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Liturgický kalendár
Kvetná nedeľa
čiže Nedeľa utrpenia pána
1. 4. 2012

Požehnanie ratolestí a procesia
07.30 †
09.00 na Húškoch
10.30 za celú farnosť

Pondelok veľkého týždňa
2. 4. 2012

18.30 †

Utorok veľkého týždňa
3. 4. 2012

18.30 †

Streda veľkého týždňa
4. 4. 2012

18.30 †

Zelený štvrtok
Pánovej večere
5. 4. 2012

09.30 Omša svätenia olejov
(Bratislava – katedrála)
18.30 †

Veľký piatok
6. 4. 2012

14.00 pobožnosť krížovej cesty
15.00 Slávenie obradov utrpenia a smrti Pána
21.00 uschovanie Oltárnej sviatosti

Biela sobota
7. 4. 2012
Obrady Veľkonočnej vigílie

08.00 vyloženie Oltárnej sviatosti
20.00 †

Veľkonočná Nedeľa
Pánovho zmŕtvychvstania
8. 4. 2012
Slávnosť s oktávou

Slávnostná sv. omša
07.30 za celú farnosť
09.00 na Húškoch
10.30 †
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Časopis farnos ti sv. Mic hala Arc hanjela v Závode

Objav Krista
Sedem stretnutí v nedel‘u večer od 18.00
do 20.30 vrátane večere a jednodňová duchovná
obnova • Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva, Závod • 15. apríl – 3. jún 2012
Objav Krista je strhujúci program, pri ktorom je možné
stretnút sa s osobou Ježiša Krista a prijať Jeho pozvanie, spoznať Ho v osobnom vzťahu. Na jednotlivých
stretnutiach si môžu účastníci vypočuť dynamické
prednášky a tiež sa zapojiť do rozhovoru v skupinke.
Tu je aj možnosť objavovať odpovede na tieto základné otázky:

Aký má život zmysel?
Kto je Duch Svätý?
 Prečo je Ježiš taký dôležitý?
 Duch Svätý a ty!
 Čo sa máme od Ježiša dozvedieť?
 Nový život v Duchu: Byť katolíckym učeníkom
 Načo mi je akýsi Spasiteľ?
 Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie?
 	Veriť a niekam patriť: Načo potrebujeme Cirkev?



Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva v Závode
sa stane dejiskom kurzu Objav Krista počas siedmich
nedieľ (15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5., 27. 5., 3. 6.
2012) v čase od 18.00 do 20.30 (večera je zabezpečená) a jednodňovej duchovnej obnovy v sobotu
19. mája 2012. Tieto stretnutia organizuje spoločenstvo MZK so súhlasom pána farára o. Petra Kudláča.
Ak máš záujem zúčastniť sa na týchto stretnutiach,
kontaktuj Petronelu Procháskovú, telefón: 0905 636
351, 0911 922 275, mail: p.petronilla.maria@gmail.
com, alebo Tomáša Kudolániho, telefón: 0905 466
421, mail: tomas@mzk.sk
Spoločenstvo MZK organizovalo v roku 2011 kurz
Objav Krista v Štefanove a v Hlohovci a v roku 2012
v Gbeloch.

Účastníci
o kurze povedali
Našla som väčší pokoj v duši.
Kurz Objav Krista zmenil to, že
dnes je pre mňa deň bez modlitby,
ako rozprávka 0 Červenej čiapočke bez Červenej čiapočky. Doteraz
bola u mňa modlitba len občas.
V srdci som našla oveľa väčšiu
lásku k Bohu.
Tento kurz ma naučil jednu vec:
Vždy, keď po niečom úprimne túžime a je to dobré, Boh nám to dá.
A mne sa to potvrdilo. A tiež som
sa naučila aj to, že Boh nehovorí,
že na ceste neprídu prekážky, ale
že s Ním ich dokážeme prejsť.
Po duchovnej obnove som pocítila
veľkú úľavu. Odpustila som sestre,
ktorá mi veľmi ublížila a odpadol
mi veľký balvan zo srdca.
Dostal som istotu, že sa Pán Boh
o mňa postará a že mi pomôže
vyriešiť všetky problémy, ktoré
mám. Doteraz som o tom pochyboval, ale teraz viem, že sa naňho
môžem spoľahnúť. Som šťastný,
že Boh o mne vie.
Spoznala som veľa skvelých ľudí,
možno s oveľa ťažším osudom
a pritom usmiatych, ochotných
a spokojných.
Tešila som sa na každé stretnutie,
títo ľudia sa pre mňa stali rodinou.
Na niektoré veci som našiel iný
pohľad a celý kurz mi dal veľa otázok na zamyslenie.

ÚVODNÍK

Čo nám priniesli
Ľudové misie a Veľká noc
Tohtoročný pôstny čas pokánia bol v našej
farnosti zintenzívnený Ľudovými misiami,
ktoré konali pátri redemptoristi. Mali sme
možnosť vypočuť si veľa povzbudení v misijných príhovoroch p. Ivana, p. Tomáša
pre chorých i p. Jozefa zvlášť na detských
sv. omšiach. Veľkým povzbudením pre
mňa bolo vidieť, koľkí ľudia zobrali tento
čas milosti vážne. Už len počet ľudí prichádzajúcich denne na sv. omše, a tých, čo sa
počas tohto týždňa vyspovedali a rozhodli
sa dať svojmu životu novú – lepšiu náplň
života prežitého s Bohom, bol úžasný.
Správne však povedal p. Ivan, že toto
je len prvá časť misií. Misionári zasiali
semienko Božieho slova do našich sŕdc.
A bude na nás, Závodčanoch, či sa oň
budeme starať – pravidelne ho zalievať
modlitbou, plieť dobrou sv. spoveďou,
hnojiť častým sv. prijímaním a zahrievať
lúčmi milosrdnej nezištnej lásky k bratom
a sestrám v Kristovi. Iba vtedy bude mať
šancu priniesť úrodu. Iba vtedy mali misie
zmysel, ak nás naštartovali k takémuto
plnohodnotnému kresťanskému životu.
Teda ak všetko to, čo sme si vypočuli
a zažili, nájde pokračovanie vo všednej
každodennosti nášho života. To je tá druhá časť misií.

dejín našej spásy. Kvetná nedeľa je dňom,
kedy si pripomíname slávnostný vstup
Pána Ježiša do Jeruzalema. Na Zelený
štvrtok doobeda si my, kňazi našej arcidiecézy spolu s otcom arcibiskupom obnovíme svoje kňazské sľuby a otec arcibiskup
požehná olej katechumenov, olej chorých
a krizmu, ktoré sa budú potom celý
nasledujúci rok používať pri vysluhovaní
sviatostí. Pri večernej sv. omši si v našej
farnosti pripomenieme tri dôležité dary
Pána Ježiša: príklad a prikázanie lásky –
keď apoštolom umyl nohy, ustanovenie
Eucharistie – Oltárnej sviatosti, a ustanovenie sviatosti kňazstva. Na Veľký piatok
si krížovou cestou a obradmi pripomenieme umučenie a smrť Pána Ježiša, ktorú
podstúpil na odčinenie našich hriechov.
Na Veľkonočnú vigíliu v sobotu večer po
západe slnka – teda už v noci – budeme
sláviť tú najúžasnejšiu a zároveň najdôležitejšiu udalosť pre každého kresťana
– víťazstvo Pána Ježiša nad hriechom
a smrťou – jeho slávne zmŕtvychvstanie.
Prajem Vám, aby ste po dobre prežitom
pôstnom pokání umocnenom Ľudovými
misiami mohli naplno s čistým srdcom
prežívať veľkonočnú radosť z Ježišovho
zmŕtvychvstania, ktoré je zároveň našou
nádejou na večný život a aby táto radosť
Misie v pôstnom období však boli pre
bola pre vás motivujúcou pri vnášaní
našu farnosť aj dobrou prípravou na Veľko- odkazu Ľudových misií do všedných dní
nočné sviatky, ktoré sú vrcholom liturgicživota v prítomnosti Zmŕtvychvstalého.
kého roka. V liturgii Veľkého týždňa sa
					
nám sprítomňujú najdôležitejšie udalosti
Váš farár Peter Kudláč
Svitanie 1/2012
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Prišla k nám amnestia
V našej farnosti Závod sa od 10. do 18.
marca uskutočnili ľudové misie. Každodenný misijný príhovor na sv. omši, katechézy pre ženy i mužov, stretnutie s mládežou i spovedanie chorých misionármi.
Keď je zvolený nový prezident, zvykne
udeliť amnestiu. Ak priznáme svoje viny
a zmeníme svoje konanie, Boh sa nad
nami zmiluje a odpustí nám. Amnestia
prišla priamo k nám. Prišla z najvyšších
miest - Boh do našej farnosti poslal
zvláštnych vyslancov – misionárov. Evanjelium nám hovorí, že k Bohu môžeme
prísť dvomi cestami: cestou nevinnosti
a cestou pokánia. Niet hriechu, ktorý by
Boh nechcel odpustiť.

Podľa vzoru sv. Alfonza

Misionári sú pre túto prácu špeciálne pripravení a Cirkvou vyslaní. Sú to rehoľníci,
redemptoristi, ktorých rehoľa už tretie
storočie koná misie podľa vzoru svojho
zakladateľa sv. Alfonza. Desiatky, stovky
Závodčanov sa v polovici marca uchádzali
o Božiu amnestiu. A prinášajú svedectvá
o bezprostredných chvíľach, keď pocítili
dotyk neba.


PONOŽKY AKO OBETA

„Neoziaba Vás?“ s týmito slovami vítala
moja malá sestra misionárov, keď k nám
prišli v roku 1999 spovedať chorú babku.
Bolo to už v čase adventu a oni boli na
boso, len v sandáloch. Usmievavý páter
sa k nej sklonil a povedal: „Vieš, moja, ja
mám srdiečko plné lásky k nášmu Ježišovi
2

a keď on za mňa obetoval na kríži svoj
život, tak ja mu vďačne obetujem svoje
ponožky. Jeho obeta je aj tak omnoho
väčšia ako tá moja.“
Po niekoľkých rokoch máme opäť misie
a tentokrát sa konajú práve vo veľkonočnom čase. Znovu sa k nám skláňa Božia
láska a posiela nám balzam na doráňané
duše v podobe misionárov. Z rôznorodých
tém ma podstatne oslovil príhovor na
tému Desať božích prikázaní. Ich dodržiavanie a život podľa nich nám zaručuje
cestu k Otcovi na nebesiach. Páter Ivan
vraví, že aj keď sa mám to zdá ťažké, Boh
ich postavil tak, aby ich mohol žiť každý
z nás, rovnako mladí aj starí, zdraví aj
chorí a aby nás priviedli do neba. Tak ako
je potom možné, že kde môžeme, tam ich
obchádzame, znevažujeme ich a mnohým
sú na posmech?

Pokrútené paragrafy

Boh ich dal Mojžišovi na hore Sinaj pre
svoj vyvolený ľud. Pre ľud, ktorý stále ochraňoval v útrapách egyptského
otroctva. Boli jasne a stručne vytesané
do trvácneho kameňa. My sme si však
vytvorili svoje ľudské zákony. Sú napísané
na pominuteľnom papieri, plné kľučiek
a nejasností, symbolizuje ich pokrútený
paragraf . Ľudia ich roky študujú, aby im
vôbec porozumeli a naprávali neprávosti,
ktoré druhí na základe ich nedokonalosti
napáchali. A v ťažkých chvíľach sa potom
dovolávame pomoci z neba od Boha. Poznáme to všetci. Keď si v obchode kúpime
práčku, dostaneme aj návod na obsluhu.
Svitanie 1/2012

Tak isto, keď sme dostali od Boha dar
života, dostali sme od neho aj návod ako
ten život čo najlepšie prežiť, aby sme sa
s ním opäť mohli stretnúť v nebi. Desať
božích prikázaní. Jednoduché, jasné
a výstižné. Za pár minút ich prečítame, do
hodiny ich určite pochopíme, ale ani celý
život nám nestačí na to, aby sme sa podľa
nich naučili žiť...
- Anna 

STRETNUTIE SME PRESTÁLI
NA SCHODOCH

O tom, že budú v našej farnosti misie, sme
vedeli už od októbra. Mohli sme si teda
v dostatočnom predstihu naplánovať „voľno“ na tieto dni. Otec Peter veľakrát zdôrazňoval, že kto chce, nájde si ho. Priznám
sa, v duchu som si hovorila, že nám trošku
krivdí. Nie každému je to predsa možné
vziať si dovolenku. Ani mne sa nedalo.
Práve prebiehali písomné maturity a práce
bolo vyše hlavy. Vravím si, Bože, ja by som
tak chcela byť na tom misijnom programe...
ale ak to bude možné len cez víkend, aj za
to Ti ďakujem. A podarilo sa. Stihla som
trikrát omšu aj cez týždeň. Potom som si
spomenula na tie slová: kto chce...

Diali sa veľké veci

Celý týždeň prebiehal viac-menej pod
taktovkou pátra Ivana, ktorý nás hneď
na začiatku prosil o modlitbu za misie.
Spoločne s pátrami redemptoristami po
celom Slovensku a ich kontemplatívnymi
sestrami v Kežmarku sme „bombardovali“
nebo našimi modlitbami. „Nečakajte, že
my prídeme a čosi sa stane...“, tak nejako
zneli jeho ďalšie slová, „...záleží to od
vás.“ Ak sme čakali, že sa budú diať veľké
veci, tak sme sa určite dočkali. Najväčšie
Svitanie 1/2012

zázraky sa totiž udiali v našich srdciach,
zázraky Božej lásky a milosrdenstva, ktoré
nám bolo sprostredkované.

Nech hovoria za teba skutky

Pátri mali katechézy aj mimo sv. omší pre
jednotlivé skupiny. Katechézy vždy pretkané vlastnými skúsenosťami a humorom.
Priznám sa, že občas som mala trochu
problém zaradiť sa do „skupiny“, v ktorej
by som takpovediac „zapadla“. Nie že by
som nevedela, či som muž alebo žena :-)
to nie, ale keď som išla na katechézu pre
ženy, bola som tam najmladšia. Keď som
bola v piatok na katechéze pre mladých,
bála som sa, že budem najstaršia... Našťastie horná hranica nebola stanovená,
tak sa nás tam zmestilo viacej :-) A páter
nám polichotil, keď vravel: „predstavte si,
že máte 15“.
Žiaľ, z prednášky som odišla skôr, pretože
Pastoračné centrum sa stalo záujmom
„detí z ulice“, ktoré sa zabávali na tom, že
rušia prednášku ostatným. Keďže v pastoračnom centre bolo veľa mladých hostí
aj z iných farností, chcela som, aby sa cítili
u nás dobre. Tak som si zvyšok odstála
spolu so Zuzkou vonku na „stráži“. Tam
sme si obe uvedomili, aké biedne sú tieto
deti, a že sa treba za nich veľmi modliť, aby
sa cítili byť milované a prijaté, a aby vedeli
druhýkrát prijať ponuku ísť dnu a nielen
zvonku prekaziť prednášku. A tiež, že sa
musíme modliť aj za seba, aby sme tieto
deti neodsúdili, ale vedeli voliť vhodné
slová a prijímať ich. A keď nechcú počuť
o Kristovi, nech Ho aspoň vidia v našich
životoch. Tak ako to bolo aj v tom príbehu
o rehoľnej sestre, ktorý rozprával páter
Ivan: „Keď nemôžeš o Bohu hovoriť, nech
hovoria za teba tvoje skutky a tvoj život.“
- Veronika 3

V DUCHU HĽADANIA SAMÉHO SEBA ním sa do neho, akoby „na skúšku“. Na
16. marca sa počas misií v obci Závod
uskutočnilo aj posedenie pre mladých
v Pastoračnom centre, na ktorom som
sa zúčastnila. Najprv som si myslela, že
mnohí mladí týmto stretnutím pohrdnú,
ale nakoniec som bola milo prekvapená
účasťou. Prišli nás navštíviť aj mnohí mladí z iných farností. Stretnutie prebiehalo
v duchu hľadania seba samého. Dozvedeli
sme sa mnoho o ľudských hodnotách,
o vážení si seba samého a najväčšieho
daru, aký nám bol daný – dar života.
Pátri redemptoristi nám vypovedali svoje
vlastné príbehy, akou cestou objavili Boha
a prečo sa rozhodli pre život v reholi.
Stretnutie sa mi veľmi páčilo, veľa rád od
pátra Ivana a pátra Jozefa bolo najmä pre
nás mladých veľmi užitočných a dúfam, že
pre všetkých zúčastnených to bol pekne
strávený večer. Každý z nás si niečo zo
stretnutia odniesol a verím, že sa pokúsi
svoj život zlepšiť, objaviť Boha a kráčať tou
správnou cestou.
- Marianna 

AKO TÝŽDEŇ PRE VEČNOSŤ

Prežili sme spoločne čas misií. V každom
z nás niečo zanechali. Chcem sa s vami
podeliť, čo zanechali vo mne.
Prial som si radostné misie. Tešil som sa
na radosť detí z detských svätých omší...
Ale takmer celá moja rodina bola chorá,
preležali skoro celé misie. Učil som sa
prijať, žiť z toho a tak, ako to chce alebo
dopustí Boh. A aj v tom všetkom si zachovať radosť.
Misie ako týždeň pre večnosť. Mali sme
v obci i alternatívnu ponuku. Deň na skúšku. Deň na skúšku bolo divadlo v podstate
o prežití času s partnerom, pred zaľúbe4

rozdiel od divadla sme však na misiách
prežili realitu. Náš život, naša viera nie
je divadlo. Nedá sa prijať Krista len „na
skúšku“ a potom sa rozhodnúť. Takto sme
prežili misie ako týždeň pre našu večnosť
s Bohom. A stálo to zato.
Keď sa dotkne slovo srdca. Stalo sa mi to
v strede misii. Neplánoval som ísť v ten
deň na spoveď. Počas kázne sa však môj
postoj zmenil... Vďaka kázanému slovu
som v srdci spoznal neodpustenie. Nedalo
sa inak, išiel som priamo na spoveď. A to je
čas misií, keď Boh mení skrze slovo srdce.
Naša mládež. V piatok na svätej omši
som neveril vlastným očiam. V kostole
bolo plno mládežníkov. To ich sem rodičia
poslali nasilu? O to viac som bol prekvapený, keď som videl mládež chodiť na
spoveď. Pochopil som až vtedy, keď som
takmer žiadneho z mladých nepoznal.
To nebola mládež zo Závodu! Niekoľko
desiatok mládežníkov prišlo do Závodu
z iných farností. Je to hanba nás, rodičov
zo Závodu, čo sme svojim deťom ponúkli.
Po svätej omši bolo stretnutie mládeže
v Pastoračnom centre. Bolo plno, i keď
na spočítanie mladých zo Závodu by vám
stačilo 10 prstov... Po ceste z kostola som
oslovil potulujúcu sa našu mládež vo veku
12-14 rokov s ponukou programu pre
nich. Od najstaršieho som dostal otázku,
čo dostane. Spýtal som sa, čo by chcel.
Jeho odpoveď bola „5 Eur a fľašu vína“.
Niektorých som nakoniec presvedčil. Ako
som sa však dozvedel, celú dobu vyrušovali a narúšali program... Čo s tým ďalej si
musí každý z nás zodpovedať za seba ....
Posledná svätá omša misií bola pre mňa
ozaj radostná, keďže som mohol stáť pred
Pánom s celou mojou rodinou.
- Richard Svitanie 1/2012

LEPŠIE AKO TABLETKY

Misie prišli v najlepšom čase, nič nás
nemohlo tak dobre pripraviť na slávenie
Veľkej noci – svorne sa zhodujú farníci
z horného konca. Chorí si pochvaľujú osobné stretnutia s misionármi. Slová evanjelia,
milý a citlivý prístup im dodal v bolesti
väčšiu útechu a silu, ako všetky tabletky
a medikamenty. Bol to týždeň, kedy sa slovo láska rozoberalo každý deň vo všetkých
možných pádoch a osobách. Je to veľké
duchovné povzbudenie do ďalších dní. Sme
veľmi povďační pánovi farárovi aj misionárom za ich pôsobenie medzi nami.

dokážeme prekonávať len za pomoci prijímania sviatosti a prijatia Boha v našom
každodennom bytí. Na rôznych príkladoch
a životných situáciách (manželských či
mužsko – ženských) plasticky poukázal
na potrebu Božskej prítomnosti, ale aj na
možné absurdity, pokiaľ my muži vytesníme Boha z manželstva. Ak by som mal
opísať všetky pátrove príklady a poučenia, ktoré si pamätám, bol by to veľmi
dlhý článok. Ale to nie je účel.

Zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať?

Preto spomeniem iba niektoré zamyslenia, ktoré nútia dnešného človeka
- Anička hlbšie sa nad nimi zamyslieť. Manželstvo

a nevera – tu páter Ivan veľmi trefne
poukázal na to, že to svetské, čo v taČO NÁM CHCE POVEDAŤ, KEĎ SÁM kých prípadoch radia: zatĺkať! zatĺkať!
ŽIJE V CELIBÁTE?
zatĺkať! u Boha neplatí. Pred Bohom nič
Nedeľa, 11.marec, 14:30 h, náš rímnie je a nič nebude utajené a bolesť,
skokatolícky kostol sv. Michala a v ňom
ktorú manželská nevera spôsobí, s tou sa
odhadom 20-30 mužov z našej farnosti
hriešnik reálne stretne a pocíti ju v plnej
rôzneho veku. Práve sa začína katechémiere na vlastnej duši vo večnosti. Názoza pre mužov. Na nedeľnej Bohoslužbe
rové rozdiely sú podľa štatistiky najčastejpáter Ivan pozval všetkých mužov farnosti ším dôvodom rozpadu manželstva. Páter
s tým, aby prišli, pokiaľ je to možné, bez
Ivan poukázal na povrchnosť a absurditu
detí. Neskôr som pochopil, prečo takáto
tohto „dôvodu“. Na svete je zhruba
výzva. Rozprávali sa totiž muži... o man7 miliárd ľudí, to znamená 7 miliárd
želskom spolužití, intímnom spolužití
názorových rozdielov. Potom podľa tohto
muža a ženy, sviatostnom manželstve.
„dôvodu“ by nemalo existovať a prežiť
Priznám sa, išiel som na túto katechézu
až do večnosti asi ani jedno manželstvo.
so zmiešanými pocitmi. Čo také nám,
Vieme, že to tak nie je. A na záver jedno
zväčša ženatým mužom, bude rozprávať
silné posolstvo od pátra. Nenarodené
páter, ktorý sám žije v celibáte?! Hneď
deti z akéhokoľvek dôvodu sú narušením
po úvodných vetách som pochopil, že
Božieho plánu a tí, ktorí to spôsobili, sa
páter nebude viesť diskusiu vo forme,
s týmito deťmi stretnú ... vo večnosti. A to
ako psychológ či manželský poradca.
stretnutie nebude príjemné.
Páter Ivan svoj príhovor k nám mužom
Milí spolufarníci, modlime sa za svianasmeroval cez sviatostné manželstvo,
tostné manželstvá v našej farnosti, aby
ktoré ponúka Boh pri prijatí sviatosti
napĺňali svoje poslanie.
manželstva. Pripomenul nám, ako rôzne
životné každodenné ťažkosti manželstva - Martin Svitanie 1/2012
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DETI AKO RÖNTGEN

Páter Ivan má zvláštny dar. S „lookom“
rockového speváka Joža Ráža priamym,
no láskavým spôsobom zasiahne do
živého. Každého. Nementoruje a neuráža,
hovorí otvorene o ľudských slabostiach
a hriechoch. „Čo sa ti rozum čistí?“ zvolá
na celý kostol a kto si náhodou podchvíľou zdriemol, je ihneď opäť duchom
prítomný na sv. omši. Ako vraví, nik z nej
neodíde naprázdno, hoci Pán Boh nestojí
pri dverách a nerozdáva dvadsaťeurovky.
Odnesie si myšlienku, ktorá mu v hlave
bliká po celý večer. Napríklad túto: to, čo
pokryje prach a hrdza, nie je bohatstvom.
Bohatstvo je tam, kde je tvoje srdce.

Spadol z Jupitera?

ospravedlnenia: to ich naučil internet, toto
videli na ulici... sú nanič. Čomu ich učíme
v rodine my, rodičia? Ani RTG snímok nás
tak nepresvieti ako naše deti,“ upozorňuje
páter Ivan. Jedným dychom dáva návod
na to, ako sa má žena správať, keď príde
večer domov muž „pod parou“: napite sa
šálky vody, podržte ju v ústach a prehltnite
až po tom, keď muž zaspí. Pobavený šum
v kostole znamená, že závodské ženy pochopili. „S opitým manželom už jedno zlo
do rodiny prišlo. Priložíme ďalšie?“ pýta sa
chápavo páter.
Mať modliace sa ruky. Dar charizmy.
Lacno predávame nebo. Silné posolstvá
sa vrývajú do pamäti účastníčok katechézy. Redemptorista páter Ivan otvára tému
antikoncepcie, života „nadivoko“, rozvodov manželstiev uzatvorených v kostole.
A ohlasuje pochod pluku diablov: „Zajtra
začíname spovedať. Tí tu budú v šíku
pochodovať! Váš patrón svätý Michal bude
mať plné ruky práce.“ Verím, že archanjel
Michal, knieža nebeského vojska, mal zo
svojich farníkov radosť. Že Božia amnestia
ich nenechala chladnými. A že návod na
kontakt s nebom od bratov redemptoristov
si zapísali hlboko do svojho vnútra.

Je ročník narodenia 1960 a v jednej chvíli
sa dokáže prihovoriť mamám, sestrám
aj dcéram. Staré mamy nazýva múdrymi a skúsenými životom a láskou. Páter
Ivan na katechéze pre ženy bez ostychu
nadhodí tému, o ktorej bude reč: „Ani ja
som nespadol z Jupitera. Otec s mamou
sa našli, ľúbili, milovali sa a splodili dvoch
synov.“ Ján Pavol II. je autorom dokumentu Dôstojnosť ženy – mal právo napísať
ho, keď nemal ženu? Svojím pápežským
srdcom videl ženu ako Boží dar. „Veľkú Bo- - Ivana žiu pravdu života famózne a brilantne Boh
zveril do rúk ženy,“ pomenúva tému páter.



Sila manželského sľubu

V dobrom i zlom, šťastí i nešťastí, zdraví
aj chorobe. Od manželského sľubu po
pomazanie chorých ubehnú roky. Sú
na nich krásne, ale aj bolestné a ťažké
manželské chvíle. „Ak raz prídeš do neba,
Boh sa ťa spýta: Kde je tvoj muž? Ak tam
nebudete spolu, bude zle. V škále manželského života sú aj deti. Pri nich takisto
nie sú iba slnečné dni. Naše vnútorné
6
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ROZHOVOR

Páter Tomáš
„Boh je férový hráč“

Na fotografii páter Jozef
počas svätej omše pre deti.

farnosť. My nikdy nejdeme sami, na prvom
mieste je kňaz tej-ktorej farnosti. Následne kňazovi vždy pošleme informačný
list, v ktorom nám napíše charakteristiku
farnosti, čo od misií očakáva, ako sa na
misie pripravujú obyvatelia obce, takže približne vieme, čo by sme vo farnosti mohli
nájsť. Vieme, aké sú jej problémy a čo jej
obyvatelia od nás očakávajú. Chodíme po
celom Slovensku a vždy hľadáme akési
vákuum toho náboženského. V poslednej dobe sú misie skôr o prehĺbení viery

u tých ľudí, ktorí už chodia do kostola,
akoby chceli nanovo zapáliť chuť pre Boha
Dávate nejaké osobné ciele pred mičosi urobiť. Opätovne povedať: „Pane
siou, na ktorú nastupujete?
Bože, chcem ísť za tebou v živote.“ NemáVždy do farnosti prichádzame na pozvanie me tendencie obracať na vieru niekoho,
miestneho kňaza, čím nám vlastne zveruje kto nechodí do kostola. To je už asi prežiPočas misijného týždňa sme urobili
rozhovor s misionárom pátrom Tomášom.
Páter pochádza z Huncoviec, obce ležiacej medzi Popradom a Kežmarkom. Gymnázium absolvoval v Kežmarku, študoval
aj v Bratislave a na Trnavskej univerzite.
Má 34 rokov, do rehole vstúpil v roku
1996. Kňazské poslanie vykonáva už
šiesty rok. Misionársku činnosť vykonáva už desiaty rok, z toho tri roky pracoval
ako misionár v rómskej kolónii v Plaveckom Štvrtku.

Svitanie 1/2012

7

tok. Je to však všetko na Pánu Bohu, my
do každej dediny prichádzame s tým, že
sme jeho nástrojom. Za každú dedinu, kde
prebiehajú misie, sa totiž modlí veľa ľudí,
rehoľných sestier a spoločenstiev. Veríme,
že Boh vždy niečo robí v každej obci, kam
prídeme na misie. Nie je to o našom cieli,
je to otvorené. Zasadíme semienko, ktoré
potom rastie.

lím, že zadosťučinením je, keď sa v srdci
zrodí radosť ľudí a keď vidíme veci, ktoré
sme mohli vidieť aj tu v Závode. Tu ľudia
akosi nechcú po omši ísť z kostola domov,
chcú si ešte zaspievať, ešte v kostole
ostať, zotrvať v blízkosti Boha. Podobne
sme to zažili pri spovedaní a pomazaní
chorých. Každý vie, že v obci sú misie, každý má však svoju slobodnú vôľu. Myslím,
že tomu, kto sa čo len trošku otvorí BožieSpomínali ste, že sa vám darí prehĺbiť mu hlasu, Boh dá dvojnásobne viac. Boh
vieru už veriacich ľudí. Nemrzí vás tro- je férový hráč. Takúto máme skúsenosť po
chu, že nepritiahnu misie aj ľudí menej rokoch a po viacerých obciach, v ktorých
prehĺbených vo viere?
sme slúžili misie.
Ťažká otázka. Avšak keď sa človek pozerá
na pôsobenie Ježiša Krista na Zemi,
Vaša Závodská misia sa chýli ku konuvedomí si, že ani on neobrátil na vieru
cu. Líšila sa od iných? Čo vás počas
všetkých. Boh vždy necháva slobodnú vôľu nej prekvapilo, pozitívne či negatívne?
v srdci človeka a my urobíme to maximum, Mám pocit, že v obciach ako Závod sú
čo sa za jeden týždeň urobiť dá. Zvláštnym skôr potrebné dvojtýždňové misie. Ľudia
miestom, kde sa môžeme stretávať s ľuď- sa totiž rozbiehajú na konci, na záver
mi, ktorí nechodia do kostola, alebo ktorí
toho prvého týždňa, keď misie už vlastne
prvýkrát počuli o Bohu, je prostredie školy. vrcholia.V tejto farnosti nás potešil fakt, že
Niektoré deti ani len nepočuli o Bohu.
si veľa ľudí vykonalo generálne spovede
Rodí sa nová generácia, ktorá síce nemá
– spovede z dlhšieho časového obdobia,
problém rozprávať o Bohu, ale berie to len možno aj celoživotné spovede. Toto sa
ako obyčajný druh informácie. Mladí, ktorí málokedy stáva, práve Závod bol týmto
neprežili komunizmus a prenasledovanie, zvláštny. Iné bolo aj prostredie v škole,
nemajú problém o Bohu rozprávať, ale
také tvrdšie. I tu cítiť vplyv Bratislavy, toho
rozprávajú o ňom len ako o počasí. Zásad- konzumného sveta. Do školy sme nešli
ný rozdiel je v tom, či verím Bohu, alebo
ako do kostola, medzi seberovných, ale
verím v Boha ako informáciu. Ak vieme, že skutočne to bola misia. Prijatie v škole
tam hore ktosi-čosi je, tak tomu môžem
bolo fajn, ale pôsobenie na nej už ozaj
veriť. A to je náš cieľ v každej farnosti. Po- bolo misijné.
vedať ľuďom, že môžeme a môžete veriť
Bohu, pretože on nikdy nesklame.
Ako sa vám pracuje v školách, najmä

Je teda toto vaším zadosťučinením po
skončení každej misie, po ktorom si
môžete povedať, že ste odviedli „dobrú
robotu“?
Nikdy by som nepovedal, že dobrú robotu,
to je trošku nešťastné vyjadrenie. Ale mys8

s ročníkmi, povedzme „rizikovými“ ako
sú ôsmaci či deviataci? Aké metódy
volíte pri šírení evanjelia v školách?
Keď chodíme do škôl, spolupracujeme
aj s laickými spoločenstvami ako Rieka
života alebo Calvary. S ich výpomocou pri
našich školských programoch máme len
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dobré skúsenosti. Práve deviataci a ôsmaci sú celkom dobrí. Počúvajú, pretože
ich čaká obdobie skúšok ako monitoring
či prijímacie skúšky na stredné školy. To
sú situácie, keď ich život akoby pritlačil
a keď im do toho zaznie, že ich ktosi má
rád, že je to Boh, ktorý ich má rád. Skôr
by som za rizikové ročníky označil ročníky
6. a 7., ktoré sú aj pre nás neraz veľmi
náročné. To sú deti, ktoré by už chceli byť
dospelé, ale ešte dospelé nie sú. Celý náš
program na školách je dynamicky koncipovaný cez pantomímy, svedectvá, videoprojekcie, piesne a ide vlastne o misiu
zážitkovou formou. Evanjelizačný program,
ktorý máme, prešiel už rôznymi štádiami
a obmenami a tiež sa hľadá, čo na mládež
zaberá, čo nie a ako by sa dal program na
školách ešte obohatiť a vylepšiť.

Kto rozhoduje o konkrétnej podobe
misií? Koľko ich ročne absolvujete?
O podobe misií vždy rozhoduje hlava misií,
v našom prípade páter Ivan. My s bratom
Jozefom sme jeho pomocníci v spovedaní,
pri detských omšiach. Mnohé veci však
spolu konzultujeme a nebránime sa ani
novým veciam a nápadom. Vo väčších
mestách ako Bratislava alebo Žilina sme
slúžili dvojtýždňové aj trojtýždňové misie.
Robíme misie od roku 1993 a aj životný
štýl ľudí sa od tej doby dosť zmenil. Preto
aj my prehodnocujeme formu, ako podávať evanjelium. Je to o nachádzaní ako
ponúknuť Boha dnešným ľuďom. Ročne
urobíme 10-11 misií. Okrem toho vykonávame misijné obnovy – na požiadanie
miestneho kňaza sa vraciame do miest,
v ktorých sme už misie odslúžili.

Kedy ste sa rozhodli stať sa kňazom
a rehoľníkom, neskôr aj misionárom?
Už od detstva som spolupracoval s redemSvitanie 1/2012

ptoristami cez rôzne duchovné cvičenia,
takže som k nim mal blízko. Ako kňaz sa
venujem misiám 6 rokov, predtým ako
študent, diakon asi 4 roky. Celkom teda už
10 rokov.

Prečo práve redemptoristi? Čím sú
špecifickí?
Páči sa mi ich životný štýl a zdravý prístup.
Ovplyvnilo ma aj to, že som s nimi od
mladého veku spolupracoval. Imponoval
mi misijný a dynamický rozmer ich života,
na rozdiel od vydavateľského a študijného
života iných rádov, napríklad jezuitov. Špecifikom redemptoristov sú práve ľudové
misie. Tie vykonávali ešte pred érou komunizmu, čo dokazujú mnohé misijné kríže
pri cestách, ktoré stoja zväčša zásluhou
redemptoristov. Nebál som sa rozhodnutia
vstúpiť do rádu a som Bohu vďačný za to,
že som, kde som.

Máte nejaký svoj misionársky sen?
Kde by ste raz možno chceli slúžiť
misiu?
Nemám žiadny takýto sen. Jednoducho
chcem byť k dispozícii, najcennejšie je byť
verný. Byť verný misiám, byť verný Ježišovi.
Potom aj vízie a sny, v ktorých Boh povoláva, ukazuje nové pole, kde treba, obrazne
povedané, žať. Predtým som pracoval
s Rómami, to bola trochu iná misia. Je to
skôr o viere ako o vlastnom cieli.
- Adam, foto: Alena -

Závodská
misia
9

Poďakovanie
za misie

NA AKTUÁLNU TÉMU

Peniaze kontra svedomie

Pane,
ďakujeme Ti za milosť svätých misií
v našej farnosti,
ďakujem Ti za nášho duchovného otca Petra,
ktorý misionárov pozval a nás duchovne pripravil.

Je sobota 25. februára, krátko pred
17.00 h a kinosála kultúrneho domu sa
pomaly zapĺňa. V Závode sa po dlhej
dobe hrá divadlo. Rodzina veseuá –
spoločenstvo detí a mládeže z farnosti
Radošovce uvádza do života príbeh
vznešenosti a hlavne neporušitelnosti
spovedného tajomstva, ktoré nikdy a za
žiadnych okolností nesmie byť prezradené – začína sa OBEŤ SPOVEDNÉHO
TAJOMSTVA.



Pane,
odmeň mu túto jeho službu voči nám potrebnými
milosťami a požehnaním.


Pane,
ďakujeme aj za pátra Ivana, Jozefa
a Tomáša, ktorý nás duchovne sprevádzali
počas misií,
vďaka Ti, Pane, že si použil ich ruky
a nohy, aby si k nám mohol skrze nich prísť,
vďaka Ti, Pane, že si použil ich srdcia,
aby si nás aj cez nich miloval,
vďaka Ti, Pane, že si použil ústa,
aby si k nám skrze nich hovoril,
vďaka Ti, Pane, že si im dal osobnú vieru,
aby si nám tak ukázal cestu našej viery,
vďaka Ti, Pane, že si im dal nádej,
že Tebe nič nie je nemožné,
a že aj v Závode sa nebo dotkne zeme,
vďaka Ti, Pane, že si im dal lásku,
lebo bez nej by to bol len folklór,
vďaka Ti, Pane, že si nám dal dar vzájomného
bytia, dar spoločnej cesty za Tebou,
vďaka Ti, Pane, že sme sa vzájomne povzbudili
a posilnili...

Pane, prosíme Ťa,
odmeň im túto misionársku
službu večnou radosťou
a pokojom u Teba,
naplň ich svojou láskou
a milosrdenstvom, aby neustále
svedčili o Tebe,
sprevádzaj ich na ceste kňazstva,
aby boli kňazmi podľa Tvojho
Srdca.
- Veronika -
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„Ľudia prinášajú veľa veľkých i malých
obiet v mene hocičoho, ale nie je moderné
prinášať obety v mene čohosi vznešeného.
Prestali platiť vraj staré pravidlá. Ak doteraz človek vnímal dôležitosť duchovného
sveta, odteraz ho vraj nepotrebuje. Ak
doteraz prijímal zmysel pokánia, odteraz
už vraj nie je potrebné také nezmyselné
mučenie a týranie duše. A tak odchádza
nielen zmysel pre tieto základné pojmy,
ale aj zmysel celej existencie a kultúry.
Keby si ľudia vážili hodnoty pokánia
a sviatosti zmierenia, psychiatrické oddelenia by neboli potrebné. Dnes chceme
rozprávať o dôležitosti duchovna a význame pokánia...“
Po týchto úvodných slovách sa začína
odvíjať príbeh z r. 1888. Vo francúzskej
dedine Svätý Viktor prebieha zbierka pod
záštitou Spolku sv. Jozefa na výstavbu
nemocnice. Miestny kňaz práve spočítava
výnos zbierky, keď mu na dvere kancelárie zaklope kostolník. Prichádza si pýtať
dovolenku na cestu do Marseille, kde sa
mu ponúka lepšie zamestnanie. Prácu
Svitanie 1/2012

kostolníka zobral len z núdze, k duchovným hodnotám ako vyslúžený vojak má
na míle ďaleko a verejne to aj prezentuje.
Kňaz to všetko znáša s obavami, a preto
bol nešťastný, že práve kostolník videl
peniaze na jeho stole. Vysvetlí kostolníkovi, že to sú peniaze na stavbu nemocnice,
ktoré treba odovzdať a udelí mu dovolenku. Ziskuchtivý kostolník však nafinguje
svoj odchod do Marseille a v noci sa tajne
vkradne do kancelárie. Nič však nenašiel,
ale nevzdal sa – bez peňazí neodíde
– skryl sa do komory vedľa sakristie.
Prezieravý kňaz bol opatrný a na noc
dal peniaze do opatery svojej mamičke,
ktorá ho prišla navštíviť, lebo on sám bol
povolaný do hôr k chorému. Ráno sa vrátil
celý premoknutý, tak odkázal po predsedníčku Spolku sv. Jozefa a odovzdal jej
peniaze, aby ich odniesla do bezpečia.
Kostolník ukrytý v komore ženu prepadne, zavraždí ju a peniaze jej zoberie. Nad
telom nebohej ho však prepadnú výčitky:
11

„Čo ak je skutočne večný život?“ Chce si
uľaviť a očistiť dušu sv. spoveďou. V kázni
o spovednom tajomstve, ktorá bola nedávno v kostole, sa dozvedel, že kňaz nesmie
nič prezradiť. Tajne vyhľadá kňaza a pri
spovedi sa mu prizná k strašnému činu.
Kňaz nabáda kostolníka priznať sa a vrátiť
peniaze, ten však uteká aj s korisťou a nasadá na loď do Južnej Ameriky.
Netrvá to dlho a všetci začnú hľadať pani
predsedníčku, o ktorej sa vie, že naposledy
bola na fare. Neprajný starosta s radosťou
udáva kňaza. Kňaz vie, že musí mlčať aj za
cenu vlastného života. Spovedné tajomstvo
nesmie byť spochybnené. Aj rektorovi seminára, ktorý ho navštívi vo väznici, stále opakuje jedno. Je si vedomý, že všetky okolnosti
svedčia proti nemu, ale on je nevinný.
Advokátovi však neunikne, že keď príde
reč na zmiznutého kostolníka, kňaz to
zahovorí. Správne predpokladá, že kňaz
niečo vie, ale nesmie to povedať, lebo ho
viaže spovedné tajomstvo. Súd vynáša
rozsudok smrti za lúpežnú vraždu. Kňaz
vkladá svoj život do Božích rúk a v modlitbách pokojne prijíma svoj trest. S každým
sa dôstojne rozlúči a znovu ubezpečí sudcov, že aj keď to tak nevyzerá – je nevinný
a vie, že súd postupoval spravodlivo. Na
základe jeho predchádzajúcej bezúhonnosti mu súd udelí milosť a trest smrti
je zmenený na doživotnú deportáciu do
Novej Kaledónie. Tam prežíva tri roky v hotovom pekle plnom výsmechu a urážok.
Raz večer ktosi zaklope na dvere u advokáta. To sa kostolník vracia napraviť svoje
chyby. Bol presvedčený, že kňaz v snahe
zachrániť sa povie celú pravdu a prezradí
ho. Každý deň čakal, že ho zatknú. Nič
také sa však nestalo a uznáva, že farár je
opravdivý a statočný kňaz – nie ľachtikár,
ako si o ňom myslel. Po tom hroznom čine
utiekol do Bolívie hľadať striebro. Zboha12

PODPORA ZBIERKY

tol, ale pokoj nenašiel, túlal sa z miesta na
miesto, až sa dostal do Chile. Tam sa mu
zacnelo za domovom a objednal si z Francúzska zásielku provensálskych sliviek
a časopisy. Veľké bolo jeho prekvapenie,
keď sa zo starých novín dočítal o procese
plnom posmechu a osočovania kňaza zo
Svätého Viktora. Aj keď mu išlo o život, nič
neprezradil. Kostolník je odhodlaný napraviť svoju chybu a advokát mu chce pomôcť. Proces je znovu obnovený. Kostolník
verejne priznáva svoju vinu a priznáva, že
ho k tomu viedli výčitky svedomia a hrdinstvo kňaza, obhajujúceho spovedné tajomstvo. Omilostený kňaz sa na súde prihovára za kajúceho sa kostolníka. Farníci
vítajú svojho kňaza s radosťou a kostolník
si odchádza odpykávať svoj doživotný trest
na Novú Kaledóniu.
Tak sa skončil príbeh starý viac ako sto
rokov, ale táto téma je stále poplatná ešte
aj dnes. Ďakujeme mládeži z Radošoviec,
že svojím predstavením nás nútia zamýšľať sa nad týmito otázkami, ďakujeme im
za krásne a presvedčivé herecké výkony,
ktoré nijako nezaostávajú za tými profesionálnymi. Hrali zo srdca a to je vždy vidno.
Dúfame, že ich opäť privítame medzi nami.
- Anna, foto: Pavol Svitanie 1/2012

AFRICKÉ MENU
Závodčanom chutilo
Začiatok pôstneho obdobia v našej obci sme začali, pozitívne, lebo sme sa aj ako
obec zapojili do celoslovenskej zbierky s názvom Tehlička pre Južný Sudán.
Je to zbierka na výstavbu novej nemocnice v Meridi, asi 300 km od hlavného mesta
Juba. Ide o oblasť, kde na 100 tisíc obyvateľov pripadá jeden lekár.
Svitanie 1/2012
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Tak tu sú recepty
Stačí voda, múka

Čo ponúknuť Závodčanom za podporu zbierky?
Uvaríme typické jedlo z Južného Sudánu a takmer
celej Afriky. Jedlo je veľmi jednoduché. Pripravili
sme Asidu a Džandžáro. Na Asidu potrebujete len
vodu a hrubú múku, ale ja som pridal aj soľ, cibuľu,

trochu cesnaku, rajčiny, červenú papriku. Druhý chod bolo
Džandžáro – je to fazuľa, veľa
oleja, opražená cibuľa, cesnak
a soľ. Na obed boli pozvaní
všetci. Pozvanie prijalo asi 50
ľudí. Prišli aj starší, aj mladší.

Sudánsky obed

Všetko sa to začalo po hrubej
sv. omši. Na „sudánsky obed“
niektorí prichádzali váhavo, no
predovšetkým po ochutnaní
fazule boli milo prekvapení:
veď to je dobré, aj keď trochu
tvrdkavé! Niekomu sa páčila aj Asida – múková kaša.
Prirovnávali ju ku granadíru.
Na začiatku pán farár jedlo
14
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požehnal, aby chutilo ešte lepšie. Inak,
ak by to malo byť naozaj originál, všetci
ľudia by museli jesť rukami. Lebo
v Sudáne sa je všetko rukami. Z jednej
misy jedia aj desiati. Ale predtým, než
začnú jesť, umyjú si tú ruku, ktorou
budú jesť. Počas obeda nám vyhrávala
africká hudba, dodala mu šmrnc. Keď
sa ľudia najedli, podporili aj oni svojím
milodarom výstavbu novej nemocnice.
Vyzbierali sme 200 eur, za ktoré vám
budú ľudia, ktorí budú túto nemocnicu
užívať, veľmi vďační.
Keď som išiel v utorok z kostola, tak sa
ma jedna pani pýtala, ako som to varil:
„Našim chuapcom to velice chuciuo!“
- Tomáš, foto: Veronika Svitanie 1/2012

Asida

Opražiť cibuľu na oleji aj s trochou cesnaku a potom pridať nakrájané rajčiny
a horčičné semeno. Zaliať vodou a osoliť. Po zohriatí pridávame hrubú múku
a varíme ako kašu. Ak si budeme istí,
že už je múka dosť prevarená, tak pridáme ešte viac múky, aby z toho bola
hustá hmota a snažíme sa to miešať.
Ak to je hotové, môžete servírovať.

Džandžáro

Uvaríme fazuľu a keď už je mäkká,
vodu úplne zlejeme a pridáme opraženú cibuľu aj s cesnakom a dosť veľa
oleja, aby to bolo také olejové. Nezabudneme osoliť.
Prajem vám dobrú chuť!
15
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TESTY A KVÍZY

Svitaníčko

Misijná nedeľa
Tehlička pre Južný Sudán
25. marca sme sa stretli v Pastoračnom
centre Božieho Milosrdenstva na záverečnej pôstnej aktivite Tehličky pre Južný
Sudán. Pozvanie prísť medzi nás prijala
misijná dobrovoľníčka Elenka, ktorá sa
s nami podelila o svoje zážitky z misijného
pobytu v Jakutsku na Sibíri. Ela, ako ju
všetci volajú, strávila v meste Jakutsk
dvakrát 3 mesiace. Život v tejto časti sveta
bol náročnejší aj pre drsnejšie počasie.
V zime tu teploty bežne klesajú na -40º C
a človek si jednoducho musí zvyknúť, že
dve vrstvy oblečenia nestačia. Je zaujímavé zažiť polárnu noc či polárny deň, ktoré
v našich geografických podmienkach
poznáme len z hodín geografie. Ela sa
počas svojho pobytu venovala mladým
a deťom, s ktorými podnikli nejeden
spoločný výlet do okolia. Stretávali sa
v dome mládeže, ktorý je miestnym
oratóriom – založený Saleziánmi podľa
vzoru don Bosca. Ela počas rozprávania
o svojej misii,spestrenom fotografiami
a videami, ochotne a s radosťou odpovedala na početné otázky prvoprijímajúcich
detí. Po prezentácii nasledovalo malé
agapé. Napokon Petronela vyhodnotila
výtvarnú súťaž Zdravie a život v Južnom
Sudáne. Všetky deti, ktoré sa zapojili do
súťaže, boli odmenené. Každé z nich dalo
do svojej práce kus seba a ich diela boli
veľmi pekné. V závere sa deti zahrali
naháňačku pomedzi stoličky s Tomášom
Rusňákom a napokon si z hliny pod
pozorným dohľadom Martina Prevaja
16

Milé deti a mladí priatelia,
sme tu opäť s novým vydaním „Svitaníčka“. Aj tentokrát súťažíme o zaujímavé
ceny. Prví traja, ktorí nám svoje správne odpovede spolu so svojim menom,
priezviskom a adresou vhodia do krabičky
vzadu v kostole s nápisom „Svitanie“
najneskôr do konca apríla, budú odmenení zaujímavou knihou. Tešíme sa na vaše
odpovede!

vyrábali vlastné tehličky:
krížiky, kostoly a srdiečka. Popoludnie bolo
príjemným zakončením
slnkom prežiarenej nedele.
- Veronika, foto: autorka -

Výhercovia, resp. výherkyne (z chlapcov sa
zatiaľ nikto nezapojil, takže chalani, nenechajte sa zahanbiť!) z vianočného vydania
Svitaníčka boli: Petronela Prochásková ml.
a Jarmila Chvátalová.
Dievčatám srdečne gratulujeme!


Veľkonočný kvíz
Komu sa Pán Ježiš zjavil ako prvému
po svojom zmŕtvychvstaní?
a)
b)
c)
d)

vojakovi
Márii Magdaléne
Panne Márii
apoštolom

Ktorí dvaja účeníci bežali k hrobu
Pána Ježiša, keď sa dozvedeli, že tam
nie je jeho telo?
a)
b)
c)
d)
Svitanie 1/2012

Ktorú zo sviatostí ustanovil Pán Ježiš,
keď sa zjavil apoštolom večer po svojom zmŕtvychvstaní?
a)
b)
c)
d)

sviatosť krstu
sviatosť zmierenia
sviatosť manželstva
sviatosť pomazania chorých

Ktorý z Dvanástich, prezývaný Didymus, nebol v ten večer spolu s ostatnými apoštolmi a nechcel uveriť, že sa
im večer po zmŕtvychvstaní zjavil Pán?
a)
b)
c)
d)

Tomáš
Ján
Šimon Peter
Nikodém

Aký prívlastok má 2. veľkonočná
nedeľa?
a)
b)
c)
d)

nedeľa radosti
nedeľa Božieho Milosrdenstva
nedeľa Dobrého Pastiera
nedeľa utrpenia

Koho Pán Ježiš určil za svojho nástupcu tu na zemi?
a) Jána, ktorého Ježiš tak miloval
b) Pavla, ktorý ho najprv prenasledoval
c) Tomáša, ktorý napokon uveril
d) 	Petra, ktorému povedal:
„Pas moje ovce!“

Koľko dní po zmŕtvychvstaní vystúpil
Pán Ježiš do neba?
a)
b)
c)
d)

10 dní
20 dní
30 dní
40 dní

Šimon Peter a Ján
Ján a Jakub
Tomáš a Ondrej
Emauzskí učeníci

Svitanie 1/2012
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Koho zvolili lósom, aby zaujal miesto
po Judášovi?
a)
b)
c)
d)

Mateja
Jozefa
Barsabáša
Pavla

Čo sú to Turíce a kedy sa slávia?
a) fašiangy, pre pôstnym obdobím
b) 	zoslanie Ducha Svätého,
50 dní po zmŕtvychvstaní
c) príchod jari, 21. marca
d) 	koniec veľkonočného obdobia,
na veľkonočný utorok

Čo sa stalo apoštolom,
keď ich naplnil Duch Svätý?
a)
b)
c)
d)

tancovali
plakali
spievali
hovorili inými jazykmi

Čo to znamená pre Teba osobne,
že Ježiš vstal zmŕtvych?

Máme vo farskom kostole aj jeho/jej
portrét? Ak áno, kde?

.......................................................................

.......................................................................

Čo je to relikvia?



Testík

Ako sa volá tento obraz, ktorý zobrazuje najväčšiu Božiu vlastnosť?
.......................................................................

Máme taký obraz aj v našom farskom
kostole? Ak áno, napíš, kde v kostole
sa nachádza.

a) 	kúsok tela alebo časti odevu nejakého
svätca
b) pozostatok z doby ľadovej

Relikvie ktorých svätých a blahoslavených máme vo farskom kostole?
Kde sa nachádzajú?
.......................................................................


.......................................................................

Komu Pán Ježiš povedal, že bude
apoštolom/apoštolkou Jeho Milosrdenstva? Komu prikázal, aby nakreslil
tento obraz?
sv. .................................................................

Súťaž o DVD!

Nakresli obrázok o Božom Milosrdenstve
alebo sv. Faustíne a spolu so svojím menom, priezviskom a adresou ho najneskôr
do konca apríla vhoď do krabice vzadu
v kostole s nápisom SVITANIE!


1

Odpoveď zistíš po vylúštení tajničky!

2
3
4
5
6
7
8
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1
2
3
4

meniny má 19. 3.
nové meno Šavla
október je mesiac ...
40-denné obdobie
pred Veľkou Nocou
5 	Pán Ježiš bol ukrižovaný
za vlády Poncia …
6 Pán Ježiš zomrel na …
7 	prívlastok štvrtku
pred Veľkým piatkom
8 sväté písmo inak
Svitanie 1/2012

VTIPY
A na záver zopár vtipov:
Pilát sa pýtal Jozefa z Arimatie:
„Prečo chceš odovzdať svoj hrob pre
odsúdenca, ktorého volali Ježiš?“
„To je len na víkend,“ odpovedal Jozef.
„Vladko,“ pýta sa pán farár na hodine
náboženstva, „môžeš mi povedať, prečo
sa Pán Ježiš ukázal najprv ženám?“
„Áno, pán farár. Chcel, aby sa to čo najskôr rozšírilo.“
Prváčik sa modlí:
„Milý Pán Ježiš, my Ťa máme všetci veľmi
radi! Preto Ťa prosíme, dávaj na seba
dobrý pozor, lebo keby sa Tebe niečo stalo, tak by sme sa všetci dostali do riadnej
kaše. Amen.“
Žiadostivý podnikateľ sa modlí
a prosí Pána:
„Pane Bože, čo je to pre teba milión
rokov?“
„Chvíľka...“
„A čo je pre teba milión korún?“
„Halier...“
„Daj mi halier...“
„Počkaj chvíľku...“
- Veronika -

Svitanie 1/2012
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PIESNE

NA AKTUÁLNU TÉMU

Vláda jednej strany

Jasaj v Pánovi
1. /: Jasaj v Pánovi celá zem,
toto je veľký Hospodinov deň. :/
R: /: Jasaj v Pánovi. :/
2. /: Toto je deň, ktorý dal nám Pán.
Radujme sa, zaznej pieseň chvál. :/ R:
3. /: Chváľme Pána, On je prítomný.
On je našich chvál hodný. :/ R:


Vzdám Ti chválu
1. Vzdám Ti chválu, srdcom celým.
Spievam pieseň zo všetkých síl,
(všetkých síl).
R: Tebe vzdávam česť a slávu,
Tebe spievam pieseň chvál.
Len Ty sám mi dávaš lásku,
len Ty sám si hoden mojich chvál.
2. Nájsť Ťa túžim, každý môj deň,
kráčať s Tebou, kam budeš chcieť,
(kam Ty chceš). R:
3. Zrak svoj dvíham, vidím Tvoj trón.
Ty si nádej Tebe dám život svoj,
(život svoj). R:

VTIPY
V lietadle
Z pilotnej kabíny sa ozýva:
„Je na palube lekár?“
„Ja som lekár, čo potrebujete?“
„Očná choroba na päť písmen, posledné
je L.“
Dekan fakulty:
„Pán študent, prečo ste sa rozhodli študovať práve na našej fakulte?“
Študent: „Ale otec! Prestaň s tými hlúpymi otázkami!“
Manžel kričí na manželku:
„Prosím ťa, podaj mi tie golfové ponožky!“
„Aké? Veď žiadne nemáš.“
„Ale áno. Tie s tými osemnástimi dierami.“
Ktosi búcha na nebeskú bránu.
„Čo je?“ – pýta sa svätý Peter.
„Nie čo je, ale kto je! – odpovedá mu hlas
spoza brány.
„Moje nervy, zasa učiteľka?!“
Dvaja murári sa rozprávajú na stavbe:
„Vidíš tú muchu na konci lešenia?“
„Akú muchu?“
„Chlapi, končíme, je zlá viditeľnosť.
Správy
Teroristi, ktorí pred týždňom obsadili
vínnu pivnicu v Mikulove ešte stále
nemôžu sformulovať svoje požiadavky.

20
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zvolila víťazná strana dobrú stratégiu.
Ponúkli voličom presne to, čo potrebujú.
Stabilitu a istoty. Kto už má rád nestabilitu a neistotu? Všetci chceme mať vo
všetkom jasno a mať veci pod kontrolu.
Za zmienku stojí pozrieť sa na výsledky
dvoch strán. Strana kresťanov má od roku
2002 v našej obci takmer nezmenený počet voličov. Strana kresťanov mala v obci
Závod: v roku 2002 – 105 voličov, 2006
– 76 voličov, 2010 – 88 voličov a v roku
No a teraz po viac ako dvadsiatich rokoch 2012 – 89 voličov. Víťazná strana mala
učeniu sa demokracie sme dali moc jedv obci Závod: v roku 2002 – 178 voličov,
nej jedinej strane. Pre objektívnosť treba
2006 – 263 voličov, 2010 – 455 voličov
dodať, že nejde v Európe o prvý prípad.
a v roku 2012 – 689 voličov. Teda pokiaľ
Vládu jednej strany (dokonca s ústavnou
strana kresťanov za posledných desať roväčšinou) má Maďarsko. Jej výsledky si
kov v podstate oslovuje tých istých voličov,
však ťažko brať za príklad (svetlou výnimvíťazná strana získala postupne za
kou je ústavná ochrana nenarodeného
10 rokov 4 násobne viac.
dieťaťa v maďarskej ústave).
Opakovaná otázka. Ako je to možné?
Ako je to možné? História nás učí, že to
Veď aj strana kresťanov stojí a musí stáť
možné je. Veľa jednofarebných režimov sa na stabilite a istotách. Ich stabilitou je
dostalo k moci práve na základe sloboda musí byť Kristus a jeho slovo, nie politik
ných volieb. Domnievam sa, že tento výsle- a jeho slovo. Ich istotou je a musí byť
dok nie je ani tak o schopnostiach víťaznej Boh a jeho láska, viera a nádej v Neho,
strany, ako skôr o neschopnosti strán
nie istota v slovách politika. Platí však od
porazených. Veď si len spomeňme na ich
Rímskej ríše, že ľudia potrebujú „Chlieb
neschopnosť sa dohodnúť v čase, keď boli a hry“ a to víťazná strana dobre vie.
pri moci. Čo si taká vláda zaslúži ? Presne Strana kresťanov však potrebuje zmenu,
to, čo dostala. Absurdné je to, že neschop- zmenu v tom ako komunikovať (samozrejnosť sa dohodnúť preukazujú porazené
me hlavne autenticky žiť) pravdu, v ktorú
strany i pri postoch, ktoré dostali ako
všetci veríme, solidaritu, ktorú všetci
opozičné od víťaznej strany. Mohlo by nám potrebujeme a lásku, po ktorej všetci
to byť jedno, ak by nerozhodovali o nás.
túžime. A potom verím, že i v našej obci
Realita je však taká, že o nás rozhodujú.
budú kresťania voliť stranu kresťanov.
Okrem neschopnosti iných strán ponúknuť
a dobre komunikovať alternatívnu cestu,
- Richard Výsledok volieb je jednoznačný. Čaká
nás niečo doteraz v demokracii nepredstaviteľné. Vláda jednej strany. Naša
spoločnosť už má skúsenosť s vládou
jednej strany. To však nebola demokracia a nešlo o výsledok slobodných
volieb....Pamätáte sa na jedno z najviac
používaných hesiel v novembri 1989?
Bolo to heslo: „Koniec vlády jednej
strany“.

Svitanie 1/2012
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Nedeľa
Božieho Milosrdenstva

ŠTATISTICKÁ A ÚČTOVNÁ
BILANCIA ZA ROK 2011

15. 04. 2012

Pán Ježiš povedal svätej Faustíne: Som
trojnásobne svätý a oškliví sa mi najmenší hriech. Nemôžem milovať dušu, ktorú
poškvrňuje hriech, ale keď ľutuje, moja
štedrosť voči nej je bezhraničná. Svojím
milosrdenstvom prenasledujem hriešnikov na všetkých ich cestách a moje srdce
sa raduje, keď sa vracajú ku mne. Zabúdam na horkosť, ktorou napájali moje
srdce, a teším sa z ich návratu. Povedz
hriešnikom, že vždy na nich čakám, načúvam úderom ich srdca, kedy začne biť
pre mňa. Napíš, že sa im prihováram cez
výčitky svedomia, cez neúspechy a utrpenia, cez búrky a hromy...
Sám Ježiš povzbudzoval Sestru Faustínu a cez ňu každého z nás: Píš, hovor
o mojom milosrdenstve. Povedz dušiam,
kde majú hľadať útechu – v tribunáli
milosrdenstva (v spovednici), tam sa dejú
najväčšie zázraky, ktoré sa ustavične
opakujú. Aby sme ten zázrak dosiahli,
netreba ísť na ďalekú púť ani vykonať
nejaké vonkajšie obrady. Stačí pristúpiť
s vierou k nohám môjho zástupcu a povedať mu o svojej úbohosti a zázrak Božieho
milosrdenstva sa prejaví v celej plnosti.
Aj keby duša bola ako rozkladajúca sa
mŕtvola, a aj keby z ľudského pohľadu už
nebolo pre ňu vzkriesenia a všetko bolo
už stratené, nie je tak u Boha. Zázrak
Božieho milosrdenstva vzkriesi takú dušu
v celej plnosti.
(Zdroj – Denníček sv. Faustíny)
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Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

Pán Ježiš hovori: „Keď sa budete modliť
túto korunku, rád vám dám všetko, o čo
ma budete prosiť“ (Den. 1541) a dodal:
„ak to (…) bude v zhode s mojou vôľou“
(Den. 1731). Zvláštne prisľúbenia sa
týkajú hodiny smrti: milosť šťastnej
a pokojnej smrti. Môžu ich vyprosiť nielen tí, ktorí sa sami s dôverou a vytrvalo
modlia túto korunku, ale aj zomierajúci, pri ktorých sa iní budú modliť jej
slovami.

Modlitba dôvery

Utiekam sa k tvojmu milosrdenstvu,
láskavý Bože, lebo len ty jediný si dobrý.
Hoci moja bieda je veľká a previnenia tak
početné, predsa dôverujem v tvoje milosrdenstvo, lebo si Boh milosrdenstva a od
vekov nebolo slýchať ani nepamätá zem,
ani nebo, že by duša dôverujúca v tvoje
milosrdenstvo bola sklamaná. Ó, Bože
milosti, ty jediný ma môžeš ospravedlniť
a neodmietneš ma nikdy, keď sa vyberiem zarmútená do tvojho milosrdného
Srdca, kde ešte nikto nezakúsil odmietnutie, hoci by bol najväčším hriešnikom.
(Den. 1730)
Prajem Vám, aby ste Božie milosrdenstvo
zakúšali a prežívali denne vo svojom
srdci. Nech Vás Božie milosrdenstvo
ochraňuje, sprevádza, posilňuje, napĺňa
a premieňa. Ježišu, dôverujem Ti!
					
- Veronika Svitanie 1/2012

Sviatostný život

Farská matrika

Krsty
V našej farnosti bolo pokrstených celkom
18 detí. Z toho bolo 13 chlapcov
a 5 dievčat.
Vlani bolo 27 pokrstených. Z toho bolo
11 chlapcov a 16 dievčat. 17 detí bolo
pokrstených v 1. roku života a 1 v 2. roku
života.

Krsty
Alex Červenka		
Viktória Bukovčáková
Lukáš Červenka		
Roderik Michal Ščepka

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti
v tomto roku nevysluhovala.
Vlani bolo 77 birmovaných.

Pohreby
Albína Malíková		
Helena Adamovičová
Jozef Adamovič		
Štefan Stanek		

Sviatosť eucharistie
K sviatosti eucharistie prvýkrát pristúpilo
18 školopovinných detí, 8 chlapcov
a 10 dievčat.
Vlani to bolo 21 detí.
Sviatosť pomazania chorých bola vysluhovaná počas celého roka v domácnostiach na požiadanie.
Sviatosť manželstva prijalo 5 katolíckych
párov a jeden zmiešaný.
Vlani prijalo sviatosť 5 katolíckych párov.
Pohreby
Pochovaných bolo celkom 21 zomrelých,
z toho bolo 10 mužov a 11 žien. Najstarší
bol 89 ročný muž, najmladším bol
51 ročný muž. Z toho bolo 13 zaopatrených sviatosťami.
Vlani bolo 33 zomrelých z toho bolo
13 mužov a 20 žien, Najstaršou bola
93 ročná žena a najmladším 19 ročný
muž. Z toho bolo 25 zaopatrených.
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