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Časopis farnosti sv. Michala Archanjela v Závode

ÚVODNÍK
NA PRAHU PRÁZDNIN A DOVOLENIEK
Prišiel čas prázdnin a dovoleniek. Každý si bude chcieť oddýchnuť a
načerpať síl do ďalších povinností. Chcel by som sa s vami podeliť o myšlienky
Svätého Otca, Benedikta XVI.:
Vo svete, v ktorom žijeme, stáva sa takmer nevyhnutnosťou možnosť
zotavenia na tele i na duchu.

im hovorí: „Poďme na osamelé miesto a odpočiňte si trochu.“ I toto je činnosť
užitočná pre pastoráciu. Mať pokoru a odvahu odpočinúť si.
(citácie sú z príhovorov pápeža Benedikta XVI.)

Pokojný a užitočný oddych počas nasledujúcich dní
Vám želá
Ján Buček, farár
a redakčná rada

Už niekoľko dní sa nachádzam uprostred prekrásnych hôr Valle d´Aosta, kde
je ešte živá spomienka na môjho milovaného predchodcu Jána Pavla II.,
ktorý tu počas mnohých rokov trávil krátke pobyty oddychu a posilnenia.
Pred touto scenériou lúk, lesov, končiarov, dvíhajúcich sa k nebu, sa v duši
spontánne rodí túžba chváliť Boha za krásu jeho diel a náš obdiv k týmto
prírodným krásam sa ľahko premieňa na modlitbu.
Každý dobrý kresťan vie, že dovolenka je vhodným časom na uvoľnenie tela,
ale aj na nasýtenie ducha.
Prázdniny či dovolenka, okrem iného sú dňami, počas ktorých je možné viac
sa venovať modlitbe, čítaniu a meditácii nad hlbokým významom života, v
pokojnom kruhu vlastnej rodiny a svojich drahých.
Čas dovolenky ponúka jedinečné možnosti zastaviť sa pred sugestívnou
prírodnou scenériou, touto úžasnou „knihou“, ktorá je na dosah všetkým,
veľkým i malým. V kontakte s prírodou človek nachádza svoj správny rozmer,
znovu sa objavuje ako stvorenie malé, avšak zároveň jedinečné, „schopné
prijať Boha“, pretože je vnútorne otvorené pre nekonečno.
Človek pobádaný otázkou zmyslu života, ktorá v srdci neutícha, vníma v
okolitom svete odtlačok dobroty a Božej prozreteľnosti a takmer prirodzene
sa otvára pre chválu a modlitbu.
V homílii sv. Karol Boromejský, ktorý bol veľkým pastierom, hovorí všetkým
kňazom: „Nezanedbávaj vlastnú dušu. Ak je tvoja vlastná duša zanedbaná,
nebudeš schopný dať iným to, čo by si im mal dať. Musíš mať čas i pre seba
samého...“A potom treba mať i čas na oddych. Pamätajme na jednu udalosť z
evanjelistu Marka, keď boli apoštoli pod stresom a chceli všetko urobiť, a Pán

2

3

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
SLÁVENIE SVIATKU BOŽIEHO TELA

Oltáriky ozdobené kyticami kvetín a umiestnené v tieni briez v smere štyroch
svetových strán boli pripravené k úcte Božského Srdca Ježišovho, Panny Márie, sv.
evanjelistov a Božieho milosrdenstva s vďačnosťou za všetky dary, milosti a
dobrodenia pre celú farnosť. Tradícia príprav oltárov k procesii Božieho tela prechádza
v jednotlivých rodinách z pokolenia na pokolenie.

Sviatok Božieho tela prežíva naša farnosť osobitným spôsobom, čomu
predchádza každoročná dôkladná a dôsledná príprava k blížiacej sa oslave Božej lásky,
ktorá tradične vyvrcholí slávnostnou procesiou. Obetavé ženy svojimi šikovnými
rukami perú, škrobia a žehlia kroje, kvetinovými vencami a stuhami tvorivý spôsobom
pripravujú sochy k slávnostnej procesii a dievčatá si do svojich prútených košíkov
zbierajú čerstvé kvety, voňavé lupene kvetov a byliniek. Svojim záujmom a
obetavosťou chceme byť účastní a prispieť k dôstojnému duchovnému prežívaniu
slávnosti.

6. jún bol slnkom prežiarený deň, v ktorý sme po sv. omši so sviatostným

Potešiteľná bola veľká účasť našich farníkov v slávnostnom sprievode, ktorý
sprevádzali muzikanti. Svojou účasťou sme prejavili vieru a lásku k Sviatostnému
Spasiteľovi. Náš pohľad radostne spočinul na krojovaných deťoch a mládeži
prechádzajúcich s ovenčenými sochami Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie
ulicami našej obce. Dôstojný ráz slávnostnej procesie dotvárala aj prítomnosť členov
hasičského zboru. Prvoprijímajúce dievčatá z prútených košíkov sypali čerstvé kvety,
čím vytvárali pestrú paletu farieb rôznych druhov kvetov a vôní pred Oltárnou
sviatosťou. Deti oblečené v pestrom závodskom kroji a prvoprijímajúci chlapci v
bielych rovnošatách so stuhami v rukách sprevádzali sochy, čím spoločne utvorili živý
veniec v radostnom zjednotení ich detských sŕdc.

Spasiteľom prechádzali ulicami našej obce so štyrmi zastaveniami s poklonou a
požehnaním pri pekne pripravených oltároch.

Obdarení duchovným zážitkom, potrebnými milosťami a požehnaním pre
všetkých farníkov a našu farnosť sme procesiu k Božiemu telu ukončili slávnostným „Te
Deum laudamus“.
Alena
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

PRIJMI ZNAK DARU DUCHA SVÄTÉHO

PRIJALI TEN NAJVÄČŠÍ DAR

Sviatosť birmovania alebo jednoduchšie birmovka. Tento okamih svojho
života si nadosmrti zapamätám. Nie kvôli tomu, aké a koľko darčekov som dostala, ale
kvôli tomu, že vtedy som naozaj pocítila, ako na mňa zostúpil Duch Svätý. K sviatosti
birmovanie nás v nedeľu 11. apríla pristúpilo 79. Medzi birmovancami sa objavilo aj
pár dospelých kresťanov, ktorí rovnako ako my túžili prijať Ducha Svätého. Sviatosť
birmovania nám vyslúžil Monsignor Arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Bol to trošku zamračený, ale nádherný deň pre naše deti. Celá slávnosť bola
dôstojná, akí boli pekní, všetci rovnakí. Som rád, že ešte raz môžem poďakovať
každému, čo sa i len troškou pričinil o krásny priebeh tejto slávnosti.
Svoj deň a zároveň štart do života, v ktorom budú už zodpovední za seba, naše
deti zvládli. Pán farár i my rodičia sme im pomohli v duchovnej príprave, ktorá bola
kratšia, no intenzívnejšia a pripravili sme ich prijať tento dar. Teraz, keď som sa spätne
zamyslel nad prípravou detí, rád by som poďakoval nášmu pánovi farárovi za to, že
rodičom dôveroval, vytvoril nám priestor a pritiahol nás, (možno nie vždy dobrovoľne)
a pripomenul nám hlavnú zodpovednosť za výchovu našich detí.
Dostali najväčší dar na svete, nič viac už dostať nemôžu. Je len potrebné, aby
im Dar z 30.mája nezovšednel, neobkukal sa. Modlime sa za naše deti, aby potreby
stretávať sa a prijímať pána Ježiša Krista boli ich najväčšími potrebami. A čo my,
rodičia? Zostaneme s nimi v laviciach kostola, alebo ich len pošleme dopredu a pomaly
sa vytratíme a znovu sa stretneme pred birmovkou? Snáď im to neurobíme. A nemali
by sme to robiť ani sebe.

Cez svätú omšu sme boli plní očakávaní a zároveň istého strachu. Zrazu prišla
tá chvíľa. Chvíľa nášho osobného stretnutia s Bohom. Stála som pred pánom
biskupom, na pleci som pocítila ruku mojej birmovnej mamy, hľadela som na kňaza
oproti mne: „Nina, prijmi znak daru Ducha Svätého! Amen.“
V tom okamihu som pocítila Božiu prítomnosť, v nás všetkých. A súčasne
neopísateľný pocit šťastia. Odteraz sme každý zodpovedný sám za svoju vieru. Stali
sme sa dospelými kresťanmi. Teraz ideme každý za seba do života. A môžeme za to
vďačiť rodičom, Bohu a kňazom, že nás k tejto viere priviedli.
Myslím, že sviatosť birmovanie zmenila život každého z nás. Hlavne ten
duchovný. Ďakujeme preto pánovi farárovi Mášikovi, že bol pri našich začiatkoch a
pánovi farárovi Bučekovi, že jeho dielo dokončil. Tiež Monsignorovi arcibiskupovi
Stanislavovi Zvolenskému, že nám odslúžil sviatosť birmovania a Bohu, že nás vo viere
znovu prijal ako dospelých kresťanov.

Martin

Marianna
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PRIVÍTALI V SRDCIACH HOSŤA NAJVZÁCNEJŠIEHO

STRETNUTIE SO SESTRIČKAMI

Dňa 30. mája sa v našej farnosti konala sviatosť prvého svätého prijímania.
Predchádzala jej niekoľko-mesačná príprava detí na nedeľňajších sv. omšiach, na
hodinách náboženstva a azda aj niekoľkoročná príprava zo strany svojich rodičov, ku
ktorej sa zaviazali pri krste svojich detí. Deti sa učili, ako nazrieť do svojho vnútra, do
svojho zrkadla svedomia, aby do svojho srdiečka privítali po prvý raz toho
najvzácnejšieho hosťa, Pána Ježiša. Ten sa nám vo sv. eucharistii darúva osobne, a
preto aj od nás žiada osobný vzťah a našu oddanosť.
V sobotu pred slávnosťou sa deti zišli v kostole na ich prvej sv. spovedi,
rozrušené a plné očakávania. Mnohé z nich pripravené stískali v dlani na kúsku papiera
napísané hriechy, na ktoré si spomenuli pri nahliadnutí do svojho svedomia. Pán farár
im pomohol, už skôr im rozdal pomôcku, spovedné zrkadlo pre deti /spytovanie
svedomia podľa Desatora Božích prikázaní/. Veru tiež som nazrela do toho svojho a
prichádzali otázky :,, Modlím sa spolu s deťmi každý deň ? Chodím s nimi na sv. omšu v
nedeľu a v prikázaný sviatok ?“ Prichádzajú ďalšie otázky. Nadobúdam pocit, či sa deti
nespovedajú aj z našich hriechov.
Prichádza ich veľký deň. Stretajú sa pred pastoračným centrom - krásne,
upravené, odeté v bielych rúchach. Sú symbolom čistoty. Všetky rovné si pred Pánom,
no najmä s čistým srdcom. Pripravené otvoriť ho, aby mohli prijať to slnko, ktoré ich
prehreje a presvieti, veď včera otvorili okenice a odstránili všetko, čo by zadržalo tie
slnečné lúče. Touto cestou chcem vyjadriť vďaku nášmu vdp. farárovi za milosť, že z
jeho rúk prijali tento vzácny dar a našej pani katechétke Lucke za svedomité
pripravovanie detí na ich sviatosť. Nech Vás za to ochraňuje Panna Mária a nech Vám
to Pán Ježiš oplatí svojím milosrdenstvom!
V našich deťoch je rozsypané priehrštie Božích darov, od Boha dostali dar
života cez nás rodičov. Snažme sa byť deťom príkladom, chodievajme spolu na sv.
spoveď, modlime sa spolu, chodievajme spolu do kostola na sv. omšu. Pohľad Pána
Ježiša na čoraz prázdnejšie lavice detí ho pri jeho nesmiernej láske k nám určite bolí.

,, Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním´´
/Mt 11, 28 /

Zuzana
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V nedeľu 13. júna nás navštívili sestry z Misijnej Kongregácie Služobníc Ducha
Svätého. Prišli sa s nami modliť a podeliť so svojimi zážitkami a skúsenosťami z misií.
Naše stretnutie začalo v kostole. Úvod patril modlitbe k Duchu Svätému. Ako každý
mesiac aj teraz sme ňou otvorili stretnutie Misijného združenia Ducha Svätého.
Tentokrát bolo však obohatené prítomnosťou sr. Zuzany, sr. Agáty, ktorá pôsobí v Rusku
a sr. Pavly Peštovej, ktorá je našou koordinátorkou. Sestry pre nás pripravili zaujímavú
prezentáciu, ktorou nám sr. Agáta priblížila svoju misiu v Rusku. Stretnutie sme ukončili
modlitbou a presunuli sa do pastoračného centra, kde bolo pripravené občerstvenie.
Posedenie sa nieslo v priateľskom duchu, sestričky boli veľmi srdečné a tešili sa z
prítomnosti každého jedného člena.
Myslím, že mi toto stretnutie veľa dalo. Veľmi ma oslovilo nadšenie a radosť
sestier z práce, ktorú robia. Boli plné nadšenia a odhodlania v tejto práci pokračovať. Aj
z tohto krátkeho stretnutia s nimi som spoznala, že všetko, čo robia, robia ozaj z lásky k
Bohu a verím, že v tom vytrvajú. Nech im Boh odmení všetku námahu a starosti, ktoré
oni, pre Neho každodenne obetujú.
Hanka

EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY
Eucharistia je jednou zo siedmich sviatostí. Je viditeľným znakom Spasiteľovej
prítomnosti medzi nami. Je tajomstvom (nie zázrakom), neprístupným pre náš rozum a
zmysly. Toto tajomstvo môžeme prijať len vierou.
A predsa – už sa veľakrát v histórii Cirkvi stalo, že sa eucharistické spôsoby viditeľne
premenili na Telo a Krv. Tu už hovoríme o zázrakoch. Boh nám eucharistickými zázrakmi
pomáha, aby sa nám ľahšie verilo v toto „nepochopiteľné a nesmierne tajomstvo“ (JKS
č. 275).
Jeden z najznámejších a vedecky najviac preskúmaných eucharistických
zázrakov sa stal okolo r. 700 v talianskom Lanciane. Kňaz, ktorého trápili pochybnosti o
skutočnej prítomnosti Ježiša Krista v Oltárnej Sviatosti, slúžil omšu. Vtedy sa pred jeho
očami stal zázrak: vo chvíli premenenia sa hostia viditeľne zmenila na Telo a víno v
kalichu sa viditeľne zmenilo na Krv. Kňaz aj ľud boli ohromení. Zvesť o zázraku sa ihneď
rozšírila po celom okolí. Telo a päť zrazených hrudiek krvi vydržali po stáročia v
nezmenenom stave, čo tiež svedčí o ich výnimočnosti. Až v roku 1970 boli vykonané
prvé laboratórne výskumy. Vedci zistili, že:
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1. Telo i krv sú ľudské. Podľa chemického zloženia sú živé, ozajstné a čerstvé. Telo i krv
majú rovnakú krvnú skupinu (AB). Kúsok Tela je svalom zo srdca – Božského Srdca.
2. Jedna hrudka zrazenej krvi váži presne toľko, koľko všetkých päť dokopy. Je to
nevysvetliteľný jav, ktorý naznačuje, že v každej čiastke Eucharistie je prítomný celý
Ježiš Kristus.

Aj v súčasnosti sa dejú eucharistické zázraky. Kórejke Julii Kim sa počas sv.
prijímania premieňa Hostia na detské srdiečko – ju samu i okolostojacich ľudí to
privádza okrem úžasu hlavne k pevnej viere a väčšej láske ku Spasiteľovi...

„Hľa, ja nezabudnem
na teba, do dlaní
som si ťa vryl.“

Aby si cez prázdniny nezabudol na stretnutie s Pánom Ježišom na sv. omši,
urob si z papiera kostolík, ktorý ti to bude pripomínať. Najprv celé vyfarbi, potom obe
časti vystrihni a podľa prerušovaných čiar poprehýbaj. Zlep steny kostolíka, potom
prilep strechu! To isté urob s vežičkou! Nakoniec obe časti zlep!

V roku 1999 sa stal eucharistický zázrak aj v
Lurdoch, (ktoré sú známe tým, že mnoho chorých sa
uzdraví práve po požehnaní Sviatosťou Oltárnou):
počas sv. omše sa
hostia vznášala nad
paténou.

R. 1998 sa stal eucharistický zázrak aj vo
Venezuele, r. 2003 v Ostine-Florencii v Taliansku a na
mnohých iných miestach vo svete.
Niektoré eucharistické zázraky sú zachytené aj
na videách na Youtube. Do vyhľadávača zadajte
„miracolo eucaristico“ alebo „eucharistic miracle“. Veľmi
prínosné je DVD Tajomná prítomnosť, ktoré vyšlo aj v
slovenskom znení.
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FARNÍCI NA CESTÁCH
ODOLAL A VYLIEVA NA NÁS PRÚDY MILOSTI

J

e nevľúdne sobotné ráno 19. júna krátko pred 6.00 h. Ideme na púť. Po ceste
pristupuje zopár pútnikov v Moravskom Sv. Jáne a Sekuliach. Naším cieľom je
domovská arcidiecéza a v nej hora Hostýn. Sem už po mnohé stáročia putujú
pútnici do Baziliky Nanebovzatia Panny Márie.

S korunkou na hlave
V historickom okienku uprostred jazdy sa dozvedáme, že Hostýn sa spomína už v
záznamoch z doby bronzovej. Na hore sa nachádzalo keltské oppidum. Počas svojich
ciest zavítali na Hostýn aj sv. Cyril a sv. Metod a rozšírili medzi ľudom úctu k Panne
Márii. Na začiatku 13.storočia začali Európu ohrozovať nájazdy Tatárov. V r. 1241 vpadli
aj na Moravu. Vraždili a drancovali. Ubiedení ľudia hľadali útočisko v horách. A práve tí,
čo sa uchýlili na Hostýn, boli zachránení na príhovor Panny Márie. Strhla sa búrka a
blesk zapálil tábor divokých Tatárov. Ľudia z vďačnosti za záchranu postavili na vrchu
sochu Panny Márie. Pôvodne drevenú kaplnku nahradila murovaná. V nej bol obraz
„Panny Márie ochraniteľky“, ktorý ju znázorňoval s korunkou na hlave, ako skrýva pod
svoj plášť veľa prosiacich ľudí.

Zvony sa roztopili
Neskôr starostlivosť o Hostýn prenechal Jan z Rottalu svojim synom a tí sa zaviazali
postaviť na Hostýne veľkolepý chrám. Stavba v obtiažnej nadmorskej výške 718m
trvala 27 rokov a bola prerušovaná vojnami a nepokojmi. R. 1748 bol chrám dokončený
a vysvätený. R. 1769 však blesk spôsobil ničivý požiar kostola, pri ktorom sa 3 zo 4
zvonov roztopili. Po oprave v r. 1784 stihla Hostýn ešte väčšia pohroma. Cisársky výnos
zakázal všetky púte a zrušil pútne miesta. Následkom toho bol chrám 4.1. 1784 zrušený
a o mesiac neskôr odsvätený , zbavený celého vybavenia a dokonca aj strechy. Napriek
tomu však pútnici prichádzali i k ruinám. Od r.1840 boli púte opäť povolené. Buduje sa
tu kláštor, ktorý sa stal domovom pre jezuitov.

Jezuiti vyhnaní
Počas slávností Nanebovzatia Panny Márie 15.8.1912 bola socha Panny Márie a Ježiška
korunovaná. Korunky zo zlata a drahých kameňov posvätil pápež Pius X. Vojnové roky
20. storočia Hostýnu nepriali a komunistická totalita ho úplne ochromila. Jezuiti boli
vyhnaní, pútne domy premenené na internátnu školu a ústav pre mentálne
postihnutých. Pútnici však stále prichádzali. R.1982 bol chrám povýšený na Baziliku
Minor. Lepšie časy nastali až po roku 1989.
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Veselo i vážne do kopca
Po takmer 2-hodinovej pešej túre, keď sme veselo i vážne dúfali, že za ďalšou zákrutou
už budeme na mieste, sme uvideli parkovisko. A za ním chrám, na priečelí ktorého je na
ploche 26 metrov štvorcových mozaikový obraz Panny Márie Svatohostýnskej z r.
1912. Na spoločnej sv. omši so zrakovo postihnutými spoločne prosíme Pannu Máriu o
udržiavanie telesné, ale aj duševné. Na Hostýne sú dve krížové cesty. Staršia - klasická s
jednoduchými kaplnkami a mladšia - od slovenského architekta Dušana Jurkoviča s
mozaikovým vyobrazením jednotlivých zastavení. Vydáme sa na tú staršiu, aby sme sa
okolo novej vrátili späť do chrámu. Modlíme sa Litánie k Panne Márii a k nohám jej
skladáme kyticu uvitú z modlitieb a piesní, naše prosby aj vďaku. Pri rozlúčkovej piesni
sa nám do očí tisnú slzy.

Vodní kaple
Závodzania majú vrúcny a vrelý vzťah k Matke Božej. Zostáva nám po načerpaní
duchovnej sily navštíviť ešte vodný prameň, nad ktorým je vybudovaná „vodní kaple“.
Cesta k nej má rovných 130 schodov. A potom doma vo večernom tichu príde
uvedomenie. Že aj keď Hostýn postihlo za celé stáročia nemálo ťažkých skúšok, on
odolal. Odolal a vylieva na nás prúdy Božích milostí. To je cesta hodná nasledovania. O
zotrvanie na nej sme prosili v Lurdoch, na Hostýne a inak tomu nebude ani v
Litmanovej či v Zarošiciach.

FARNÍCI NA CESTÁCH
NAJVÄČŠIE ZÁZRAKY SA DIALI V MYSLIACH
Na púť po svätých miestach Annecy – Ars – Lyon – Avignon – Lurdy – Turín sme
vyrazili v podvečer posledný aprílový piatok vedení naším vdp. farárom Jánom
Bučekom. Naša cesta viedla cez Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko. V dopoludňajších
hodinách sme sa ocitli v mestečku Annecy, ktoré sa nachádza neďaleko švajčiarskej
Ženevy, avšak už na území Francúzska. Prvé kroky viedli do chrámu Navštívenia, kde
odpočívajú pozostatky sv. Františka Salezského a sv. Jany Františky de Chantal. František
Salezský ako zástanca optimistického humanizmu a hlbokej pastoračnej obety v
starostlivosti o duše bol inšpiráciou Dona Bosca pri založení Saleziánov. Známa je jeho
trojročná spolupráca so sv. Janou Františkou de Chantal, ktorej výsledkom bolo
založenie nového rádu Navštívenia Panny Márie, nazývaného tiež Saleziánkami.
Popoludní sme sa mohli presvedčiť, že malebnému mestečku s bohatou históriou,
úzkymi uličkami a pokojnými azúrovými kanálmi právom patrí prívlastok „ Benátky Álp”.

Text a foto: Anna
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Výnimočný muž
Doobedie prvej májovej nedele sme strávili v Arse, dedine svätého farára. Ars sa stal
pútnickým miestom vďaka kňazovi menom Ján Mária Vianney. Tento výnimočný muž
celý život venoval veriacim. Mal úžasný cit pre duševné rozpoloženie ľudí, preto pri jeho
spovednici čakal vždy obrovský rad veriacich. V Arse sme sa zúčastnili na svätej omši a
pokračovali sme do Dardilly, rodnej dedinky J. M. Vianney. Posledným cieľom v tento
deň bol Lyon, v minulosti centrum Galskej ríše, dnes druhé najväčšie mesto Francúzska.
Navštívili sme predovšetkým štvrť Vieux Lyon (Starý Lyon), ktorej dominantou je
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mohutná arcibiskupská katedrála sv. Jána Krstiteľa. Odtiaľ sme pokračovali kľukatými
cestičkami na kopec, na ktorom sa nad mestom týči bazilika Notre-Dame de Fourvière.
Odmenou za túto menšiu túru nám bol pohľad na monumentálnu stavbu a modlitba v
priestoroch, v ktorých sa harmonicky zlučuje gotický, byzantský a románský sloh.

Lurdy presvedčili o svojej sile
Po nocľahu v Lyone naša cesta pokračovala do historického centra Provensálska –
Avignonu. Toto slnečné mesto obkolesuje 13 kilometrov hradieb. V centre mesta sme
obdivovali Pápežský palác. Tento komplex gotických budov, v ktorom sídlili stredovekí
pápeži, pôsobil skutočne nedobytným dojmom. Po krátkej prehliadke mesta sme sa
vydali k úpätiu Pyrenejí. Večer sme dorazili do Lúrd. Ubytovali sme sa u rehoľných
sestričiek v pokojnom prostredí neďaleko centra. Ešte v ten večer sme sa zúčastnili na
svätej omši, ktorú odslúžil náš pán farár v jednej z kaplniek baziliky Nepoškvrneného
Počatia. Po svätej omši sme boli plní očakávania a napriek pokročilému času a
neustávajúcemu dažďu sme sa vybrali k Masabiellskej jaskyni. Sledovali sme posledné
minúty sviečkového sprievodu, ktorý prechádzal pod bazilikou svätého Ruženca.
Zapôsobil na nás silným dojmom a tešili sme sa na ďalší deň, aby sme sa mohli aj my
pripojiť. Pokračovali sme k jaskyni. Bola krásne osvetlená a neďaleko horelo množstvo
sviec. Ľudia sem mlčky prichádzali, modlili sa a odchádzali. Každý podvedome očakáva,
čím ho dokáže miesto, spájané s toľkými silnými príbehmi, presvedčiť o svojej sile. Kto
však túži po senzácii, bude zaiste sklamaný, pretože najväčšie zázraky sa diali v našich
mysliach. Po ceste do Lúrd sme spievali, nahlas sa modlili, vtipkovali…,tu však každý z
nás podvedome stíchol a začal tušiť pravý význam slova pokoj.
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Stretnúť svoju krásnu paniu

Kde sa nebo dotklo zeme

Ďalší deň sa začal svätou spoveďou v kaplnke J. M. Vianney. Pokračovali sme po stopách
sv. Bernadety Soubirusovej. Poobede sme sa opäť stretli na svätej omši v jednej z
kaplniek. Tento deň sme mali tiež to potešenie zúčastniť sa sviečkového sprievodu.
Napriek tomu, že sa nám niekedy nepodarilo ochrániť plamienky pred dažďom, bolo
krásne kráčať v zástupe množstva ľudí hovoriacich rôznymi jazykmi a modliť sa spoločnú
modlitbu. Deň plný duchovného obohatenia sme zavŕšili osobitnými modlitbami pri
jaskyni. Kus skaly, kde len pred niekoľkými rokmi prichádzala Bernadeta s túžbou
stretnúť svoju krásnu paniu, je skutočne zázračný. Človek tu stojí celkom odzbrojený,
slobodný od pozemských zákonov a meradiel. Všetko, o čom bol presvedčený, že je v
živote dôležité, tu zrazu stráca svoj význam. Zostáva len láska, viera a túžba po vnútornej
očiste.

S Lurdami sme sa rozlúčili svätou omšou v Masabiellskej jaskyni, ktorú odslúžil náš pán
farár. Nikomu z nás sa nechcelo opúšťať miesto, kde sa nebo dotklo zeme, ale čakal nás
ďalší cieľ nášho putovania. Po nočnom prejazde východným pobrežím Francúzska sme
skoro ráno dorazili do talianskeho Turína. Čakala nás výnimočná príležitosť vidieť
Turínske plátno. Plátno bolo prenesené do metropoly Piemontu pred 400 rokmi. V
tomto roku sa konala
jeho 27. expozícia. Pri
prehliadke mesta sme sa
stretli so skupinou
pútnikov z Bardejova.
Opäť sa naše cesty spojili
na Valdoku Don Bosca,
kd e s m e s p o l o č n e
oslávili svätú omšu.
Oboznámili sme sa s
biografiou tohto jedinečného človeka, ktorý
založil rád Saleziánov a
zasvätil svoj život
mládeži. Večer sme

pokračovali smerom na Miláno. Neďaleko
mesta sme strávili príjemný večer vďaka
našej milej a za každých okolností trpezlivej
sprievodkyni, ktorá sa postarala o
ubytovanie v malebnom prostredí.
V Taliansku bolo taktiež pekne. Všetci
sme však tušili, že nič neprevýši naše
požehnané zážitky z Lurdov. Na záver
dúfajme, že dokážeme čo najdlhšie čerpať
zo spomienok na túto púť. Ale najmä, že sa
budeme môcť ešte niekedy do Lúrd vrátiť.
Nikoletta

Foto: Anna, p. farár a ďalší pútnici
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MÁRIA

MOJE SVEDECTVO

POMOCNICA KRESŤANOV

NAJMENŠÍ BRAT

M

oja tohtoročná púť na polnočnú Svätú omšu do Šaštína, na slávnosť
zoslania Ducha Svätého, začala očakávaním, čo ma na nej čaká .... Mal som
už totiž skúsenosť z minulosti. Keď sme spoločne s Paľom pred niekoľkými
rokmi boli na polnočnej Svätej omši v Šaštíne, kde sme sa modlili za členov
spoločenstva Cenacolo, pri ceste naspäť, medzi obcami, presne v strede jazdnej dráhy,
ležal človek. Bol to mladý opitý mladý chlapec. Presne za takýchto sme sa predtým
modlili a on tam teraz „náhodou“ ležal. Nevládne tam ležal s rizikom, že ho niekto
zrazí. Alebo mu niekto pomôže. Naložili sme ho do auta a doviezli až pred dom. Bolo
nám jasné, že to nebola náhoda a že sme sa nemodlili zbytočne.
Preto som aj tento rok začal púť očakávaním. Nemusel som dlho čakať, už priamo v
dedine, keď som išiel po Paľa, som videl pred jednou z našich krčiem kolenačky ísť
jedného z posledných návštevníkov krčmy. O niekoľko minút už ležal v jarku, hneď pri
ceste. S hlavou na krajnici cesty, kúsok od križovatky. Išli sme ešte po Hanku a ďalej sme
sa už náhlili do Šaštína. Mali sme presne toľko času, aby sme stihli polnočnú. Už sme
minuli ceduľu obce, keď som začal uvažovať, čo ak ho zrazí auto a ten človek zomrie...
Nielenže na tomto svete si to budem vyčítať, ale bude to potom i mne vyčítané, keď
budem stáť pred Pánom. Ďalej som uvažoval, ako môžem ísť teraz do Šaštína za
Ježišom, ak tomu človeku nepomôžeme... Nedalo sa inak. Vrátili sme sa.
V tú noc pršalo. Opitý chlap ležiaci v jarku bol nielen špinavý, ale i celý mokrý. Ľahko sa
dal zobudiť a ako-tak komunikoval. Najskôr som sa snažil dohovoriť s krčmárom,
naivne si mysliac, že svojmu klientovi pomôže. Mávol rukou a kašľal na nás. Keď som
videl, ako ten chlap vyzerá, hľadal som všetky možnosti riešenia bez toho, aby som ho
musel naložiť do auta a doviezť domov. Zašiel som preto k nemu domov, ale nikto
nebol doma .... Paľo sa medzitým o neho staral. Nedalo sa inak, nebola iná možnosť,
len ho naložiť, v tom stave ako bol, do auta a odviezť domov. Chlap bol z nášho
správania zmätený. Stále si myslel, že sme policajti . Bolo skutočne fyzicky náročné
dostať ho do auta aj z auta von.
Svätú omšu sme stihli na sekundu presne. Mohol som sa pozrieť Ježišovi do tváre a
prijať ho. Tomu opilcovi, ktorého ani osobne nepoznám, som pomohol len pre Ježiša. Z
čisto ľudského hľadiska by som asi nezbieral opilcov zo zeme. Chorých áno, ale
opilcov? Jediné, na čo som myslel, boli Jeho slová:
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." Mt
25,40

Už v 16. storočí, keď sa turecké vojská prihnali do Európy, vzývali
veriaci spolu s Piom V. Pannu Máriu ako Pomocnicu kresťanov. Panna
Mária vypočula prosby a modlitby a v r.1671 dopriala kresťanským
vojskám víťazstvo pri Lepante a o dvanásť rokov neskôr aj pri Viedni.
Piovi VII. zasa umožnila 24. mája 1814 slobodný návrat do Ríma. Svätý
Ján Bosco vo svojej výchovnej činnosti medzi mládežou videl, že
novoveký útok proti kresťanstvu neprestajne narastá, preto za hlavnú
patrónku svojho diela si zvolil Pannu Máriu s titulom Pomocnica
kresťanov. Hovoril: „My naozaj potrebujeme v týchto ťažkých časoch,
aby nám Panna Mária pomáhala brániť a zachovať kresťanskú vieru.“ A v
dnešnej dobe to potrebujeme ešte viac. Preto obnovme a šírme úctu,
lásku a dôveru k mocnej Ochrankyni kresťanov. Najlepšou zárukou lásky
a pomoci Panny Márie je nasledovanie Ježišových čností a jej čností.
Don Bosko odporúčal deviatnik, ktorý sa podľa účinkov, ktoré prinášal,
začal nazývať „zázračný“. Tento deviatnik sa dá zakúpiť v Šaštíne.

Richard

Petronela
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Modlitba za domov k Panne Márii, Pomocnici kresťanov
Preblahoslavená Panna Mária, teba Boh ustanovil za Pomocnicu kresťanov.
Buď našou Matkou a ochrankyňou nášho domova.
Prosíme ťa, preukazuj nám svoju veľkú pomoc a ochraňuj tento náš domov
od každej škody:
od požiaru, záplav, blesku, víchru, zemetrasenia, od zlodejov, zlých ľudí,
nepriateľských vpádov, od vojny a každej pohromy.
Požehnaj, ochraňuj, bráň a stráž nás ako svoje deti – všetkých čo v ňom
bývame.
Zachráň nás od každého nešťastia a nehody, ale nadovšetko, vypros nám
potrebnú milosť, aby sme konali čo najviac dobra a vyhýbali sa hriechu.
Mária Pomocnica kresťanov,
oroduj za nás a my sa Ti navždy zasväcujeme.
Amen.

Táto modlitba k Panne Márii Pomocnici kresťanov sa dá zakúpiť tiež v Šaštíne a
odporúča sa posvätiť a zavesiť na vnútornú stranu dverí.
Na Slovensku máme združenie Dcér Márie Pomocnice, o ktorom sa môžete viac
dozvedieť na internetovej stránke www.salezianky.sk
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PERLY ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH
DAR GRÉKOV
Čo vám prvé napadne, keď sa povie Grécko? Súčasná hospodárska kríza alebo
dobrá dovolenka pri mori alebo kolíska európskej kultúry a vzdelanosti. Ale vedeli ste,
že s touto krajinou máme my – jeden zo slovanských národov – spoločné niečo pre nás
veľmi dôležité? Sú to svätí Cyril a Metod, ktorých sviatok si v týchto letných dňoch
pripomíname. Boli Gréci a prišli na naše územie – vtedajšiu Veľkú Moravu - pred vyše
1100 rokmi.

Súrodenci zo Solúna
Metod bol starším bratom Konštantína,
ktorého asi skôr poznáme pod jeho rehoľným
menom Cyril. Narodili sa v meste Solún (dnes
má názov Thessaloniki) v rodine bohatého,
u ro d ze n é h o g ré c ke h o ú ra d n í ka . Po
vyštudovaní práva bol Metod vymenovaný za
správcu jednej župy, ktorej obyvatelia boli
prevažne Slovania. Konštantín študoval
filozofiu a stal sa profesorom na cisárskej
dvornej škole v hlavnom meste byzantskej ríše Carihrade (známom aj pod názvom
Konštantínopol - dnešný Istanbul v Turecku). Obaja zastávali významné spoločenské
posty. Neskôr však sa zmenila politická situácia a bratia sa rozhodli utiahnuť do ticha
kláštora.
V roku 862 prišla k cisárovi Michalovi III. prosba z Veľkej Moravy. Knieža
Rastislav prostredníctvom poslov žiadal byzantského cisára o biskupa a učiteľa, ktorý
by vedel v reči ľudu vysvetľovať kresťanskú vieru a žiadal tiež o dobrý občiansky
zákonník. Cisár prosbe vyhovel a na túto službu určil Konštantína a Metoda, hoci ani
jeden z nich nebol biskupom. Konštantín ešte vo svojej vlasti vytvoril pre našich
predkov žijúcich na Veľkej Morave prvé písmo (hlaholiku) a preložil do ich jazyka –
staroslovienčiny - niektoré spisy Svätého písma a bohoslužobné texty.
Misia na Veľkej Morave
Keď v roku 863 Konštantín s Metodom prekročili Dunaj pravdepodobne
niekde pri Komárne, obyvateľstvo Veľkej Moravy bolo už sčasti kresťanské. Pôsobili tu
totiž misionári z Franskej ríše, ktorí slúžili sväté omše v latinčine. Ľud im však
nerozumel. Úlohou bratov zo Solúna bolo okrem ohlasovania Božieho slova aj
vyučovanie (učilo sa v staroslovienčine) a príprava budúcich kandidátov na kňazskú
službu. Po tri a pol roku pôsobenia na území našich predkov sa Konštantín a Metod
vybrali do Ríma za pápežom, od ktorého žiadali ustanovenie samostatnej cirkevnej
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provincie na Veľkej Morave, aby naši predkovia mohli mať svojho vlastného biskupa.
Žiadali tiež o udelenie sviatosti kňazstva pre kandidátov, ktorých pripravili, ako aj o
potvrdenie slovanskej bohoslužby. Pápež Hadrián II. všetkým trom prosbám vyhovel a
v bazilike Santa Maria Maggiore požehnal bohoslužobné knihy v staroslovienčine. Tak
sa roku 868 stala reč našich predkov štvrtým jazykom používaným pri liturgii popri
latinčine, hebrejčine a gréčtine. Počas tohto pobytu v Ríme bol vysvätený za kňaza aj
Metod. Koncom roku Konštantín vážne ochorel a cítil svoj blížiaci sa odchod k
Stvoriteľovi. Pred smrťou vstúpil do rehole, prijal rehoľné meno Cyril a o niekoľko
týždňov vo veku 42 rokov zomrel.
Pôsobenie Metoda
Za arcibiskupa pre slovanské kmene bol preto pápežom ustanovený Metod.
Panovník Veľkej Moravy Svätopluk sa však viac prikláňal na stranu franskej bohoslužby
a cirkevnej správy na svojom území. Metod bol u pápeža obvinený jedným zo
Svätoplukových kňazov z ohlasovania bludov. Hoci sa Metod v Ríme pred pápežom
osobne obhájil, pápež urobil voči franskému duchovenstvu na úkor Metodovej misie
ústupky. Do svojej smrti Metod preložil ešte zvyšok kníh Svätého písma. Za svojho
nástupcu na biskupskom stolci ustanovil jedného zo svojich žiakov – Gorazda. Po
Metodovej smrti (885) boli všetci žiaci sv. Cyrila a Metoda vyhnaní z Veľkej Moravy. Až
po jeho zosadení Vichinga (893) sa vrátili a prevzali vedenie veľkomoravskej cirkevnej
provincie.
„Naši“ Gréci
Sv. Cyrila a Metod brali skutočne vážne svoje poslanie ohlasovať evanjelium
mimo svojej vlasti v cudzine. S vernosťou sa snažili vykonať to, čo od nich Boh
prostredníctvom ľudí žiadal a s láskou slúžili Bohu v našich predkoch. Nezľakli sa ani
náročnosti svojho poslania, ani úkladov zo strany neprajníkov. V každej chvíli hľadali
Božiu vôľu a ostatné nechávali bokom. Aj preto ich dnes uctievame ako našich
vierozvestcov a spolupatrónov Európy. Skúsme ich prosiť o príhovor, aby sme boli
Kristovmu evanjeliu verní tak, ako oni. A majme dôveru, že nás nesklamú. Veď toľko z
Božej vôle vykonali a podstúpili len preto, aby sme aj my spoznali toho, ktorý nás má
tak rád.
Lucia
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