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Deň tekvíc a bosoriek v Závode
Sviatok čarodejníkov a bosoriek, ktorý 
k nám prišiel z USA, ukazuje, ako rýchle 
sa vieme aj my na Slovensku s kresťan-
ským zázemím bez uváženia otvoriť du-
chovným silám, ktoré pochádzajú od diab-
la. Hlavne, že je to zo Západu... „Dušičky“ 
Nového veku sú totiž oslavami okultizmu 
a satanizmu, odetými do folklórnej podo-
by. Kto nevie, o čo ide a „kráča s dobou“, 
si možno vôbec neuvedomuje, že prijatím 
tohto trendu sa otvára temným silám.

Festival smrti
300 rokov pred Kristom jedna tajná kňaz-
ská spoločnosť držala pod svojou nadvlá-
dou keltský svet. Každý rok 31. 10., v deň 
Halloweenu, oslavovali na počesť svojho 
pohanského božstva „Sambain“, festival 
smrti. Tí kňazi chodili od domu k domu 
a žiadali dary, neraz aj ľudské obete, pre 
svojho boha. V prípade odmietnutia vyslo-
vovali nad dotyčným domom zlorečenie 
smrti. Odtiaľ pochádza výraz „Trick alebo 
Treat“ (zlorečenie alebo dar), jasnejšie 
povedané: ak nie dar, tak zlorečenie.
Na cestu si kňazi svietili vydlabanými 
repami, vyrezanými vo forme tváre. Vo
vnútri horela sviečka vyrobená z ľudského 
sadla z predchádzajúcich obetí.
Repy predstavovali ducha, ktorý robil ich 
zlorečenia účinnými. V 18. a 19. storočí 
sa tento zvyk dostal do USA, kde repy 
nahradili tekvicami. Duch, ktorý v tých 
lampášoch „prebýva“, bol nazvaný Jock, 
neskôr „Jack“, z toho „Jack-olantern“.
Slovo Halloween pochádza od „All 
Hallows’Eve“. (V preklade: predvečer 

Všetkých svätých.) A sme v pokušení 
spojiť ho s touto kresťanskou tradíciou. 
V skutočnosti je však pôvod Halloweenu 
úplne pohanský a nemá žiadnu súvislosť 
s naším kresťanským sviatkom. Navyše 
- je známe, že v USA, Austrálii a inde sa-
tanisti v tú noc vykonávajú rituálne vraždy.

Služobnice diabla
Zvonku sa zdá sa, že je to nevinné 
a smiešne. Diabol sa však chce čo 
najskôr zmocniť sŕdc tých najmenších 
a najkrehkejších - malých detí. My do-
spelí máme zodpovednosť vychovať deti, 
chrániť ich srdcia, oči, duše a pomáhať 
im rásť v Bohu. Bosorky a čarodejnice 
sú ženy, ktoré sa venujú čiernej a bielej 
mágii a všetkým okultným praktikám. Sú 
to služobnice diabla. Uctievaním týchto 
stvorení sa každý otvára pôsobeniu zla 
vo svojom živote a hlavne v živote detí. 
Tieto duchovné sily sa potom v živote 
tohto dieťaťa prejavia a tak aj v živote 
celej rodiny. Deti môžu mať psychologic-
ké, psychické až psychiatrické problémy, 
mnohé spáchajú samovraždu. Rozpadajú 
sa rodiny, prichádzajú choroby, tieto sily 
ničia zdravie, ale hlavne dušu človeka, 
vyskytujú sa aj posadnutia. Nie vždy si to 
človek uvedomuje, ale tieto sily sa časom 
prejavujú a človek neznalý týchto vecí 
si to ani neuvedomuje. Je smutné, že aj 
v našej obci sa konajú kultúrne podujatia, 
ktoré slúžia nie všetkým na dobro, ale na 
ničenie duší občanov.

Petronela 
(podľa A. Seleckého)

Dedičstvo otcov, 
zachovaj nám pane
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Kedysi sme ako školáci dostali tému 
na slohovú prácu: Život po roku 2000. 
Predstavy sme vtedy mali primerané veku 
a dobe. Keď nad tým teraz uvažujem, 
pripomínali skôr sci-fi. Jednoducho ideálny 
svet plný neuveriteľných vymožeností. 
Mnohé vymoženosti, o ktorých sa nám 
vtedy ani len nesnívalo, sú tu. Vtedy sme 
nevedeli, čo je to počítač, mobilný telefón, 
digitálna televízia, automatická práčka či 
klimatizácia v aute. Dnes sú to veci, pre 
väčšinu z nás, úplne samozrejmé. Ale ten 
ideálny svet tu nemáme stále. Niečo sa 
dodnes nezmenilo. Nezmenili sa ľudské 
srdcia, teda aspoň nie k lepšiemu. 

Nechcem generalizovať a určite to, čo 
teraz napíšem, neplatí o všetkých. Na 
svete a aj v našej farnosti je stále veľa 
šľachetných a obetavých ľudí. Keby 
ich nebolo, už by tento svet asi dávno 
prestal existovať. Našej spoločnosti 
však vo veľkej miere vládne stále viac 
sebectvo a nezáujem o iných. Vidieť to 
na raste počtu rozvodov, samovrážd, 
nemanželských detí, bezdomovcov a iných 
ukazovateľoch. A vidieť to i v našom 
kostole, kde v laviciach je stále viac 
miesta a hlavne tie detské lavičky zívajú 
prázdnotou. Čo z toho, keď deti chodia 
na svätú omšu kvôli podpisu pána farára 
a nie z lásky k Spasiteľovi, a po prvom 
svätom prijímaní už neprídu vôbec? 
Vidieť to aj na tých starších, čo sa tiež 
kedysi, keď si pri prvom sv. prijímaní 
a birmovke obnovovali krstné sľuby, 

zriekali Zlého, jeho skutkov a pokušení 
a sľubovali vernosť Bohu. Dnes sú 
však už dospelí, ale na manželstvo 
začnú pomýšľať – ak vôbec – až keď 
už spolu niekoľko rokov žijú v smilstve. 
A chodiť do kostola a k sviatostiam, kde 
by im stále niekto pripomínal, že toto 
pred Bohom neobstojí a že sa rútia do 
záhuby, to je predsa hlúposť. Toto je naša 
moderná kultúra, ktorú do našej mysle 
pomaličky, nenápadne, podvedome 
implantujú telenovely, seriály, časopisy 
a ďalšie mediálne výtvory. Dovolíme, aby 
kresťanská kultúra a morálka, ktorá je 
dvomi tisícročiami vyskúšaná a overená, 
zanikla? Aby ju prevalcovalo v našej 
spoločnosti niečo, čo do nej vnáša chaos, 
neporiadok a problémy? Alebo sa chceme 
pričiniť – každý z nás – o to, aby sme 
to originál dobré, pôvodné, kresťanské, 
evanjeliové, očistené od nánosov času 
a minulosti ponúkli ďalej? Asi neobrátime 
a nepresvedčíme každého, to nakoniec 
neurobil ani Pán Ježiš Kristus, a asi 
budeme vždy v menšine. Ale pričiňme sa 
o to, aby tá menšina bola kvalitná. 11. 
októbra na 50. výročie otvorenia Druhého 
vatikánskeho koncilu sa začne rok viery. 
Kiežby sme sa vedení Svätým Duchom 
obnovili a prehĺbili vo viere najprv my 
a cez nás i ďalší! Potom snáď nebude 
tak celkom sci-fi ani ten ideálny svet. Veď 
Svätý Duch dokáže meniť aj ľudské srdcia 
– ak mu to dovolíme.

Váš farár Peter Kudláč

ÚVODNÍK

... ak mu to dovolíme



2 Svitanie 3/2012

Tradíciu obecných slávností Bez chleba 
hody obnovili v našej obci vlani. V tomto 
roku počas nich, v sobotu 30. júna, po 
prvý raz v histórii udelili čestné občian-
stvo. Tejto cti sa dostalo emeritnému 
biskupovi Štefanovi Vrablecovi, rodákovi zo 
Závodu.

Slávnostná svätá omša s troma celebrant-
mi v starom kostolíku, ktorý je zasvätený 
sviatku Navštívenia Panny Márie, bola 
predzvesťou udalosti roka. Podľa zákona 
o obecnom zriadení čestné občianstvo 
udeľuje obec fyzickým osobám, ktoré sa 
zvlášť významným spôsobom zaslúžili o jej 
rozvoj a zveľaďovanie, ochranu záujmov 
a šírenie jeho dobrého mena alebo ktoré 
obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi 
tvorivými výkonmi. Poslanci obecného za-
stupiteľstva sa uzniesli na tom, že takýmto 
občanom je monsignor Štefan Vrablec, 
emeritný biskup (narodil sa 21. februára 
1925).

S vďakou a pokorou
Štúdium v Ríme, vysvätenie v Lateránskej 
bazilike v roku 1950, príprava nábožen-
ských kníh a publikácií v Slovenskom ústa-
ve sv. Cyrila a Metoda v Ríme, post rektora 
Pápežského slovenského kolégia v Ríme 
či biskupská vysviacka v Šaštíne v roku 
1998. Čestné občianstvo i pamätnú pla-
ketu prevzal z rúk starostu Petra Vrableca 
s vďakou a sebe vlastnou pokorou: „Do 
Závodú sa dycky budem rád vracat. Ked 
sa sem z Trnavy blížím, enem co prejedem 
Maué Karpaty, hned začnem uákat po 

našém.“ Súčasťou obradu bolo aj posväte-
nie nového oltárneho obrazu Navštívenia 
Panny Márie od domáceho výtvarníka 
Pavla Žáka. Hlavný obraz chýbal oltáru od 
deväťdesiatych rokov. Vtedy sa kostolík 
stal cieľom zlodejov a obraz jednou z ich 
koristí.

V čase neslobody
„Hlavná činnosť Mons. ThDr. Štefana 
Vrableca v Slovenskom ústave sv. Cyrila 
a Metoda spočívala v príprave nábožen-
ských kníh v slovenčine a v ich odosielaní 
na Slovensko,“ hovorí starosta Závodu 
Peter Vrablec. „Koľkí naši pútnici, nav-
štíviac Rím a Ústav, ďakovali za vzácnu 
náboženskú literatúru, ktorú im Otec 
monsignor v čase náboženskej neslobody 
v našej vlasti dával úprimne a s láskou. 
Mal radosť z každej zásielky, ktorá rôznymi 
cestami dorazila až k adresátovi na Slo-
vensko. Nikdy nezabudol pribaliť ruženec 
s prosbou o modlitbu. Bol vždy pohostinný 
a ochotný pomôcť, nepozerajúc na čas 
a námahu.“

... nech sa ti klania celá zem
On sám považuje za najdôležitejšie vyda-
nie Svätého písma, z meditačných kníh 
Počuli sme slovo Pánovo a z náukových 
titul Dejiny spásy. Hodnotu redakčnej 
práce monsignora Vrableca dokážu oceniť 
najmä tí, ktorí vedia, v akých ťažkých 
podmienkach vznikali knižné publikácie 
Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme. Pápež Pavol VI. vymenoval v roku 
1970 Štefana Vrableca za monsigno-

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Nikdy nezabudol pribaliť ruženec
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ra a o 12 rokov neskôr Ján Pavol II. za 
pápežského preláta. V roku 1998 na 
sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
bol menovaný za titulárneho biskupa 
diecézy Tasbalta a pomocného biskupa 
arcidiecézy Bratislava – Trnava. Ako krédo 
svojej pastierskej činnosti si zvolil slová: 
“Svätý Bože, nech sa ti klania celá zem 
a nech ti spieva!” (Ž 66,4) O rok neskôr 
bol na plenárnom zasadnutí Konferencie 
biskupov Slovenska zvolený za predsedu 
Spolku sv. Vojtecha. V roku 2004 odišiel 
z aktívnej práce a zostal pracovať ako 
emeritný biskup.

Svätil zvony i Dom nádeje
Závodčanov, svojich rodákov, nikdy ne-
odmietol. Vždy s radosťou birmoval naše 
deti, v roku 1999 posvätil zvony, o päť 

rokov neskôr Dom nádeje na cintoríne 
a v roku 2008 nové Pastoračné centrum 
Božieho milosrdenstva, na ktoré sa po 
rozsiahlej rekonštrukcii vedenej vtedaj-
ším duchovným otcom Petrom Mášikom 
premenil rodný dom Š. Vrableca. 

Ivana
Foto: archív

Závodčania nedajú na monsignora Vrableca dopustiť: „Nikdy nás neodmietol – vítal 
nás v Ríme, birmoval naše deti.“
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Prečo naši predkovia slávili Bez chle-
ba hody poskromne? Starý kostolík na 
cintoríne je zasvätený sviatku Navštívenia 
Panny Márie. Sviatok pripadá na druhý 
júl. V tomto ročnom období bol sedliak na 
tom veľmi zle - obilie z minulého roku sa 
mu už minulo a žatva ešte len prichádza-
la. V mnohých rodinách už zásoby obilia 
neboli a teda ani chlebík sa nepiekol. 
Tieto hody sa teda museli zaobísť, obrazne 
povedané, bez chleba.

Krojovaná paráda
Popoludnie tohtoročných Bez chleba ho-
dov v parku pri hasičskej zbrojnici patrilo 
prehliadke ľudových krokov - parádnych 
kusov, ktoré sa podarilo zachrániť z minu-
lých storočí. Hoci je historický ľudový odev 
obyvateľov Závodu zaujímavý a špecifický, 
nebol doteraz podrobne analyzovaný. 
Svetlo sveta tu uzrela jedinečná kolekcia 
krojov svedčiacich o skutočnom kultúr-
nom bohatstve. Vývoj kroja bol postupný 
a podliehal móde takisto ako dnešný odev. 
Najväčšie zmeny sa spájali s prácou žien 
v Rakúsku. Za zarobené peniaze kupovali 
vo Viedni šijacie stroje a doma šili ako 
ľudové krajčírky nielen pre seba, ale aj pre 
susedy, tetky a príbuzné.

Heroické výkony v 36°C
Ani neúprosná páľava sobotňajšieho 
popoludnia nezabránila členom folklór-
neho súboru Závodzan predviesť poklady 
starých almár. Kroje pre deti, „konopňáky“ 
pre chudobných odeté na nohy s bosými 
chodidlami, paráda pre nevestu a ženícha 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Konopňáky aj mariánska biela

Krojovaná paráda, na ktorú je Závod hrdý. 

pred sobášom a ešte väčšia po ňom, 
mariánska biela pre mladučké dievčatá 
i honosné kožuchy pre bohatých zema-
nov. Kroj za krojom sprevádzalo uznanie 
divákov. Patrilo odevným kreáciám z tylu 
a saténu, strihom podľa viedenského 
meštianskeho štýlu biedermayer obohate-
ným o prvky vlastného estetického cítenia 
tvorkýň, ale aj statočnosti predvádzajú-
cich, z ktorých sa liali litre potu. 

Ivana 
Foto: Kristína
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„Obetuje sa preto, aby každý mohol 
poznať, že Boh je Láska. Pochopiť celú tú 
šírku i dĺžku, hĺbku i výšku môžeme však 
len vtedy, ak dostaneme plnosť Božích da-
rov. Preto je vlastne nutné, aby z Božieho 
rozhodnutia bolo Ježišovo Božské Srdce 
prebodnuté, pretože len takto mohol od-
kryť „bohatstvá svojho Srdca“ a len takto 
mohlo vytiecť to, čoho je plné: láska, ktorá 
presahuje všetko pozvanie.
Hĺbka Božieho bohatstva! Toto bohatstvo 
je v Ježišovom Srdci. Ježiš získal všetky 
zásluhy pre nás, On vydobyl milosť, ktorá 
privedie ľudí k spáse. Máme z neho čerpať 
bez obáv, veď Jeho bohatstvo je nevyčer-
pateľné. Koľko z Jeho darov získame, to 
závisí od nás. V akej miere budeme čerpať 
z bohatstva Jeho milosti tu na zemi, v ta-
kej obsiahneme aj z bohatstva jeho slávy 
v nebi“. 
(František Dancák)

Stará ako samo kresťanstvo
Osobný a živý vzťah ku Kristovi je jeden 
z najistejších prejavov pravej zbožnosti, 
aká sa vyskytuje iba u kresťanov. Túžba 
po osobnom vzťahu ku Kristovi si našla 
rôzne formy vyjadrenia. Jednou z nich je 
aj úcta k Ježišovmu Srdcu, ktorá vyplýva 
z úcty k trpiacemu Ježišovi na kríži a z úcty 
k Eucharistii. Základy tejto úcty pramenia 
vo Svätom písme: „Jeden z vojakov mu 
kopijou prebodol bok a hneď vyšla z neho 
krv a voda.“ (Jn 19,34). Úcta k Ježišovmu 
srdcu je stará ako samo kresťanstvo. 

Začala sa v 12. storočí. Sv. Mechtilda 
Magdeburská mala r.1250 prvé videnie 
modlitieb Najsvätejšieho Srdca. Najväčším 
apoštolom kultu Ježišovho srdca bol sv. 
Ján Eudes (+1680), ktorý zložil texty pre 
svätú liturgiu a oficium. 

... aby tým dosvedčilo lásku
Pán Ježiš potvrdzuje túto úctu prostred-
níctvom sv. Margity Márie Alacoque. Zjavil 
sa jej a ukázal jej svoje Srdce so slovami: 
„Pozri sa na to Srdce, ktoré ľudí tak milo-
valo, ktoré nevynechalo nič, vyčerpalo sa 
a zničilo, aby tým dosvedčilo svoju lásku. 
Dostávam však miesto uznania iba ne-
vďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, chlad, 
pohŕdanie, tak sa správajú ku mne v tejto 
sviatosti lásky. Viac ma trápi najmä to, že 
sa tak správajú i osoby, ktoré sa mi zasvä-
tili. Preto žiadam, aby sa zasvätil prvý pia-
tok po oktáve Najsvätejšej sviatosti a stal 
sa zvláštnym sviatkom na počesť môjho 
Srdca, aby sa zmierujúcim sv. prijímaním 
podala náhrada za všetky urážky, ktorých 
sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti.“

Boh skúma srdce človeka
Tlčúce srdce je symbolom života a činnos-
ti. Vo svätom písme je srdce symbolom 
vnútorného života, toho, ktorý možno na-
vonok zostane bez povšimnutia. Ale Boh 
skúma srdce človeka (Ž 7, 10). Srdce je 
stredom duchovného úsilia. „Úcta k Bož-
skému Srdcu preto kladie dôraz na vnú-
torný Ježišov život, do ktorého sa túžime 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Obnova Bratstva 
v prozreteľnom čase
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vžiť. Prajeme si pochopiť jeho zmýšľanie, 
sklony, city, rozhodnutia, čnosti, milosť.“ 
(František Dacák) Táto úcta sa postupne 
formovala ako osobná i spoločná úcta. 
Formu Bratstva dostáva v stredoveku. Sv. 
Ján Eudes vo Francúzsku zostavil pravidlá 
Bratstva ešte pred zjaveniami Božského 
Srdca sv. Margite Márii Alacoque, ktorá 
v tom čase už bola členkou tohto Bratstva.

S novým patrónom
Tento rok slávime 300 rokov od rozšírenia 
Bratstva BSJ na Slovensku. Naša farnosť 
v tomto roku dostáva od Božského Srdca 
Ježišovho milosť, aby bolo obnovené toto 
Bratstvo, ktoré tu bolo, ale jeho činnosť 
zanikla. Tento rok Pán obnovuje Brat-
stvo Božského Srdca Ježišovho v Závode 
v prozreteľnostnom čase 19.8.2012, 
v deň sviatku sv. Jána Eudesa – zaklada-
teľa Bratstva BSJ, ktorý sa týmto stáva 
patrónom nášho Bratstva v Závode. A ešte 
viac: Pán upozorňuje pána farára v tento 
deň na dekrét zavesený na fare, pravdepo-
dobne na 100. výročie BBSJ v Závode.
Prečo byť členom?
 Je to veľmi jednoduché, aby sme mohli 
mať účasť na odpustkoch udelených 
tomuto bratstvu a na dobrých skutkoch 
a modlitbách, v ňom vykonávaných, aby 
sme tak zadosťučinili za svoje hriechy 
a pomáhali tiež dušiam v očistci. A toto je 
prameň milostí, ktoré nám všetkým ponú-
ka Božské Srdce Ježišovo. 
Nebuďme preto hluchí k tejto ponuke 
Pána, ako nás napomína v nedeľnom 
Evanjeliu, a prijmime lásku Jeho Srdca, 
ktorú nám ponúka, a chce iba jedno, aby 
bola opätovaná. Každá farnosť je ako 
záhrada kvetov. Boh nám dáva mnoho 
darov – kvetov, v každom čase. Či ruže-
nec, škapuliar – rúcho Matky božej, Božie 
Milosrdenstvo, tak aj Bratstvo BSJ. Posiela 

ich cez mnohé nádoby - kňazov, ale sú 
to dary Božie, nie ľudské. Tak by sme to 
mali chápať. A čím rozmanitejšie a viac 
druhov budeme mať, tým záhrada našej 
farnosti bude bohatšia a krajšia a jej vôňa 
sa ponesie pred trón Pána a obveselí jeho 
Božské Srdce..
Tiež týmto prosíme veriacich v našej far-
nosti, ak majú doma obrázky, alebo aj iné 
dokumenty a záznamy o činnosti Bratstva 
BSJ a jeho členoch (starí a prastarí rodi-
čia), prípadne kroniku, zápisky, aby nám 
ich poskytli. Chceme zdokumentovať  his-
tóriu tohto Bratstva v našej farnosti.
Petronela

„Božské srdce Ježišovo, naša spása, 
daj, aby sme ťa vždy viac a viac milovali“.
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S najväčšou pravdepodobnosťou si už 
nespomeniete na to, aké bolo v sobotu 
11. augusta počasie, však? Nehľadajte za 
tým nič skryté ani zlomyseľné, je normál-
ne, ak si človek nespomenie na to, aké 
bolo počasie v konkrétny deň. Navyše ak 
bol už celkom dávno a zaraďuje sa medzi 
„bežné“ dni. Pre členov a sympatizantov 
Spoločenstva modlitby za kňazov však 
jedenásty augustový deň nebol „bežným“ 
dňom. Naopak, bol to deň výnimočný. 
Práve preto sa predpovediam počasia na 
tento deň prikladala väčšia pozornosť ako 
iným dňom. V spomenutú augustovú sobo-
tu sa totiž mal pri kaplnke Márie Magdalé-
ny neďaleko Borského Mikuláša (teda pod 
„holým“ nebom) uskutočniť vôbec prvý 
Deň Spoločenstva modlitby za kňazov. 
Bez dlhých rečí a na rovinu – počasie sa 
príliš nevydarilo. Ráno chladné, doobeda 
daždivé, poobede síce bez dažďa, no so 
zatiahnutou oblohou. Na druhej strane, 
aký je rozdiel medzi počasím, ak prší a ak 
je pekne? Len v detaile – keď prší, padá 
voda. Nič viac. A my sa predsa vody nebojí-
me! Najmä, ak do prípravy akcie, (ktorej 
výsledok dopredu nemôžete ani odhadnúť, 
keďže ide o prvú akciu Spoločenstva tohto 
druhu) investovali členovia a priatelia spo-
ločenstva svoj voľný čas, energiu a ochotu 
niečo obetovať pre dobrú vec. 

Božie volanie
Komu by už prekážalo tých pár dažďo-
vých kvapiek? Najmä ak na mieste už od 
predchádzajúceho dňa stál azda poltucet 

stanov, menší prístrešok určený pre „poľ-
nú kuchyňu“ a väčší pre potreby bohosluž-
by? Členovia a sympatizanti Spoločenstva 
totiž už deň predtým pripravovali všetko 
potrebné na čo najlepší priebeh Dňa Spo-
ločenstva a mnohí kvôli dôkladnej príprave 
neváhali stráviť noc v stane alebo rovno 
„pod širákom.“ Počasiu počas úvodnej 
bohoslužby, prednášok či chvál v podaní 
Braňa Letka nevenovali pozornosť. Koniec 
koncov, kvôli počasiu sme neprišli. Ani 
kvôli, mimochodom výbornému, gulášu či 
inému občerstveniu. Ako viackrát podotkol 
Samo Brečka, hlava Spoločenstva: „Asi to 
tak malo byť, že prišli tí, ktorí naozaj cítili 
Božie volanie.“ 

Prečo sa modliť za kňazov?
Prišli tí, ktorí boli ochotní vymeniť si vzá-
jomné skúsenosti, utužiť vzťahy v rámci 
Spoločenstva a aktívne sa zúčastňovať na 
napĺňaní jeho vízii a poslania. Deň Spo-
ločenstva bol aj skvelou príležitosťou na 
rozvinutie debát o rôznych aspektoch živo-
ta, viery, každodenných starostí a radostí. 
Zvláštnosťou bolo, že aj na prvý pohľad 
svetské témy ukrývali akúsi duchovnú či 
filozofickú podstatu. Dôkazom toho bol na-
príklad rozhovor členov Spoločenstva na 
tému odvolania arcibiskupa otca Bezáka 
z čela Trnavskej arcidiecézy. Mne osobne 
rozhovor na túto tému otvoril trochu iný 
uhol pohľadu na problematiku. Navyše sú-
visel hlavnou myšlienkou prednášky Sama 
Brečku – Prečo je potrebné a dobré modliť 
sa za kňazov? 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Prší? A nech! Spoločenstvo Modlitby  
za kňazov sa dažďa nebojí!
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Na záver eRko-tance
Aby ste si nemysleli, že toho 
„filozofovania“ bolo až príliš 
mnoho, zažili sme aj zába-
vu. Postarali sa o ňu najmä 
najmladší členovia Spoločen-
stva, hoci do záverečných 
eRko- tancov sa bez ostychu 
zapojili aj skôr narodení. Ani 
s muzikou nebol problém, 
celý čas sa o hudobnú časť 
starala kapela MZK band 
s „frontmanom“ Tomášom 
Kudolánim. Okrem gospe-
lových chvál pridala aj pár 
trampských piesní. 
Na záver treba ešte poďa-
kovať. Za seba i za všetkých 
účastníkov Dňa Spoločenstva, 
za krásne strávený deň so 
vzácnymi ľuďmi, no v prvom 
rade s Pánom. Vďaka rodi-
nám Brečkovcov, Kudoláni-
ovcov a Chudých, ktoré majú 
najväčší podiel na organizácii 
podujatia. Rovnako veľká 
vďaka patrí aj správcovi 
farnosti Borský Mikuláš, 
dôstojnému pánovi, ThDr. Teo-
dorovi Kamodymu a kňazom 
z rehole saleziánov v Šaštíne, ktorí sa na 
Dni Spoločenstva tiež zúčastnili a odslúžili 
na ňom Svätú omšu. 
Na konci dňa si už nikto ani nespomenul, 
že ešte ráno to vyzeralo na nepriazeň po-
časia. Toto jediné (a maličké) negatívum 
ustúpilo po skončení akcie jednoznačne 
prevládajúcim pozitívnym pocitom. Môže-
me konštatovať, že prvý Deň Spoločen-
stva modlitby za kňazov vyšiel na výbornú 
a keďže je v pláne s akciou pokračovať aj 
na budúci rok, máme k radosti o dôvod 
viac. 

Chvály v podaní Braňa Letka (vľavo) 
z Lamačských chvál boli pre účastníkov  
Dňa Spoločenstva skutočným zážitkom. 
MZK band prepožičal vystúpeniu svojich 
členov – na bicie si zahral Samo Brečka ml.

Adam
Foto: Ivana
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Najazdiť takmer päťtisíc kilometrov 
v priebehu desiatich dní, pokľaknúť na 
kolená pred desiatkami oltárov, stíchnuť 
pri pohľadu na relikvie svätcov, kráčať 
v ich stopách, namočiť si nohy v štyroch 
moriach a pri tom všetkom sa vrátiť do-
mov oddýchnutý a posilnený. Nemožné? 
Kdeže, celkom reálne. A overené. Vyber-
te sa raz na púť a aj vy budete svedčiť.

Púť farnosti Závod na trase Ischia – Pom-
peje – Neapol – Vezuv – Sicília. Z našej 
obce sa na nej síce zúčastnila len necelá 
desiatka farníkov, doplnená posádkou 
z Vysokej pri Morave i jednotlivcami z Ko-
šíc a Prešova, cez Detvu a Lučenec až po 
Levice a Bratislavu sa s plným odhodlaním 
načerpať silu na svätých miestach vydala 
27. júla na európsky juh. Desiatky po-

svätných miest, stovky nových informácií, 
cirkevné i svetské pamiatky, veľa zážitkov 
a málo oddychu. Také sú púte so sprievod-
kyňou Marienkou Ružičkovou. Nezabudnu-
teľné. Ani táto nebola iná.

Pod tonami prachu
Pompeje. Mesto ťažko skúšané, mnoho-
krát zničené a vzápätí znovu s pompou 
obnovené. Prvé zastavenie posádky 
patrí Novým Pompejam, ktoré založil 
Bartolomeo Longo i najvýznamnejšiemu 
archeologickému komplexu na svete 
z rímskeho obdobia - antickým Pompejam. 
Na miestach, z ktorých dýcha história, 
obdivujeme mesto zničené výbuchom 
sopky Vezuv v roku 79 po Kristovi. Ich prví 
obyvatelia mali byť Noemovi potomkovia. 
Archeológovia vykopali zničené mesto 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Pozdrav z miest zázrakov 
a pevnej viery 
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zo šesťmetrového nánosu sopečného 
prachu. Obdivujeme Baziliku Panny Márie 
ružencovej v Nových Pompejach a s úctou 
sa skláňame pred dielom Bartolomea 
Longa. Bohatý mešťan vykonal sľub čistoty 
a zasvätil svoj život chudobnej mládeži. 
Vnútorné múry baziliky lemujú obrazy 
a pamätné tabuľky s poďakovaním za 
uzdravenia a zázraky, ktoré sa stali na 
príhovor B. Longa.

Krv, ktorá mení skupenstvo
Na termálnom ostrove Ischia absolvuje-
me spoločnú svätú omšu so skupinkou 
Talianov. Náš kňaz, verbista Martin z Nitry, 
pôvodom Ind, zožne pochvalu a uznanie. 
Nielen za čistotou žiariacu a dôkladne 
poskladanú albu, ale predovšetkým za 
dôstojný obrad a skromnosť spojenú s dô-
slednosťou, s ktorými ho vykonal. Zvyká-
me si na to, že náš kňaz tmavej pleti, ktorý 
hovorí výbornou slovenčinou, púta čoraz 
viac pozornosti okolia a sme naňho zo dňa 
na deň viac hrdí.  
V Neapole vedie naša cesta do katedrály, 
kde s úžasom počúvame o skvapalnení 
krvi sv. Januára, hlavného patróna Neapo-
la. Krv sa nachádza vo dvoch uzavretých 
a zapečatených sklených ampulkách 
a normálne je v tuhom, suchom stave.  
V sobotu pred prvou májovou nede-
ľou a 19. septembra (t.j. na sviatok sv. 

Januára) pri liturgickej slávnosti spojenej 
s procesiou zoschnutá hmota skvapalnie 
a zväčší objem. Tento zvláštny úkaz sa 
opakuje celý týždeň po obidvoch sviat-
koch. Iba zriedkakedy sa v uvedené sviat-
ky neuskutoční prechod krvi do tekutého 
stavu a Neapolčania pokladajú každú 
takúto výnimku za predzvesť nešťastia.

Verná do posledného dychu
Na Sicílii majú vraj svoj pôvod zmrzlina aj 
marcipán. Tešíme sa na ne. Ešte viac však 
na duchovno, ktoré pod fučiacou Etnou 
načerpáme. Mesto Catania, v ktorom 
po štyri dni bývame, je mestom svätej 
Agáty, mučeníčky prvokresťanských čias. 
V dňoch 3. – 5. februára sa tu každoročne 
konajú najokázalejšie oslavy sv. Agáty na 
svete. Ľudia si vezmú na tri dni dovolenku 
z práce, vyzdobia celé mesto a pripravia 
procesiu, ktorá vedie z domu, kde sa 
mučenica narodila, cez budovu, kde bola 
väznená až po miesto, kde je pochova-
ná. Sv. Agáta žila v polovici 3. storočia. 

Socha sv. Januára pod plášťom skrýva 
ampulky s krvou svätca

Relikvie sv. Januára
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Pochádzala z významnej a bohatej rodiny. 
Už v skorej mladosti sa rozhodla žiť v pa-
nenstve, aby čo najväčšmi patrila Kristovi. 
Preto odmietla pytačov, ktorí s ňou chceli 
uzavrieť manželstvo. Jeden z nich sa jej 
za odmietnutie pomstil – udal ju rímskym 
úradom ako kresťanku. Nasledovalo 
bičovanie a pálenie ohňom. Napokon jej 
sadistický sudca dal odrezať prsia. Agáta 
zostala verná Kristovi až do posledného 
dychu. Na titulnej strane Svitania násten-
ná maľba z Katedrály sv. Agáty s vyobraze-
ním svätice

Trinásť statočných
Etna vysoká 3323 metrov je pre nás 
veľkou výzvou. Pohodlnejší i menej 
kondične zdatní dávajú prednosť teplému 
Jónskemu moru, trinásť statočných sa 
však vyberie pokoriť činnú sopku a po-
zrieť sa na svet spod jej vrcholu. Je medzi 
nimi aj Agneška Kovářová zo Závodu (72) 
a pán Ružička (90). Po vlastných, krok 
za krokom, s veľkou dávkou vytrvalosti 
a odhodlania vyšli až k oblakom. Neuveri-
teľný výkon. 

Madonine slzy
Syrakúzy, pútnické miesto Plačúcej Panny 
Márie, sú známe svojou bazilikou v tvare 
ľudskej slzy. Novomanželia Jannusovci, 
vlažní vo viere, dostali ako svadobný dar 
reliéfový obraz Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie - odliatok z vypálenej hliny. 
Podľa starého zvyku si ho zavesili nad 
postele. V auguste 1953 pani Antónia 
Jannusová uvidela madonu plakať. Slzy 
sa liali po vankúši. Zachvátil ju strach 
a privolala švagrinú. Čím viac obe utierali 
a vysúšali slzy, tým viac sa liali. Ohlas bol 
obrovský a Syrakúzy sa stali cieľom veľké-

A sme na vrchole! Etnu zdolala aj pani 
Agneška zo Závodu (vpravo)

Pútnici pre Bazilikou sv. Agáty v Katánii na Sicílii. Na zadnej obálke Svitania bazilika 
v tvare ľudskej slzy v Syrakúzach
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ho množstva pútnikov z celého Talianska 
i zo zahraničia. Plačúca madona uzdravila 
veľké množstvo chorých vrátane samotnej 
pani Jannusovej. Už v polovici novembra 
lekárska komisia vybrala 300 prípadov 
uzdravení, ktoré považovala za mimoriad-
ne a podrobila ich dôkladnému posúdeniu 
(fotografia baziliky v tvare slzy sa nachá-
dza na zadnej obálke Svitania – pozn. au-
torky).  V roku 1994 Svätý Otec Ján Pavol 
II. posvätil svätyňu plačúcej madony.

Oči svätej Lucie
Aj svätá Lucia sa stala jedným z cieľov 
našej cesty. Pohnutá hlbokým duchov-
ným zážitkom zázračným uzdravením na 

príhovor sv. Agáty presvedčila matku, aby 
ju nenútila vydať sa, ako bolo pôvodne na-
plánované. Chcela sa natrvalo sa zasvätiť 
Kristovi, ako svojmu ženíchovi. Súčasne, 
povzbudená slovami evanjelia si vyžiadala 
od matky dovolenie, aby mohla disponovať 
dedičstvom a venom. Začala predávať čas-
ti zdedeného majetku a výťažok rozdávala 
chudobným, vdovám a sirotám. V roku 
303 cisár Dioklecián rozpútal krvavé pre-
nasledovanie kresťanov, ktorých pokladal 
za nebezpečných pre svoju ríšu. Pre žiar-
livého snúbenca, ktorý prišiel o sľúbenú 
nevestu Luciu, to bola zámienka k pomste. 
Uväznená panna sa odmietla vzdať viery. 
Rozbesnený vladár ju dal zneuctiť a mučiť. 
Súčasťou mučenia bolo aj vylúpenie očí. 
Počas prehliadky Syrakúz navštevujeme 

katakomby i miesto mučenia sv. Lucie.
Cez delfíny k nostalgii
S ostrovom so subtropickou klímou 
a svojráznymi obyvateľmi sa lúčime ťažko. 
Polhodinový trajekt cez Messinskú úžinu 
spájajúci Jónske a Tyrenské more nám 
poskytuje chvíľu na kochanie sa úsekom, 
na ktorom pri trochu šťastia a ostražitosti 
možno zazrieť delfíny. Ten priestor však 
skôr využívane na osobné stíšenie a ulože-
nie prežitého do súkromných vnútorných 
sejfov. Posilnení na duchu sa vydávame 
na cestu domov. Tešíme sa, isto – veď 
doma nás čakajú najbližší. Jemná nostal-
gia sa však v autobuse dá priam krájať. 

Svätá Lucia pre vieru obetovala oči i život

Páter Martin odslúžil na púti desať sv. omší

Vulkán si nedá pokoj. Etna chrlí dňom 
i nocou žeravé iskry
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Vzájomne si želáme veľa Božieho požeh-
nania a sľubujeme si: o rok opäť na púť!

Ivana
Foto: autorka

ON to tak zariadil
Keď sme sa manželom v máji prihlasovali 
na túto púť, ktorá nás oslovila predo-
všetkým svojím bohatým programom, ani 
sme si neuvedomili svietiaci dátum, už 
v januári zaznačený v kalendári. Výročie 
sobáša. Okrúhle. Výborne – nepôjdeme 
na slávnostnú večeru, ako po iné roky. Pri-
pomenieme si –dsať spoločných manžel-
ských rokov na púti. To tu ešte nebolo. 
Hneď v prvý deň púte prosíme pátra Mar-
tina o odslúženie úmyslu svätej omše v 
deň výročia. Na poďakovanie za spoločné 
roky a prosbu o Božiu ochranu do ďalších. 
Nesmelá myšlienka: azda zároveň obnoviť 
manželský sľub? naberá po rozhovore 
s pátrom jasné kontúry. Viac sa nestará-
me, všetko je v Božej réžii. V ten, pre nás 
slávnostný deň, sa oddávame horúcemu 
piesku a príjemným morským vlnám. Len 
periférne vnímame, že náš duchovný otec 
si nevybral žiadnu z ponuky programu. 
Celý deň ho nevidíme. Podvečer opálení 
a oddýchnutí spolu s ďalšími účastníkmi 
púte usadáme do lavíc hotelovej kaplnky. 
Vážny, no šibalský pohľad pátra Martina je 
predzvesťou chvíle, na ktorú nezabudne-
me. Homília s receptom na šťastný man-
želský život a radou z úst kňaza: každý deň 
si treba vyhradiť čas len na seba, na budo-
vanie manželského vzťahu. Po dvadsiatich 
rokoch opäť vyslovujeme slová, ktoré majú 
silu svätého záväzku. V dobrom i zlom, 
zdraví i chorobe. A spolu s nami sa za ruky 
držia všetky prítomné manželské páry. Vy-
slovujeme prosby za návrat úcty sviatosti 
manželstva, ktorej sa jej v dnešnom svete 

nedostáva, no právom jej patrí. Piesňou 
o ťažkom kríži, ktorý je vlastne darom, 
rozcíti páter Martin každé jedno srdce. Pie-
seň Božia láska prúď a napokon latinská 
Ave Maria v podaní pútničky – speváčky 
Jarky. Slovná zásoba nestačí na nájdenie 
dostatočného množstva slov vďaky. Až 
teraz si naplno uvedomujeme, že páter 
Martin sa po celý deň na túto svätú omšu 
dôkladne a poctivo pripravoval. A naši 
spolupútnici nám úprimne a s radosťou 
žičia ďalšie spokojné roky. „Zbohom 
ostávajte, mamičkine prahy“ na záver 
v podaní nášho pútnického spevokolu je 
čerešničkou na torte. Nikto nič špeciálne 
nechystal a napriek tomu všetko beží ako 
jeden dobre pripravený, dramaturgicky 
bezchybný a režijne zvládnutý film. Vďaka 
Ti, Bože, za túto milosť! 

Vďačná pútnička
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8. september. Deň, ktorý je už viac ako 
dvetisíc rokov pre kresťanský svet vý-
znamný. Deň, ktorý už 227 rokov oslavu-
je moravská dedina Žarošice. A nakoniec 
aj deň, v ktorý už pekných pár desaťročí 
putujú veriaci zo Závodu k Matke Božej 
práve do Žarošíc. 

Po živú vodu
Prvé ranné lúče slnka nesmelo vykukovali 
spoza mrakov a vyprevádzali nás na cestu. 
Tá viedla tam, kde už boli dávno naše 
srdcia. K Matke Božej. Ranná modlitba 
a spevy v autobuse nás v tom len utvrdili. 
Naše prvé zastavenie bolo v osade Zdravá 
voda. Tu v krásnej prírode vyviera liečivý 
prameň tejto životodarnej tekutiny. Pomod-
liť sa v kaplnke, ktorá očividne prechádza-
la rekonštrukciou, nabrať vodu a pristaviť 

sa pri dievčatách, ktoré ponúkajú zdobené 
perníčky s obrázkom Panny Márie – to je 
akési nepísané pravidlo každého pútnika. 
Pre obmedzenú cestnú premávku náš 
autobus doslova nacúva ku kostolu v Žaro-
šiciach. Tam sa už schádzajú prví pútnici 
a o 11.00 h sa začína slovenská sv. omša. 
V jej úvode nás víta miestny kňaz vdp. Jo-
sef Pohanka a ďakuje nám, že sme si našli 
čas prísť do Žarošíc. Ten čas, ktorý dnes 
už nikto nemá a každý ho chce merať len 
peniazmi. Mnoho ľudí zabudlo, že na svoj 
čas má nárok aj naša duša. Aj ona má 
potrebu očistiť sa, uľaviť si a znova sa na-
plniť. Deň oslavy narodenia Panny Márie je 
na to priam stvorený a bohatý náboženský 
program to istí. Za kostolom odznievali 
vrúcne spevy a modlitby k Panne Márii, 
farská záhrada sa premenila na oázu 

Aj duša má nárok na svoj čas
Z NAŠICH PÚTÍ
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pokoja, kde sa v tichosti priam pod holým 
nebom vysluhovala sviatosť zmierenia.

Odovzdali jar svojho života
Počas celého dňa prichádzali pútnici z rôz-
nych kútov Moravy a Slovenska s ovenče-
nými sochami Panny Márie. Ich prvá cesta 
viedla ku kostolu na poklonu pred oltárom 
a potom sa zoraďovali za kostolom. Okolo 
17.00 h sa mladí pútnici vyobliekaní v krás-
nych moravských a slovenských krojoch 
zúčastnili obradu kladenia venčekov. Je 
to starodávny zvyk prevzatý od uhorských 
kráľov. Pútnik sa pokloní a na oltár položí 
zelený venček. Symbolicky sa tým dáva pod 
ochranu Panny Márie a odovzdáva jej jar 
svojho života. Počas kladenia venčekov sa 
spieva starodávna pútnická pieseň.

Žime život ako Mária
O 18.00 h zaplnené priestranstvo stíchne 

a začína sa hlavná svätá omša. Nesie sa 
v duchu témy: Žime svoj život ako Mária 
– čestne, zbožne, v pomoci druhým. Vyvr-
cholenie sv. omše je zároveň najočakáva-
nejšou udalosťou dňa. Stmieva sa. Začnú 
sa zažíhať svetlá, nosidlá s ovenčenými 
sochami dávajú chlapi na plecia, dievčatá 
uchopia do rúk stužky. Otec Pohanka vydá-
va posledné pokyny, celý sprievod sa dáva 
do pohybu. Na čele ide socha Žarošickej 
Panny Márie a za ňou ďalších viac ako tri-
dsať ovenčených sôch a pútnici. Zaraďujú 
sa do sprievodu a hlásia sa tak k Panne 
Márii, vinú sa k nej a Ona ich prijíma ako 
svoje deti. 

Pros Mária svojho syna
a oroduj za nás...
Po ukončení sprievodu dostávame 
slávnostné požehnanie a vydávame 
sa na cestu domov. Svietia nám na ňu 

Piesne aj modlitby kládli Závodčania k nohám Panny Márie.
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prvé hviezdičky, ktoré práve zažiarili na 
oblohe. Slová sv. Bernarda: „K hviezde 
sa dívaj, Máriu vzývaj,“ sú pre túto chvíľu 
ako stvorené. 
Končí sa deň, v ktorý sme si urobili čas 
na seba, pre svoju dušu, pre náš vzťah 
k Panne Márii. Deň, kedy sme sa úplne 
odovzdali pod jej ochranu a ona si nás 
privinula. Deň, keď jedno oko vypustilo 
slzu nad útrapami a starosťami nášho 
života, ale druhé oko vidí, že Máriina 
ochrana nás cez ne bezpečne prevedie. 

Anička
Foto: autorka

P.S.
Po nastúpení do autobusu dievčatá veselo i vážne žartovali o tom, že na budúci rok sa 
ide „v sukňách“. A že sa pôjde aj na budúce, je viac ako isté. Závodčania už roky putujú 
do Žarošíc a zdá sa, že tam majú dobré meno. V miestnom časopise Hlas od Panny 
Marie spomína dlhoročný organizátor pútí Jan Vrzal aj na našu vedúcu pútí Annu Černú.

Do Zdravej vody po životodarnú tekutinu.

Žarošické defilé nádherných krojov vyprovokovali k predsavzatiu na ceste domov: 
„Na rok sem jedeme v sukňách!“
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Americkým geológom - naftárom sa ne-
dávno podaril veľmi zvláštny, mimoriadne 
nezvyčajný objav: 
Nad obrovskými zásobami americkej ropy 
objavili akúsi neznámu arabskú krajinu.

Kedysi som býval namyslený, ale teraz 
som už celkom bez chyby.

Ráno:
Drahý vstávaj, už pôjde autobus!
A čo, ležím na ceste?

Príde Sherlock Holmes do obchodu na 
bicykli. Oprie ho o múr a na sedadlo nale-
pí lístok: „Krádež je zbytočná – Sherlock 
Holmes” 
Vráti sa z obchodu a na múre kde bol 
bicykel, je lístok s nápisom: 
„Prenasledovanie je zbytočné – Peter 
Sagan. ”

Myslieť si, že hodina týždenne v kostole 
zo mňa urobí kresťana je rovnaké, ako si 
myslieť, že hodina týždenne v garáži zo 
mňa urobí auto.

Klaustrofóbia je strach z uzavretých 
priestorov.
Napríklad: Idem do krčmy a bojím sa, 
že je zatvorená.

Niekedy si chcem dať facku za to, 
aký som lenivý...
...ale nechce sa mi.

Aké sú najobľúbenejšie cukríky 
pyrotechnika?
tic tac

Poď, teraz je čas vzdať chválu  
Poď, teraz je čas vzdať chválu, poď, srdce 
svoje mu s láskou daj. 
Poď, taký, aký si, chváľ ho, poď, predstúp 
pred Kráľa, príjme Ťa, tak poď. 
 
/:Každý jazyk v ten deň vyzná: „Ty si Pán!“, 
každý Ti raz úctu vzdá.  
Tým, čo teraz s láskou Ťa hľadajú, Ty po-
klad vzácny dáš:/

Vzdajme vďaku
R:  Vzdajme vďaku nášmu Bohu,  
 vzdajme vďaku Pánovi.  
1.   On stvoril nebesia i zem je plná jeho 

slávy.  
On sám je mocný a láskavý. 

2.   On jediný mi rozumie, sám mi stiera 
slzy,  
vraví, že ma miluje, On je tým Bohom 
pravým.

Budem ako strom
Budem ako strom, sadený pri vode  
a mojou oporou je mi živý Pán!  
 
A keď príde des, ja neutečiem preč ...  
A po čase sucha, ja viem, že príde dážď ...

NAUČTE SA TEXTY PIESNÍ

ZASMEJME SA
Pripravil: Pavol
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Pomôž sv. Terezke nájsť 
cestu k Ježiškovi!

V skutočnosti ju našla 
a nazvala MALÁ CESTA.

Pripravila: Jarka
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LISTY OD TOMÁŠA

Kampane v uliciach
Tomáš Rusňák, Závodčan, ktorý pôsobil 
ako dobrovoľník v Južnom Sudáne, sa 
vybral za dobrou angličtinou na Ostro-
vy. Pre Svitanie odtiaľ píše listy, vlastne 
e-maily, o svojom – aj duchovnom – živote 
v Londýne. 

Zdravím Zavodčanov, 
hlásim sa opäť po nejakom tom týždni 
z Londýna .Tu sa nám toho odohralo dosť - 
určite všetci viete, že tu boli letné olympij-
ské hry. Športové správy písať nebudem, 
boli ich plné médiá. Bol som viackrát 
blízko centra diania, avšak na štadión 
som sa nedostal. Vstupenky boli pridrahé. 
Straforde je supermoderná autobusovo- 
vlakovo – metrová stanica s nákupným 
centrom. Touto cestou prichádzali denne 
desaťtisíce olympijských návštevníkov 
z celého sveta. Keď som šiel s davom dole 
schodmi, takmer som spadol z nôh – uvi-
del som ľudí, ktorí robili reklamu Kristovi. 
Mali transparenty s nápismi v angličtine: 
Ježiš je kráľ, Ježiš ťa miluje. Každý, kto 
išiel okolo, to videl a čítal. Všetko to boli 
laici až na jednu rehoľnú sestru. Spievali 
náboženské piesne a rozdávali letáky. 
Podobný nápad mali aj moslimovia, tiež 
oslovovali prichádzajúcich ľudí. 

Dávka odvahy
Chce to veľkú odvahu robiť propagáciu 
Bohu. Reklamy navôkol, predovšetkým 
s maskotom OH, bolo všade neúrekom. 
Je to taká postavička s jedným okom 
uprostred a okolo postavy sú vyobraze-
né tie najznámejšie značky sveta. Nuž, 
slobodomurári to už majú všetko „pod 

palcom“. Podobní odvážlivci sa našli aj na 
najväčšom karnevale v Európe, ktorý sa tu 
konal v auguste za účasti okolo 1 milióna 
ľudí. Stojac v dave ľudí držali veľký kríž 
a rozdávali letáčiky. Videl som to po prvý 
raz. Ľudia boli veselí, to sa musí nechať, 
avšak viac ako polovica z nich bola riadne 
„pod parou“ a podaktorí to dotiahli až na 
záchranku. 

Priestor pre laikov
U nás v Závode práve slávite hody. Ne-
viem povedať presne, ale myslím si, že 
podobné slávnosti v Londýne nepoznajú. 
Tu totiž polovicu osadenstva kostola tvoria 
prisťahovalci z Afriky, Indie a východnej 
Európy. Zaregistroval som akcie za právo 
na život, takisto tu ľudia organizujú rôzne 
petície na ochranu rodiny. Na svätých om-
šiach som si všimol, že dosť veľký priestor 
sa dáva laikom. V pracovný deň aj nedeľu 
zo traja ľudia pomáhajú kňazovi rozdávať 
hostiu. Tú dáva kňaz veriacemu na ruku, 
nie ako na Slovensku do úst. Čo sa mi 
páči je, že rovnako ako v Južnom Sudá-
ne, kňazi po skončení sv. omše idú von 
z kostola a podávajú veriacim ľuďom ruky 
na schodoch. Do skorého videnia a dobrú 
chuť k hodovému obedu!
Good Bless You

Tomáš
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A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, 
tieto tri, no najväčšia z nich je láska 
(1Kor 13,13)

Na otázku: čo je najdôležitejšie v živote 
alebo čo si najviac ceníme, väčšine z nás 
napadne ako prvé zdravie. Hodnotu zdra-
via pozná hlavne ten, kto ho nemá, ten 
kto nesie kríž nejakej choroby.  Štatistiky 
prieskumu dôležitosti hodnôt v Európe 
uvádzajú, že ľudia na jedno z prvých miest 
kladú prácu. Skutočnosť mať prácu je 
dnes významná pre všetkých. Pre kresťa-
nov je určite veľmi dôležitá viera. Rodina 
je taktiež veľmi často uvádzaná hodnota, 
na ktorej záleží. Pre iných to môže byť ma-
jetok a pod. No a nakoniec to všetko spája 
pocit šťastia, od ktorého odvodzujeme 
významnosť hodnôt. Čo je teda najdôle-
žitejšie? 
 
Ja som vo svojom živote spoznal a prijal, 
že ak je niečo na tomto svete dôležité, 
kvôli čomu sa oplatí nielen žiť, ale i bo-
jovať a ak je treba i niesť kríž, tak je to 
láska. Pocit byť milovaný a pocit milovať je 
najsilnejšou túžbou každého človeka. Čo 
iné môže urobiť človeka šťastným, ak nie 
láska? Spomeňme si, kedy sme boli (alebo 
stále sme) vo svojom živote najviac šťast-
ní. Nebolo to v čase nášho zaľúbenia, vte-
dy, keď sme intenzívne cítili a žili lásku? 
Zdravie je nepochybne veľký dar a všetko 
je s ním ľahšie. Ako si však môžem na 
ňom zakladať svoje životné šťastie, ak 
sa kedykoľvek môže môj zdravotný stav 
zmeniť? To mám žiť stále v strachu? Koľko 
je dnes nešťastných zdravých ľudí a koľko 

šťastných ľudí nesúcich nejaký kríž choro-
by... Nie je to nakoniec o našom vnímaní 
a prijatí toho, čo je skutočne dôležité? 

Viera, nádej, láska sú podľa Svätého 
písma tie najdôležitejšie hodnoty. Viera 
v existenciu Boha, Nádej v našu prítom-
nosť s Ním a láska akou nás Boh miluje. 
Prečo je však podľa Svätého písma láska 
väčšia ako viera a nádej? Pomohla mi to 
pochopiť kázeň nášho bývalého farára 
Petra Mášika, ktorú nám predniesol pred 
rokmi. Viera je veľmi dôležitá, ale skončí 
v momente nášho spoznania Boha z tváre 
do tváre. Teraz veríme v to, čo očakávame 
a potom spoznáme a uvidíme to, v čo sme 
verili. Nádej je tiež veľmi dôležitá, ale tiež 
skončí v jej naplnení, lebo na to práve je 
nádej určená, aby sa naplnila. Ale láska 
ako jediná pretrvá aj potom, čo spozná-
me, v čo veríme a dostaneme to, v čo 
máme nádej. Láska nikdy nezanikne.

To, čo obrátilo všetko v mojom živote, bola 
práve láska. To, čo mne pomohlo prijať vie-
ru a nádej v Boha, bola láska. V momente, 
ako som prijal a reálne cítil osobnú Božiu 
lásku, som spoznal Boha a prijal vieru. Je 
nádherné a jedinečné pocítiť a cítiť to, že 
vás niekto nekonečne miluje. Miluje nie 
za to, aký ste, ale za to, že ste. Miluje bez 
toho, aby vyžadoval, bez toho, aby najskôr 
dostal. Miluje bez toho, aby najskôr videl 
Vaše skutky. Takúto lásku nedokáže dať 
ani matka ani otec svojmu dieťaťu, ani 
manželia sebe navzájom ani dieťa svojim 
rodičom. 

TÉMA DŇA

Láska nikdy nezanikne (1Kor 13,8)
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Svätý Vendelín sa narodil ako syn škótske-
ho kráľa okolo roku 550. V mladom veku 
sa rozhodol putovať do Ríma. Túžil navští-
viť srdce Cirkvi, preto opustil svoju rodinu 
a vlasť. Cestou prechádzal krajom v okolí 
dnešného mesta Sankt Wendel v Nemec-
ku, kde sa usadil ako pustovník a pastier 
oviec. Aj pri tejto činnosti sa vedel pohrú-
žiť do modlitby. Žil skromne, slúžil ľuďom 
a rozprával im o Bohu. Našiel, po čom 
túžil, Božiu lásku a Cirkev vo svojom srdci. 
Ľudia si ho veľmi obľúbili. Po zázračných 
skutkoch mu šľachtic, u ktorého slúžil, dal 
postaviť pustovňu. Chýr o jeho zbožnom 
živote zavial až k mníchom z kláštora 
v Tholey. Vyhľadali ho a oznámili mu, že 
ho zvolili za opáta. Zomrel v roku 617 vo 
svojej cele v benediktínskom kláštore. 
Legenda píše, že mnísi uložili telesnú 
schránku opáta Vendelína na mieste, kde 
sa ako pustovník rád modlieval. Časom tu 
vyrástlo malé mestečko Sankt Wendel.
Medzi veriacimi je vzývaný ako veľký 
pomocník v núdzi. Je patrónom pastierov, 
sedliakov, ovčiarov a ochranca dobytka 
pred morom. Väčšinou je zobrazovaný 
ako mladý pastier s dobytkom a ovcami, 
pastierskou palicou a kapsou, s ružencom 
či knihou, lopatou i kyjakom, niekedy aj 
s kráľovskou korunou.

Alena

Na druhej strane je veľmi ťažké prijať vieru 
bez poznania a prijatia Božej lásky. Rodi-
čia majú veľkú úlohu v tom, aby vytvorili 
predpoklady k poznaniu Božej lásky a to jej 
sprostredkovaním. Naša ľudská láska však 
nemôže nikdy nahradiť Božiu lásku. Ľudská 
láska sa môže len máličko pripodobniť 
Božej láske. Napriek tomu je nevyhnutné 
sa o to snažiť a odovzdávať lásku, ako je to 
len možné. Pomôcť otvoriť srdce na prijatie 
Božej lásky. Lebo ako inak spoznajú lásku?        

Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je 
láska (1Jn 4,8)

Richard 

ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH

Na príhovor
sv. Vendelína
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V blízkosti nášho kostola Navštívenia 
Panny Márie sa nachádza kaplnka sv. 
Vendelína, ktorú dala v roku 1926 po-
staviť rodina Klempová z úcty a vďaky za 
záchranu dobytka pred morom. Socha sv. 
Vendelína ozdobená pestrými kvetmi stojí 
na vyvýšenom mieste. V deň jeho sviatku 
20. októbra je kaplnka počas celého dňa 
otvorená. Farníci v tento deň s vďačným 
srdcom prichádzajú na toto miesto, 
zotrvávajú v tichej modlitbe a rozjímaní 
v svetle horiacich sviečok. V roku 1997 
počas pôsobenia duchovného otca Gre-
gora Wišniewskeho bola kaplnka zrekon-
štruovaná a obnovená. Sv. Vendelín sa 
priblížil bližšie k Božej láske. Miloval ľudí, 
slúžil im, ohlasoval evanjelium a  ukázal 
im život kresťana. Nech je našim oro-
dovníkom, prosme ho o príhovor, pomoc 
v núdzi, ochranu a správne smerovanie 
nášho kresťanského života! 

Alena

HISTORICKÉ OKIENKO Strážme si 
národný poklad
Pútnické miesto v Šaštíne-Strážach sa 
stalo cieľom stretávania sa veriacich 
z celého Slovenska, pretože sa tu nachá-
dza Národná Bazilika Sedembolestnej 
Panny Márie. Od roku 1966 je oficiálne 
patrónkou Slovenska. Bazilika získala 
v roku 1964 titul bazilika minor, ktorý 
jej udelil pápež Pavol VI. Najväčšie púte 
bývajú na Turíčne sviatky a sviatok Se-
dembolestnej Panny Márie. 

Doma nemal pokoj
Dejiny pútnického miesta siahajú do roku 
1564. Legenda hovorí o grófke Angeli-
ke Bakičovej, ktorú manžel vyhodil po 
manželskej hádke uprostred poľa z koča 
(v miestach, kde dnes stojí bazilika). Gróf-
ka sa vtedy vrúcne modlila k Panne Márii 
o pomoc a na znak vďaky prisľúbila, že dá 
postaviť sochu Panny Márie. Jej modlit-
ba bola vyslyšaná, pretože po modlitbe 
sa vydala na cestu smerom ku kaštieľu. 
V tom jej však prišiel naproti koč, z ktorého 
vystúpil jej manžel a odprosil ju. „Povedal 
jej, že doma nemal pokoj a čosi ho volalo 
späť... rozradostená manželka mu odpusti-
la a úprimne sa vyznala zo sľubu učine-
ného Panne Márii. Keď to manžel počul, 
nielenže neodporoval, ale sľúbil šľachetný 
sľub aj podporiť, ba aj písomne doložiť 
a uskutočniť“ ( Radváni, 1990). 

Kaplnka s kópiou piety
Socha bola umiestnená uprostred poľa 
na stĺpe a začali sa k nej utiekať i ľudia 
z okolia. Bolo to uprostred cisárskej 
bažantnice, ktorú dali neskôr oplotiť, 
aby zabránili ľuďom sem chodiť. No ich 
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viera bola neoblomná. Stáli za plotom 
a modlili sa k Bolestnej Matke. Ľudia 
verili v zázračnú moc a udiali sa mnohé 
uzdravenia, ktoré boli prísne cirkevne 
i svetsky prehodnotené. Napokon bola so-
cha predsa len umiestnená v trojhrannej 
drevenej kaplnke k verejnej úcte. Dnes na 
jej mieste stojí murovaná kaplnka s kópiou 
piety. Socha Sedembolestnej Panny Márie, 
či inak pieta, bola zhotovená ešte v roku 
1564 neznámym miestnym majstrom 
z hruškového dreva a dnes je umiestnená 
na hlavnom oltári v bazilike. V roku 1995 
ju počas svojej návštevy korunoval pápež 
dnes už bl. Ján Pavol II. 

Vďaka daru Márie Terézie
Výstavba baziliky sa začala v roku 1736 
posvätením základného kameňa 16. júla 
na podnet rádu Paulínov, ktorý spravoval 
rozrastajúce sa pútnické miesto. Stavba 
baziliky spolu s priľahlým kláštorom bola 
potrebná, pretože počet pútnikov neustále 
vzrastal a bolo treba ich niekde umiestniť. 
Práce začali najprv zasypávaním močaristej 
pôdy a spevňovaním pod vedením archi-
tekta z Viedne Jána Damianiho. Neskôr 
výstavbu riadil súci mladý pavlinský kňaz 
Matej Vépy, rodák z neďalekých Kopčian, 
ktorý okrem iného projektoval aj kostol 
vo Veľkých Levároch. V roku 1748 bola 
dokončená základná stavba a zastrešenie 
kostola. Nasledovala vnútorná výzdoba – 
sochy a maľby. Neskôr v roku 1760 boli 
dokončené aj veže baziliky vďaka štedrému 
daru Márie Terézie. Bazilika bola skutočným 
skvostom, o čom svedčí aj dobové vyobraze-
nie pútnického miesta (viď nižšie). 

Pod taktovkou saleziánov
12. augusta 1762 za účasti ostrihomské-
ho arcibiskupa Barkóczyho, cisárovnej 
Márie Terézie a jej manžela Františka 

Lotrinského, mnohých duchovných a tisí-
cov pútnikov bola posviacka chrámu a 15. 
augusta slávnostné prenesenie sochy na 
hlavný oltár. V roku 1786 cisár Jozef II. 
zrušil rád Paulínov. Pútnické miesto bolo 
v správe miestneho farára a dekana. Šaš-
tín prežíval neľahké obdobie. V roku 1924 
na pozvanie trnavského biskupa sem prišli 
saleziáni dona Bosca. Opravili farský kos-
tol na námestí, ktorý bol 150 rokov sýpkou 
a zasvätili ho práve sv. Jánovi Boscovi. 
Okrem obdobia 1950 – 1968, kedy boli 
počas barbarskej noci z 13. na 14. apríla 
1950 násilne vyhnaní a mnohí odvlečení 
do väzenia, spravovali a spravujú dodnes 
toto miesto saleziáni.

Stojí pri nás v ťažkých chvíľach
250. výročie posvätenia Národnej Bazili-
ky Sedembolestnej Panny Márie sme si 
pripomenuli v nedeľu 12. augusta. Výročiu 
predchádzala duchovná modlitbová 
príprava. Slávnosti začali už v sobotu 11. 
augusta o 17.00 h otvorením púte - výsta-
vou o veľkých ctiteľoch Sedembolestnej 
(don Títus Zeman, Anka Kolesárová, bl. 
Zdenka) a slávnostnou sv. omšou o 19.00. 
Hlavným celebrantom bol o. Peter Mášik, 
ktorý vo svojej homílii poukázal na históriu 
Baziliky a jej význam pre Slovákov. Tiež 
nás povzbudil, aby sme si strážili tento 
„národný“ poklad zapojením sa do petície 
o zachovaní sviatku Sedembolestnej 
Panny Márie. Veď Mária vždy stála pri nás 
v ťažkých chvíľach a nikdy nás neopustila. 
Vrcholom sa stala nedeľná pontifikálna 
svätá omša, ktorú celebroval o. arcibiskup 
Stanislav Zvolenský za účasti Márie Teré-
zie a jej manžela Františka Lotrinského, 
ktorí spolu so svojimi šľachticmi v prezle-
čení umocňovali atmosféru osláv.  
    
Veronika
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Krsty
Matej Mňahončák 17.  06.
Peter Šišulák 23.  06.
Karin Mária Hmurčík-Solárová 24.  06.
Karin Pavlína Ferenčičová 30.  06.
Melánia Ferenčičová 07.  07.
Lenka Šimonovičová 08.  07.
Nelly Kapánek(ová) 22.  07.
Paulína Anna Michalovičová 22.  07.
Lukáš Šimkovič 22.  07.
Nataša Zaklaiová 22.  07.
Jakub Kolárik 28.  07.
Dušan Egl 08.  08.
Laura Lukáčková 26.  08.

Sobáše
Peter Šišulák
a Lucia Studeničová 23. 06.
Vincent Chlebák
a Veronika Prušanská 21.  07. (Húšky)

Pohreby
MuDr. Katarína Vrablecová 20.  06.
Helena Štetinová 07.  07.
Štefan Vida 07.  07.
Michal Stanek 28.  07.
Miroslav Jurkovič 18.  08.
Vendelín Markovič 21.  08.
Anna Šišoláková 12.  09.

FARSKÁ MATRIKA

Založili sme 
nové 
spoločenstvo
Redakcia farského časopisu Svita-
nie s radosťou oznamuje farníkom, 
že v našej farnosti začalo pôsobiť 
nové farské spoločenstvo. Je inšpi-
rované spoločenstvom Modlitby za 
kňazov (MZK), ktorého členovia vo 
farnosti v období od apríla do júna 
tohto roku realizovali kurz Objav 
Krista. Novozaložené spoločenstvo 
tak funguje pod kuratelou spolo-
čenstva Modlitby za kňazov. Jeho 
hlavným poslaním je v súlade s 
názvom spoločná modlitba za Bo-
žích služobníkov, členov spoločen-
stva a vyprosovanie Božích milostí 
pre všetkých, ktorí to potrebujú. 
Rovnako spoločné debaty o rôznych 
témach viery a kresťanského živo-
ta. Spoločenstvo srdečne pozýva 
všetkých aktívnych farníkov, aj tých, 
ktorí sa nezúčastnili kurzu Objav 
Krista, na stretnutia v Pastoračnom 
centre Božieho milosrdenstva. 

Bližšie informácie poskytne Adam 
Potočňák, číslo domu 975. 


