaci človek neexistuje. Každý človek má svedomie od
Boha, vnútorne rozpozná dobro od zla, samozrejme na rôznych stupňoch, a vie to dobre
rozlišovať. S týmto svedomím sa každý človek môže stať blaženým.
0Sestra Emmanuela: Čo sa stane s ľuďmi, čo spáchali samovraždu? Navštívili vás už také osoby?
0Mária Simma: Až doteraz som nikdy nestretla prípad samovraha, čo by bol stratený. To však
samozrejme neznačí, že také prípady neexistujú, dosť často mi duše hovoria, že najviac sú
zodpovedný tí, čo s nimi žili, keď boli nedbanliví, alebo keď odpovedali na ohováranie.
0Sestra Emmanuela: Ľutujú tieto osoby, že spáchali samovraždu?
Mária Simma: Áno, ale samovražda je niekedy spôsobená duševnou chorobou. Keď potom
vidia veci v Božom svetle, ľutujú to, lebo zrazu pochopia, koľko milostí bolo pre nich
pripravených na obdobie, čo mali ešte žiť. Vidia tento čas, čo im zostal. Vidia taktiež všetky duše,
ktorým mohli pomôcť, keby boli obetovali zvyšok svojho života Bohu. Čo ich najviac bolí, je to
keď vidia, čo všetko mohli urobiť, a neurobili, lebo si skrátili život. Ak je príčinou samovraždy
choroba, Pán to berie do úvahy.
0Sestra Emmanuela: Navštívili vás osoby, čo samy seba pomaly ničia, napríklad
predávkovaním sa drogami?
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0Mária Simma: Áno, nie sú stratené. Závisí to od príčiny drogovania, ale musia trpieť v očistci.
0Sestra Emmanuela: Osoby iných náboženstiev vás tiež prišli navštíviť?
0Mária Simma: Áno, sú šťastný. Ten, kto svoju vieru prežíva dobre, je šťastný. Avšak
prostredníctvom katolíckej viery je možné získať najviac pre nebo.
0Sestra Emmanuela: Sú aj náboženstvá, ktoré sú zlé pre dušu?
0Mária Simma: Nám katolíkom sú najbližší ortodoxní a protestanti. Je veľa protestantov, čo sa
modlia ruženec. Sekty sú veľmi zlé. Treba urobiť všetko preto, aby sme zo sekty odišli.
0Sestra Emmanuela : Sú v očistci aj kňazi?
0Mária Simma: Áno, je ich tam veľa... Nepomáhali rešpektovať sv. Eucharistiu, a tým trpí celá
viera. Často sú v očistci preto, že zanedbávali modlitbu.
0Sestra Emmanuela: Sú v očistci aj deti?
0Mária Simma: Áno, ale v očistci nie sú tak dlho, a nie je to pre nich veľmi bolestné, lebo
nevedia dobre rozlišovať.
0Sestra Emmanuela: V akom veku bolo najmenšie dieťa, ktoré ste videli?
0Mária Simma: Štyri roky. Bola v očistci preto, lebo na Vianoce dostala do daru od rodičov
bábiku. Jej sestra, dvojička, tiež dostala bábiku. Toto štvorročné dievčatko si bábiku pokazilo.
Ukradomky a vediac, že ju nikto nevidí, vymenila svoju pokazenú bábiku za sestrinu dobrú.
Vedela veľmi dobre vo svojom malom srdiečku, že spôsobí sestre bolesť. Vedela tiež, že je to
klamstvo a nespravodlivosť. Za toto všetko sa dievčatko dostalo do očistca. Deti majú často
živšie svedomie ako dospelí. Treba u nich bojovať proti klamstvu, na ktoré sú veľmi citlivé.
0Sestra Emmanuela: Ako môžu rodičia pomôcť pri formovaní svedomia svojich detí?
0Mária Simma: Ponajprv dobrým príkladom, to je najdôležitejšie, a potom modlitbou. Rodičia

keď spôsobujú otáčanie stolov a pod...?
0Mária Simma: Nie je to dobré. Je to vždy diabolské, tými stolmi hýbe démon.
0Sestra Emmanuela: Aký je rozdiel medzi tým, čo prežívate vy s dušami a špiritizmom s jeho
praktikami?
0Mária Simma: Nemáme vyvolávať duše zomrelých. Ja sa neusilujem o ich príchod. Pri
špiritizme duše provokujú a privolávajú ich. Tento rozdiel je celkom jasný a musíme to brať do
úvahy s celou vážnosťou. Ak by mali ľudia veriť iba jednu, jedinú vec z toho, čo som povedala,
bola by som rada, keby to bolo nasledovné: tí, čo vykonávajú špiritizmus, si myslia, že
vyvolávajú duše zomrelých. V skutočnosti, ak dôjde k odpovedi na ich volanie, je to vždy Satan a
jeho anjeli, čo odpovedajú. Tí, čo vykonávajú špiritizmus (veštci, čarodejníci, bosoráci), robia
tým čosi veľmi nebezpečné tak pre nich samých, ako aj pre tých, čo ich žiadajú o radu. Pokiaľ ide
o mňa, ja som ich nikdy nevyvolávala, nevolám ich ani nikdy nebudem vyvolávať. Iba sám Boh
umožňuje to, čo sa mne stáva.
0Sestra Emmanuela: Ako vás ľudia zo dňa na deň začali uznávať a veriť, že vaše nadprirodzené
skúsenosti sú skutočne autentické?
0Mária Simma: Stalo sa to tak, že ma duša požiadala, aby som upovedomila ich rodiny, že majú
vrátiť nespravodlivo nadobudnutý majetok. Ľudia videli, že to, čo som im povedala bolo
pravdivé.
0Sestra Emmanuela: Uznáva Cirkev túto veľmi zvláštnu charizmu, ktorú vykonávate pre duše v
očistci a pre tých, ktorých sa váš apoštolát týka?
0Mária Simma: Môj biskup mi povedal, že pokiaľ nedošlo k teologickej chybe, mám

majú požehnávať svoje deti a poúčať ich o Božích veciach.
0Sestra Emmanuela: Navštívili vás duše, ktoré na zemi robili perverzné veci, napríklad

pokračovať. Súhlasí s tým. Kňaz našej farnosti, ktorý je aj mojim duchovným vodcom, taktiež
tieto veci odobruje.
0Sestra Emmanuela: Toľko ste urobili pre duše v očistci, že vás dozaista budú sprevádzať až do

sexuálne?
0Mária Simma : Áno, nie sú celkom stratené, ale musia veľa trpieť, aby sa očistili. Napríklad

neba! Domnievam sa, že nebudete musieť prejsť cez očistec!
0Mária Simma: Nemyslím si, že pôjdem rovno do neba, bez očistca, lebo som mala viac svetla,

homosexualita pochádza skutočne od Zlého.
0Sestra Emmanuela: Aké rady by ste mohli dať týmto homosexuálnym osobám?
0Mária Simma: Aby sa veľa modlili a dostali silu sa od toho oslobodiť. Majú predovšetkým

viac vedomosti ako iní, moje chyby sú preto vážnejšie. Avšak aj tak dúfam, že duše mi pomôžu
vstúpiť do neba.
0Sestra Emmanuela: Ste rada, že máte túto charizmu, alebo je to pre vás príťažou, všetky tie

prosiť sv. Michaela archanjela, pretože hlavne on bojuje proti Zlému.
0Sestra Emmanuela: Aké postoje nášho srdca môžu definitívne zatratiť našu dušu a priviesť ju

neprestajné žiadosti zo strany duší?
Mária Simma: Nesťažujem sa na ťažkosti, lebo viem, že im môžem veľmi pomôcť! Pomáhať
mnohým dušiam - to robím rada. Som šťastná, že to môžem robiť.

do pekla?
0Mária Simma: Ak niekto nechce ísť k Bohu.
0Sestra Emmanuela: V súčasnosti vás ešte stále navštevujú duše z očistca?
0Mária Simma: Áno, dva-trikrát do týždňa.
0Sestra Emmanuela: Čo si myslíte o špiritizme? Napríklad, keď vyvolávajú duchov zomrelých,
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Ako môžete veriť vy,
ktorí sa navzájom oslavujete,
a nehľadáte
slávu,
ktorú dáva
len Boh?!

“Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať
svetlo života.
Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec...
Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách.
Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla.

Otče, osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba.
Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Teraz poznali, že všetko,
čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich
prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za
nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A v
nich som oslávený.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo
sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako
si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám
posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj
za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo
mne a ja v tebe. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako
sme my jedno - ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet
spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem,
aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu
ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet
ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im
tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v
nich bol ja.”
Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.
A my sme uvideli jeho slávu, slávu,
akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
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(porovnaj: Jn 5,44; Jn 1,9.14b; Jn 8,54; Jn 12,36.46; Jn 17,1b.6-10.15-26)
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OKIENKO DO HISTÓRIE

Na Štefana...
Svätý Mikuláš a Vianoce, Božie narodenie - to boli hlavné sviatočné udalosti tohto obdobia ,
no deň významný a bohatý na udalosti bol vo vianočnej sérii aj na Štefana. V tento deň sa
chlapci dohodli a chodievali po dedine s veľkým pleteným koláčom.
Ešte keď sa mlátilo obilie, tak gazda odložil zo dve, tri viazanky na viazanie snopov. Skrútili sa,
aby boli pevné a držali, no a teraz si tieto "povrísa" chlapci zobrali. Z týchto potom koláč plietli.
Vzali sa tri viazanky a plietli sa ako vianočka, no do tákého venca. Slama sa viazala na "kadlecký
suk", aby netrčala a klásky pekne ukázali. Potom sa narobili ešte z "flusu" tj. z krepového
papiera ruže a napokon sa celý veniec omašľoval. Aby sa im ľahšie nosil, pripevnili naň i remeň a
tento si prehodili jednoducho cez plece.
Po dedine chodili dve skupinky - Horiánci a Doliánci. Išlo o slobodných chlapcov, ktorí ešte
nemali frajerky. Chodievalo ich zo päť, zo šesť. Každá skupinka mala svojho harmonikára,
pokladníčku, fľašu so "sifónom" - teda dákou borovičkou či vínom silne zriedeným s vodou a
neodmysliteľný koláč. Skupinky chodievali za sebou, najskôr Doliánci a za nimi postupovala
partia Horiáncov. Nevynechali ani jedno dievča, kde bol chlapec na pitke. Gazdiné im ponúkali z
už nachystaného údeného mäsa a oni zase každej žene naliali z toho svojho sifóna. Harmonikár
medzitým spustil dajakú krátku polku, alebo valčík. Zatancovali si, no nezabudli si vypýtať i dáke
drobné do kasy. Túto plnili výlučne ženy. Od mužov nedostali nič. Keď už obišli všetky dievčatá,
zamierili do šenku. Horiánci do svojho a Doliánci tiež. Krčmári ich už čakali a koláče od nich
odkúpili podľa dohody za liter vína, či dva a obesili ich na stenu. Peniaze, ktoré si chlapci vybrali,
utratili potom spolu v krčme.
V tento deň však každoročne dedinu rozrušila ešte jedna udalosť. Na Štefana sa chlapci vracali
zo služieb. Veľa chlapcov Horiáncov vtedy slúžievalo v susednom Rakúsku. Keď sa na toho
Štefana chlapci vracali, gazdovia ktorí mali záprahy sa dohodli a išli pre nich k tomuto prievozu.
Bývalo ich i zo štyri vozy. Vracali sa domov so spevom a každý z nich mal tiež u seba koláč. Tento
si niesol zo služby, no bol pečený, pomenší, ale tiež omašľovaný. Vyložili ich pri šenku. Na chvíľu
sa doň nahrnuli, ale iba na chvíľu, veď každý z nich chcel byť už konečne doma. Takého vzrušenie
prebehlo dedinou i na Nový rok, s tým rozdielom, že tento krát vozy priviezli dievčatá. Dievčatá,
tie chodievali slúžiť skoro všetky. Bola to pre ne často krát jediná možnosť ako si poriadiť výbavu
a preto slúžievali i po niekoľko rokov.
Tieto si tiež prinášali koláče a spievali ešte krajšie:

"Otevrite mamičko, otevrite dvera,
už sem sa najedua rakúského chleba.
Rakúský chlebíček ten by máo saný,
já sem ho solia svojíma slzámi.”

alebo
"Vánoce, vánoce skoro li budete,
chudobné dzifčence ze sužby pujdete.
Kerá má mamičku, ide k svéj mamičce,
a kerá í nemá plače prevelice.
Vandruj šuhaj vandruj, báraj na kraj svjeta,
enem nepovidaj, že sem já sirota.
Kebys ty mja zradziu, že sem já sirota,
nesmjea bych nosit vjeneček ze zuata.
Nech bych ho nosia z téj zelenéj luty
jak ho nosívajú ubohé siroty.”

Kňaz – druhý Ježiš

Svätý Ján Mária Vianney
Na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho 19. júna (deň venovaným modlitbám za posvätenie
kňazov) otvoril svätý otec Benedikt XVI. Rok kňazov vyhlásený pri príležitosti 150. výročia
„narodenia pre nebo“ arského farára sv. Jána Márie Vianneya. Tento patrón farárov,
spovedníkov a všetkých kňazov sa narodil 8. mája 1786 v obci Dardilly vo Francúzsku. Jeho
rodičia boli zbožní ľudia. Počas francúzskej revolúcie sa rodina utiekala k Pánu Bohu, potajme
chodili na sv. omše a v dome ukrývali kňazov. Aj on zatúžil stať sa kňazom, ale otec bol proti –
nebolo peňazí na štúdium a otec ho chcel mať doma. Nakoniec mu dovolil chodiť do farskej
školy v Écully, Ján mal však veľmi slabú pamäť a veľké medzery vo vedomostiach - často bol
terčom výsmechu u svojich oveľa mladších spolužiakov. Modlil sa, zapieral, chytala sa ho
nechuť. Vykonal si púť k hrobu sv. Františka Regis a to mu dodalo odvahu a trochu sa zlepšil v
škole. Celé ďalšie štúdium mu išlo veľmi slabo. Predstavení ho však nakoniec pripustili, vidiac
jeho zbožnosť, ku kňazskému sväteniu.
V roku 1818 poslali Jána za administrátora do obce Ars-Dombes so slovami: „Je to malá obec a
niet v nej veľkej lásky k Bohu, vy ju tam zasejte!“ Obec bola povestná svojou bezbožnosťou.
Kostol opustený, štyri krčmy boli otvorené takmer nonstop, chýbala úcta medzi ľuďmi, nočné
zábavy a hýrenia ničili mravnosť, opilstvo prekvitalo. Keď Ján prišiel, vyčistil kostol, faru zariadil
len najnutnejším nábytkom, spával na zemi, spánok si skracoval a konal tvrdé pokánie za svoje
hriechy a za hriechy svojich farníkov. Desať rokov si varil sám stále to isté jedlo, len aby ho
udržalo pri živote. Navštevoval svojich farníkov, najmä chudobných a pre každého mal milé
slovo. Osem rokov tvrdo bojoval so zlozvykom kliatia v dedine. Dvadsaťpäť rokov mu trvalo,
kým sa podarilo odstrániť hriešne tance. Raz sa stalo, že prišiel do verejnej miestnosti,
tanečníkov vyhnal, hudobníkom a hostinskému zaplatil škodu. Výsledky jeho námahy sa
dostavovali pomaly, ale isto. Zbožné duše prijímali jeho reformy s radosťou a mali ho v úcte.
Viac však bolo takých, ktorým tento farár prekážal. Na biskupský úrad preto písali zlomyseľné
listy. Arcibiskup však situáciu poznal a Jána plne podporoval.
Po čase ľudia prestali pracovať v nedeľu. Už nebolo počuť kliať, v rodinách zavládli kresťanské
zvyky. Ján založil Dom prozreteľnosti pre dievčatá a siroty zo svojej farnosti. Použil na to svoje
dedičstvo. V roku 1832 vypukla vo Francúzsku cholera. Ľudia začali hľadať útechu u farára v
Arse. To bol začiatok mnohých pútí. Ľudia z celého Francúzska chodievali do Arsu, aby mohli
vidieť farára, vyspovedať sa u neho a dostať radu. No ani diabol ho nenechal na pokoji - trápil ho
hrmotom, buchotom, nedal mu spať, snažil sa ho znechutiť. Svätý farár bol napriek svojim
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úspechom stále presvedčený o svojej ničotnosti a dvakrát chcel dokonca z farnosti odísť. Čítal
vo svedomí mnohých ľudí, tridsať rokov strávil denne šestnásť až dvadsať hodín v spovednici.
Neskôr vážne ochorel a 4. augusta 1859 zomrel s úsmevom na perách. Mal vtedy
sedemdesiattri rokov. Sv. Ján Mária Vianney sa úplne stotožnil so svojou službou kňaza, v ktorej
prežíval hlboké spoločenstvo s Kristom. Rád opakoval: „Ak by sme mali vieru, videli by sme
Boha ukrytého v kňazovi ako svetlo za sklom, ako víno zmiešané s vodou.“

Zmysel Roka kňazov
Prečo súvisí Rok kňazov práve s výročím svätého farára z Arsu, ktorý zdanlivo nič mimoriadne
nevykonal? Na generálnej audiencii 24.6.2009 na Námestí sv. Petra v Ríme to Benedikt XVI.
vysvetlil týmito slovami:
„Cieľom tohto Roka kňazov – ako som napísal v liste adresovanom pri tejto príležitosti kňazom –
je povzbudiť smerovanie každého kňaza „k duchovnej dokonalosti, od ktorej predovšetkým
závisí účinnosť jeho služby“, a tiež pomôcť najmä kňazom a s nimi i celému Božiemu ľudu znovu
objaviť a upevniť vedomie mimoriadneho a nenahraditeľného daru milosti, ktorý predstavuje
kňazská vysviacka pre toho, kto ju prijal, pre celú Cirkev i pre celý svet, ktorý by bol bez reálnej
Kristovej prítomnosti stratený. (...) Nech si kňazi, nasledujúc príklad svätého arského farára,
ustavične a hlboko uvedomujú zodpovednosť svojho poslania, ktoré je znamením a
sprítomnením nekonečného Božieho milosrdenstva.“
Svätý farár z Arsu často so slzami v očiach opakoval: „Aké je to hrozné byť kňazom!“ A dodával:
„Aký je len poľutovaniahodný kňaz, ktorý slúži svätú omšu, akoby robil niečo celkom bežné! Aký
nešťastný je kňaz bez vnútorného života!“

Modlitba

Pane, daj nám kňazov, svätých kňazov,
a učiň nás byť prístupnými ich náukám.
V Roku kňazov sa spoločne modlíme:
za kňaza, ktorý ma pokrstil,
za kňazov, ktorí ma rozhrešili od mojich hriechov,
za kňazov, ktorí mi dali Tvoje Telo a Tvoju Krv vo svätom prijímaní,
za kňazov, ktorí ma učili a spravili dospelým kresťanom,
za kňazov, vďaka ktorým Ti môžem naplno slúžiť,
za kňazov, ktorí požehnali moje manželstvo a moju rodinu,
za kňaza, ktorý bude pri mne predtým, ako predstúpim pred Tvoju tvár.
Lucia
Spracované podľa: www.knazi.sk a www.lumen.sk
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Moje svedectvo

PREDSTAVUJEME

Nedeľná brigáda

Európsky prezident –

V

júli roku 2007 začala na Morave v obci Popice výstavba energeticky pasívnej
drevostavby. Keďže sme chceli stavať podobný dom, dohodol som sa s investorom
stavby, že budem chodiť na brigády, aby som mohol získať informácie a skúsenosti o
stavebných postupoch. Nakoľko stavebníci chodili cez týždeň do práce, na stavbe robili počas
víkendov. Chcel som tam byť prítomný čo najviac, aby mi niečo dôležité neušlo, preto som
chodil do Popíc v sobotu aj nedeľu. Uvedomoval som si, že by som nemal v nedeľu pracovať, ale
povedal som si, že ma tam nikto nepozná a preto nikoho nepohoršujem. A okrem toho som sa
vždy v nedeľu zastavil v Kútoch a šiel som na svätú omšu. Po omši som pokračoval v ceste. Jazdil
som autom, takže nebol problém. Takto to išlo dva mesiace. Aj v nedeľu 16. septembra som sa
ráno zobudil sadol do auta a vyrazil som na Moravu s medzipristátím v Kútoch. Išiel som v kľude,
zapnuté rádio a spieval som si. Už som bol pred Kútmi, keď som precitol, lebo som išiel pravými
kolesami mimo cesty. Snažil som sa dostať naspäť, no dostal som šmyk a preletel som na druhú
stanu cesty do hlbokej priekopy. Keď som dopadol a zistil, že žijem, vyliezol som z auta a
okoloidúci hubári ma odviezli do malackej nemocnice. Mal som len dve tržné rany. Ďakoval som
Pánovi, že som to prežil a že sa mi nič horšie nestalo. Rozmýšľal som, ako som mohol zaspať
ráno, oddýchnutý, keď som sa toľkokrát vracal večer unavený a nezaspal som. Postupom času
som stále intenzívnejšie vnímal, že
tou nehodou mi dal Pán najavo, že
sa mu nepáčila moja nedeľná práca.
Preto som sa rozhodol, že už
nebudem v nedeľu pracovať.
Teraz, keď staviame vlastný dom,
nerobím v nedeľu, ani v prikázané
sviatky. Možno v dôsledku môjho
rozhodnutia stavba napreduje o
čosi pomalšie a pri mojej
„šikovnosti“ som aj teraz v stálom
ohrození zdravia , ale viem, že
moja práca je požehnaná.
Pavol

Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. (Žalm 127)
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kresťan a demokrat starej školy

E

urópska únia má svojho prvého prezidenta. Takáto správa
obletela svet pred štyrmi týždňami. Dovtedy všetky svetové
médiá prinášali prieskumy, ankety, prognózy o tom, kto je
najhorúcejším kandidátom na zisk kresla stáleho predsedu Európskej
rady, ako je post prezidenta oficiálne pomenovaný. Spomínali sa viaceré
mená ako britský expremiér Tony Blair či premiéri Holandska a
Luxemburska Jan Peter Balkenende resp. Jean- Claude Juncker. Medzi
kandidátov patril aj belgický premiér Herman Van Rompey(fan Rompuj), ktorému sa
napokon dostalo cti byť oficiálnou hlavou EÚ.
Kto to je, z akého prostredia pochádza? Vieme o ňom dosť? Aké budú povinnosti a
právomoci európskeho prezidenta? Pojem európsky prezident zaviedla do praxe v médiách
toľko pretriasaná Lisabonská zmluva. Funkcia má vyslovene reprezentatívny charakter, ktorý
vykonáva prezident spolu s európskym ministrom zahraničných vecí(honor byť prvým
ministrom zahraničia sa dostal britskej eurokomisárke pre obchod Cathrine Ashtonovej).
Obe funkcie slúžia na bližšie pripútanie krajín EÚ k sebe navzájom, ale tiež sú reprezentantmi
EÚ pred inými krajinami či alianciami na medzinárodnej úrovni. Túto funkciu bude
nasledujúceho dva a pol roka vykonávať práve ešte stále úradujúci belgický premiér.
Narodil sa 31. októbra 1947 v mestečku Etterbeek. Absolvoval univerzitu v Leuvene, kde
študoval aplikovanú ekonómiu a filozofiu. Kariéru politika začal už vo veku 30 rokov. Pred
postom belgického premiéra, ktorý získal vďaka víťazstvu svojej Kresťanskodemokratickej
flámskej strany vo voľbách roku 2008, zastával v rokoch 1993 až 1999 post ministra financií a
podarilo sa mu výrazne znížiť štátny dlh. V Belgicku ja na slovo vzatým odborníkom na
financie a ekonomiku, vďaka čomu sa krajine darí odolávať strašlivým dopadom finančnej
krízy, ktorú jej predpovedali analytici. Je zástancom federalistického smerovania únie,
odporcom extrémizmu a nacionalizmu a tiež kresťansky založeným človekom s politicky
čistým štítom, považovaný za intelektuála. Aj preto je odporcom vstupu Turecka do únie.
Okrem rodnej flámčiny ovláda angličtinu a francúzštinu. Je ženatý, má štyri dospelé deti a
zaujímavosťou o ňom je, že píše básne v japonskom štýle- haiku. Práve preto mu v Belgicku
prischla familiárna prezývka Poetický premiér. V Belgicku ho považujú za vzor kresťana a
demokrata starej školy.
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SVITANÍČKO

SVITANÍČKO

Vtipy

Prorok Izaiáš dal Spasiteľovi
meno Emanuel. Vieš, čo
znamená toto slovo?
Láska
Boh s
nami
Nádej
Sila

Sv. rodina musela utiecť pred kutým
kráľom Herodesom do inej krajiny. Do
ktorej?

USA

Babylon
Arábia
Čína

Egypt

Poľsko

Odpovede na obe úlohy napíš na papier spolu so svojím menom
a adresou, daj do obálky a vhoď do schránky na fare. Musíš to
stihnúť do konca januára 2010 !
Správne riešenia z minulého čísla:
Terezka sa modlila za KŇAZOV. Svoj život nazvala MALÁ CESTA.
Odmenu za správne odpovede dostane Martin Majzún.
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Pán Novák zomrel a prišiel pred nebeskú
bránu. Víta ho svätý Peter: "Ako sa
voláte? Novák?"
Začne hľadať v hrubej knihe:
"Ááá, tu Vás mám. No, žili ste celkom
poriadne, pomáhali ste starým ľuďom...
Ale čo to tu vidím?! Krádeže v obchode?"
Novák sa pozorne zadíva Petrovi do
tváre a trikrát zakikiríka. Peter na to:
"Dobre, dobre, už toľko nerýp a choď
ďalej."
***
Prišiel raz istý slávny kazateľ do horskej
dedinky a v kostole bol iba jeden starý
sedliak. Kazateľ sa pýta:
„To mam kázať iba pre vás?“
Starký mu na to:
„Viete, ja som len obyčajný sedliak. Ale
aj keď mam v chlieve iba jedného
barana, aj tak mu dám žrať.“
A tak začal kázať. Rozprával o mnohých
pravdách viery, predviedol mnoho
dôkazov a príkladov. Keď po 2 hodinách
skončil, spýtal sa starkého, čo na to
hovorí. Dedko sa poškrabal za uchom a
vraví:
„Viete, keď idem dávať žrať jednému
baranovi, nehodím mu všetko, čo mám
pripravene pre cele stádo.“
***

Do betlehemskej jaskyne sa spolu s
pastiermi prišli pokloniť františkán,
dominikán a jezuita.
Františkán sa skloní nad jaslami a povie:
"Syn Boží, prinášam Ti ako dar zlato
našej poslušnosti, chudoby a pokory."
Dominikán k tomu pridá kadidlo
vzdelanosti a múdrosti. Jezuita sa
nakloní k Panne Márii a pošepne jej:
"Až vyrastie, dajte ho k nám do školy.
My už z neho niečo urobíme."
***
Kapucín, vášnivý fajčiar, s údivom
sleduje, ako jeho priateľ jezuita, tiež tuhý
fajčiar, pofajčieva počas modlitby
breviára.
"To je strašné." sťažuje sa kapucín, "Keď
som si pýtal od predstaveného dovolenie
fajčiť pri modlitbe, tak ma vyhrešil a
potom vyhodil." Jezuita na to:
"Ja som sa pýtal, či sa môžem modliť aj
pri fajčení, a predstavený ma pochválil,
že Boha chválim vždy a za každých
okolností."
***
Z víkendu sa vracajú vlakom zablatení
trampovia. Jeden zvlášť špinavý, so
zamastenými vlasmi a roztrhanými
maskáčmi, má na krku veľký kovový kríž.
Po chvíli si oproti nemu prisadne
bohoslovec a nenápadne sa opýta:
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"Prosím ťa, môžem sa spýtať, čo to nosíš
na krku?" Kovboj lenivo zdvihne oči a s
pohŕdaním odpovie:
"Stááárec, keby si vedel, aký to bol
frajer, tiež by si to nosil."
***
Policajt pozerá s kamarátom film, v
ktorom hrá policajtov kolega jednu malú
úlohu. Zrazu vidno, ako sa tento herecpolicajt blíži k otvorenému kanálu. V tom
policajt hovorí kamarátovi:
„Stav sa o stovku, že tam nepadne.“
On mu na to:
„Dobre, ja tvrdím, že tam padne.“ Film
beží ďalej a - herec spadol do kanála. A
na to kamarát hovorí policajtovi:
“Vieš čo, ono to ale nebolo odo mňa fér,
ja som ten film už videl.“
„Veď ja tiež, ale nepredpokladal som, že
kolega spraví dvakrát za sebou tú istú
chybu.“
***
Príde k doktorovi muž.
Doktor vraví:
"Ste mi nejaký známy, nevideli sme sa
už?"
Muž nato:
"Bol som u vás na vyšetrení pred
desiatimi rokmi. Vtedy ste povedali, že
keď sa budem chrániť vlhka, reuma ma
nedostane."
"Áno, pamätám. A čo chcete dnes?"
"Chcel by som vedieť, či sa už môžem
vykúpať."
***

"Miláčik, chceš kávu do postele?"
"Nie, do šálky."
***
Hovorí žena svojmu mužovi:
"Dnes som dala jesť jednému
žobrákovi... A ešte som mu dala 1 euro."
"On zjedol tvoju polievku?"
"Áno, dva plné taniere."
"Tak potom si tie peniaze naozaj
zaslúžil."
***
Katechétka začína svoju pravidelnú
hodinu náboženstva a dá deťom na úvod
malú hádanku: "Je to hrdzavočervené a
behá to po stromoch. Čo je to?" Prihlási
sa Janíčko: "No, za normálnych okolností
by som povedal, že je to veverička. Ale že
ste to vy, tak je to určite Ježiško."

SPIEVAJME NA VIANOCE S MLÁDEŽNÍCKYM ZBOROM
Vianočná
1. Prichádza tichý čas v modlitbách volá nás,
maličký v jasličkách, od Boha prišiel k nám.
Betlehem zaliaty, v milosti prichádzaš
Ježiško v jasličkách, prišiel k nám Mesiáš.
R: V Boží deň prišiel k nám, aby rozdal lásku deťom,
všetkým nám zoslal dar s obetou.
Mesiáš Kristus Pán, sa vydal za nás na kríž,
v tento deň prišiel sem aj medzi nás.
2. Možno v nás ostanú posolstvá Pánove,
aby z nás každý lásku mal.
Skúsme dnes pohladiť matkinu nežnú tvár,
do dlane vložiť dlaň, cítiť, že rád ju mám.

Madona s dieťaťom

... a ešte jeden vianočný
Rodičia majú dvoch synov pesimistu a
optimistu. Pesimista si nájde pod
stromčekom veľmi veľa hračiek. Šomre:
Do kelu! Toľko hračiek... zas ich budem
musie ukladať , budú sa kaziť ...
Optimista si nájde kopu hnoja. Začne sa
v nej prehrabáva a nate šený hovorí:
Jéééj, toľko hnoja... tu musí by niekde
koník!
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1. Po krásnej tvári blúdi sen
Keď k lícam túli si dieťa
To býva vzácna chvíľa žien
Keď v tráve kropaje svietia
R: Spí Madona s dieťaťom
A anjel im spieva z výšky
Spí Madona s dieťaťom
A neznámi sú si dnes blízki
2. Dnes líha líška k vtáčatám
Baránka zlý vlk dnes chráni
Dnes žiaden zúfalec nie je sám
A máme dokorán brány
R:
3. Hľa zástup hviezdny stráži ju
A krásne piesne jej hrá noc
Tak skús tiež nájsť Máriu
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R:

SPIEVAJME NA VIANOCE S MLÁDEŽNÍCKYM ZBOROM
Svet sníval
1. Svet sníval, že príde Kráľ a Knieža, čo získa trón.
Ten pocit ho dávno hrial a pomáhal kráčať tmou.
Len niekoľko rôčkov, niekoľko zím,
čo na čele s Kráľom Izraelským,
si zem otcov získa, premôže Rím.
Ten sen mu bol nádejou.
Tak úžasne málo od Boha chcel,
tak príšerne nízko hľadal svoj cieľ,
že hoci sa díval, neuvidel
a naďalej kráčal tmou.
R: Na na na...
2. Svet sníva sny prízemné, chce vládu a víťazstvá.
Len málokto z Písma vie, že Boh iný spôsob má.
On vybral si dievča Nazaretské,
On vybral si miesto v poli a v tme,
On vybral si plienky, zvieratá dve...
...A musia mu zúbky rásť.
Až dodnes sa skrýva. Ako už vieš,
len v kráľovstve pravdy vládne aj dnes,
len v kráľovstve lásky môžeš s Ním jesť,
len deti Ho môžu nájsť.
R:
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ERB NAŠEJ FARNOSTI
Popis erbu a vysvetlenie:
-Klobúk so šnúrkami a dvoma strapcami je symbolom sídla farára, t.j. symbol farnosti.
- Na štíte sú symboly našej farnosti. Dominantný je sv. Michal archanjel, ktorému je zasvätená
farnosť a hlavný kostol. Pri ňom je monogram Panny Márie vo hviezde, ktorej je zasvätený starý
kostol na cintoríne.
- Monogram je vo hviezde. Hviezda ranná, ako symbol nádeje nového rána. Symbol navštívenia,
keď Panna Mária pri navštívení Alžbety niesla pod srdcom novú nádej pre svet, Ježiša.
- Modrá na štíte je symbolom neba, ktoré chráni sv. Michal a z ktorého bol vyhnaný diabol.
- Strieborná na hviezde je symbolom Svetla (Pán Ježiš je Svetlom sveta), ktoré skrze Pannu
Máriu ožiarilo tento svet.
- Biela na archanjelovi je symbolom nebeskej slávy.
- Zlatá na svätožiare archanjela je symbolom svätosti.
- Červená na diablovi je symbolom pekla, ohnivého jazera, do ktorého bol zvrhnutý diabol.
- Meč je symbolom ochrany. Úlohou sv. Michala je chrániť Božie deti.
- Váhy sú symbolom Božieho súdu, ale kríž na váhach hovorí o Božom milosrdenstve.
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OZNAMY
ÚRADOVANIE
Pondelok až piatok hneď po sv. omši. Okrem sviatkov, aj prikázaného sviatku.

KRST
Treba si ho dohodnúť min. 2 týždne vopred.

SOBÁŠ
Treba si dohodnúť min. 3 mesiace vopred. Prípravu snúbencov min. ½ roka vopred.

TERMÍN KRSTU, SOBÁŠU A POHREBUzáleží od farára. Najprv sa treba s ním
dohodnúť, až potom plánovať všetko ostatné.

KRST, SOBÁŠ... treba realizovať vo svojej farnosti, čiže tam, kde žijeme.
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