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Srdečne 
vás pozývame 
na divadelné pásmo 
o blahoslavenej 
sestre Zdenke
„Za mrakmi 
je moje milované Slnko”

26. decembra 2012 
o 17.00 hodine do kinosály 
kultúrneho domu v Závode.

Tešíme sa na vás!

Spoločenstvo mladých 
farnosti Závod
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Časopis farnosti  sv.  Michala Archanjela v Závode
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Čo sa nám, dnešným ľuďom, vybaví v mysli, 
keď počujeme pojem „Vianoce“? Alebo 
spýtam sa inak: ak by počas súčasnej pred-
vianočnej doby zavítal do našej spoločnosti 
človek neznalý veci, človek z iného kultúr-
neho prostredia, z nejakej inej civilizácie – 
nechcem povedať mimozemšťan, aký obraz 
by si vytvoril o sviatku, ktorý my voláme 
Vianoce? Nepovedal by si v duchu: Títo 
ľudia sa zbláznili, sú duševne chorí. Rýchle 
odtiaľto preč! Veď čo iné si môže pomyslieť 
človek, ktorý nestratil súdnosť v tom zhone, 
nervozite, doslova babylone, ktorý vládne 
v uliciach našich miest a predovšetkým 
v obchodoch, zvlášť teraz pred Vianocami. 
Čo iné si môže takto zmýšľajúci človek 
pomyslieť, keď vidí tie stupídne reklamy, 
ktorými nás ustavične bombardujú v týchto 
dňoch médiá?
Dokážu veci, ktoré sú nám takto ponúkané, 
urobiť človeka skutočne šťastným? Môže 
ľudskú dušu, ktorá je nesmrteľná a stvore-
ná na Boží obraz, naplniť plný stôl kadeja-
kých dobrôt a následne pokazený žalúdok? 
Dokáže ju uspokojiť najmodernejší mobilný 
telefón, smartfón či tablet s dotykovým 
displejom, prístupom na internet, s množ-
stvom aplikácií a hier, ktorý človeka iba 
unavuje, oberá o pokoj a hlavne o čas. Veď 
tento by mohol venovať komunikácii s ľuď-
mi vo svojom okolí a budovaniu láskyplných 
vzťahov? Čo z toho, ak môžem komuni-
kovať prostredníctvom týchto moderných 
výdobytkov s celým svetom, keď nemám 
čas na ľudí, čo žijú so mnou pod jednou 
strechou? Čo z toho, ak si pre nich neviem 
nájsť milé slovo, ak sa s nimi iba hádam 

a som podráždený, nervózny a nahnevaný, 
ak viem len frflať, nadávať a kritizovať? A to 
všetko možno práve preto, že ma tieto veci 
ohlupujú, okrádajú o energiu a čas, ktorý by 
som mohol venovať podstatnejším veciam 
– budovaniu vzťahov s Bohom a ľuďmi 
v najbližšom okolí. A práve Boh je ten, ktorý 
jediný dokáže trvalo a absolútne uspokojiť 
ľudského ducha, lebo je večný a dokonalý. 
To, čo nám On ponúka, nie je chvíľkové 
šťastie, trocha rozkoše. Je to niečo, čo sa 
slovami vysloviť nedá a pochopí to len ten, 
kto to skúsi.
Avšak aby sme Boha stretli, nemusíme 
čakať na mystické zážitky, aké Boh doprial 
niektorým svätcom. Stačí, ak pochopíme, 
že On sa túži s nami stretnúť prostredníc-
tvom našich blížnych. A preto ak si myslíte, 
že potrebujete ešte kresťanské Vianoce, 
pokúste sa namiesto vecí núkaných ko-
merčnou reklamou darovať pod stromček 
svojim najbližším napr. slovo povzbudenia, 
vďaky, ocenenia, pochvaly, možno objatie 
či bozk, možno len tak posedieť a počúvať, 
prejaviť účasť na starostiach a problémoch, 
s ktorými sa ktosi borí. Jednoducho nájsť si 
čas pre iných, byť tu pre nich. Tomu sa pred-
sa hovorí láska. A Boh je Láska. Ak sa nám 
v duši zrodí láska, zrodí sa v nej Boh.
Zalepiť náplasťou drahého darčeka raz za 
rok to, čo sme po celý rok zanedbávali, sa 
nedá. Tvorcovia reklám nám síce tvrdia 
opak, ale im ide iba o peniaze... Ak však 
prijmeme Dar Boha – Lásky, zažijeme VIA-
NOCE. Nie tie komerčné, ale tie skutočné.

Váš duchovný otec Peter

ÚVODNÍK

Potrebujeme ešte kresťanské Vianoce?
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Z iniciatívy členov Ružencového bratstva 
a s ich podporou sa v období od septem-
bra do novembra uskutočnila rozsiahla 
rekonštrukcia a obnova sochy Panny Márie 
a sv. Bernadety z lurdskej jaskynky. Zub 
času sa podpísal a vplyv poveternostných 
podmienok ich značne poškodil.
Lurdská jaskynka krášli okolie nášho 
kostola od roku 1953. Farníci prechádza-
júci okolo sa pri nej zastavujú, zotrvávajú 
v tichej modlitbe, vyžalujú sa zo svojich 
pádov a bied, ale aj s radosťou v srdci 
prichádzajú ďakovať za všetky orodovania, 
dobrodenia a milosti. Keď zostala lurská 
jaskynka  bez sôch opustená, preľaknutým 
farníkom v prvom rade napadla myšlienka 
o neslýchanej krádeži. Zvesť o údajnej 
krádeži sa šírila rýchlosťou blesku. Situá-
ciu vysvetlil a uviedol na pravú mieru pán 
farár vo farských oznamoch.
V priestore reštaurátorskej dielne sa v tom 
čase začalo náročné dielo rekonštrukcie 
a obnovy. Sochy sú odliate zo sadrového 
materiálu. Vplyvom vonkajšieho prostredia 
boli značne olúpané a popraskané. Socha 
sv. Bernadety bola v polovici tela zlomená 
a chýbala jej časť ruky, socha Panny Márie 
mala poškodené temeno hlavy. Olúpaný 
a popraskaný povrch bolo nutné odstrá-
niť a chýbajúce a poškodené časti zasa 
nahradiť novými.
Priestor lurdskej jaskynky zíval prázd-
notou. Farníci každým dňom očakávali 
návrat sochy Panny Márie a sv. Bernadety 
v novom šate. V polovici novembra sa 
očakávanie naplnilo. Sochy sa vrátili na 
svoje miesto do lurdskej jaskynky. Nejeden 

z nás si radostne povzdychol a zašepkal: 
„Vitajte!“
Majster reštaurátor pri práci použil jemné 
ladenie bielej, modrej a ružovej farby. Na 
obrubu a zvýraznenie detailov aplikoval 
zase zlatú farbu. Náš pán farár Peter 
Kudláč dokončil dielo obnovy vlastnoručne 
zhotovenou korunkou umiestnenou nad 
hlavou sochy Panny Márie. Na sviatok 
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 
boli sochy slávnostne posvätené. Život pri 
lurdskej jaskynke sa opäť rozprúdil. Farníci 
sa zastavujú, zotrvávajú v tichej modlitbe 
a rozjímaní...

Alena 
Foto: autorka

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Sochy odeté v novom šate
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Sakristia nášho kostola dostala novú po-
dobu. Vedľajšia miestnosť v kostole, ktorá 
slúži na úschovu bohoslužobných predme-
tov a na prípravu kňaza pred obradmi, 
prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Táto 
investícia, ktorá bola už nevyhnutná, sa 
začala vlani kúpou nového kondenzačné-
ho kotla na vykurovanie kostola, zosilňo-
vača k ozvučeniu kostola a nového lustra 
i poličky. V tomto roku renovácia pokra-
čovala opravou poplašného systému, 
znížením stropu a jeho tepelnou izoláciou, 
vyrovnaním podlahy a urobením poteru. 
Nasledovalo položenie dlažby, zasekaním 
kabeláže, zamurovaním dier v stenách, 
opravou omietok a vymaľovaním. Súčas-

ťou rekonštrukcie bola aj výmena elektric-
kej rozvodnej skrine a inštalácia nových 
ističov a vypínačov. Sakristia je teraz na 
nespoznanie – nový nábytok a vešiaková 
stena so zrkadlom i nový koberec boli po-
slednou bodkou do vynovených priestorov. 
Náš Kostol sv. Michala archanjela má 
tak konečne dôstojný priestor prípravy 
bohoslužieb.

Ivana
Foto: archív FÚ

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Strop, kabeláž aj nábytok 
– sakristia na nespoznanie
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Generácia, Ktorej Ide O Božie Kráľovstvo 
– KIOBK – taká bola téma tohtoročného 
a môjho prvého Godzone Tour. Mnohí 
z vás možno nevedia, o čom budem roz-
právať. Tak na úvod: Godzone je projekt, 
ktorý chce aj ľuďom (hlavne mladým) na 
Slovensku priblížiť Božie kráľovstvo. Jeho 
hlavným cieľom je evanjelizácia, ktorú 
chcú jeho členovia podať atraktívnym, kre-
atívnym a moderným spôsobom. A presne 
takéto je aj Godzone Tour. Atraktívna, kre-
atívna, moderná! Zúčastnila som sa na nej 
v Trnave 16. novembra. Tisícky účastníkov 
si vypočuli mnoho chvál worshipovej kape-
ly Espé, slovo otca Janka Buca – riaditeľa 
TV LUX, svedectvá o uzdravení i o tom, ako 
náš Pán prebudil vieru v rodinách, ucelil 
manželstvá aj vzťahy medzi súrodencami. 
Godzone Tour sa konala v šiestich slo-
venských mestách a navštívilo ju dokopy 
10 800 návštevníkov. Čo bolo podľa mňa 

najdôležitejšie? Prítomnosť nášho Pána. 
Ježiš bol súčasťou celej Godzone Tour, 
jeho prítomnosť bolo cítiť a On menil 
životy. A tak povstáva Nová Generácia 
KIOBK. Každý z návštevníkov sa mohol 
zúčastniť modlitby príhovoru a prijať tak 
medailónik s nápisom KIOBK a citáciou zo 
Svätého Písma (Hľadajte teda najprv Božie 
kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto 
všetko dostanete navyše. Mt 6,33). A tak 
sme vykročili do sveta naplnení milosťami 
Nášho Pána a radosťou z nezabudnuteľ-
ného zážitku. Dúfam teda, že na Sloven-
sku povstane generácia, ktorej poslaním 
bude zmeniť svet.

Marianna
Foto: archív Godzone

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Godzone tour sa skončilo, 
generácia KIOBK začína!

„My sme tá 
generácia, ktorá 
môže zmeniť 
svet, my sme tá 
generácia, ktorá sa 
musí hýbať vpred...“ 

(úryvok z chvál 
kapely Espé)
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Kto by nepoznal chryzantému? Na jar ju 
zasadíme ako nenápadný zelený výho-
nok, celé leto ju zahŕňame starostlivos-
ťou a ona sa nám za ňu odmení práve vo 
chvíli, keď posledné lúče slnka ustupujú 
chladným dňom. Prichádza november. 
Mesiac, ktorý napriek všetkým krásam 
prírody, smutne začína.

Možno čakal našu pomoc
V celej republike sa začína „sťahovanie 
národa“ s jediným úmyslom. Navštíviť 
hroby svojich blízkych. Zaspomínať na 
nich, pomodliť sa, zapáliť sviečku, polo-
žiť kyticu spomínaných chryzantém... Pri 
tejto príležitosti nastáva čas na rekapi-
tuláciu, koľko nových hrobov za uplynulý 
rok pribudlo. Opustili nás tí, čo sa dlhú 
dobu trápili v chorobe. Tí, čo z minúty na 
minútu naposledy vydýchli pri rôznych 
nešťastiach a katastrofách. Maličké bá-
bätká, ktorým bolo dopriate len pár krát-
kych chvíľ v teplej náruči matky, alebo 
ju vôbec ani nespoznali. Zvláštny pocit 
bezmocnosti a tisíce nezodpovedaných 
otázok má človek vtedy, keď sa dozvedá, 
že niekto sa dobrovoľne rozhodol skončiť 
so životom – s tým najväčším a najhod-
notnejším darom, aký sme dostali. Aké 
starosti, trápenia a obavy nosil dotyčný 
v sebe a prečo nedokázal požiadať o po-
moc? A všimli sme si my ostatní v svojej 
sebeckosti, že nás možno neskutočne 
potrebuje? Možno čakal aspoň na ma-
ličký náznak pomoci. Po každom, či bol 

mladý či starý, zostáva prázdne miesto 
v srdci, potoky sĺz. 

Krčiažtek sĺz
Raz dávali v rozhlase zaujímavú poviedku. 
Bolo to práve v dušičkovom čase. Istá 
matka prišla o svoju maličkú, ťažko chorú 
dcérku. Zúfalá žena sa dňom i nocou umá-
rala a topila sa v slzách. Prišlo to až tak 
ďaleko, že už aj jej zdravie bolo ohrozené. 
Ona však vôbec nedala na dohováranie 
rodiny a lekárov. Obrat u nej nastal až 
po jednom sne. Snívalo sa jej o maličkej 
dcérke. Dcérka ju v sne veľmi prosila, aby 
už prestala plakať. Vysvetľovala jej, že 
ona musí všetky slzy, ktoré za ňu vyplačú, 
zbierať do krčiažka. Krčiažtek je však od 
sústavného matkinho plaču stále prepl-
nený a ona ho už jednoducho nevládze 
nosiť. Prosila matku, aby prestala plakať 
a začala sa za ňu modliť. Jedine modlitba 
jej môže pomôcť od trápenia a môže ju 
priviesť bližšie k Ježiškovi. Ráno boli všetci 
nesmierne prekvapení, keď sa žena vybra-
la do kostola a viac už neplakala.

Modlitba. To je to jediné a posledné, čo 
môžeme pre všetkých zosnulých uro-
biť. Skúsme sa s modlitbou na perách 
pristaviť aj pri takých hroboch, kde nikto 
nezapáli sviečku či nepoloží kyticu rozkvit-
nutých chryzantém. Skúsme zažať svetlo... 

Anička

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Jediné a posledné 
pre tých, ktorí odišli
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SINTERKLAAS. Slovo, ktoré našincovi 
nič nehovorí. Kým mladší budú možno 
tipovať na novinku zo sveta elektroniky, 
starší budú len bezradne krútiť hlavou. 
Priznám sa, že donedávna som to neve-
dela ani ja. Až...

Lozí po komínoch
30. novembra som sa vďaka vedecko-
technickému pokroku ocitla z hodiny 
na hodinu na opačnom konci Európy – 
v Holandsku. Po zvítaní mi sestra hneď 
na letisku oznámila: „Dnes ideme do 
Hoofdorpu, majú tam zimnú krajinu, 
prišiel Sinterklaas.“ Nebola som z toho 
ani trochu múdra. Veď uvidím. A veru 
som videla. Pomaly za každým oknom 

či výkladom boli postavičky malých 
čiernych chlapčekov. Najviac ich bolo 
v hračkárstve. V strede mestečka na 
námestí bolo vybudované veľké klzisko 
a okolo neho záhradka plná svetelných 
postavičiek. Na koni majestátne sedel 
Mikuláš a vedľa neho s vrecom na pleci 
kráčal čierny chlapec – Sinterklaas a jeho 
pomocník Zwarte Piet. Sinterklaas je teda 
holandský Mikuláš a má pomocníka Čier-
neho Petra. Ten je vraj preto čierny, lebo 
neustále lozí po komínoch. 

Cukrové churros
Okolo klziska boli kolotoče a stánky, 
z ktorých sa šírila sladká vôňa vanilky. Tam 
sa robili oliebollen. To sú koláčiky podob-

Z NAŠICH CIEST

Lepšie raz vidieť...
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né našim šiškám, len sú guľaté a môžu 
byť aj s hrozienkami, s višňami, jablkové, 
zázvorové... Úctyhodne vám ich pocukrujú. 
Vedľa sa zase pražilo churros – husté pala-
cinkové cesto, ktoré sa striekalo vo forme 
paličiek do oleja. Upražené vám ich dajú do 
papierového kornúta a opäť štedro zasypú 
cukrom. Nad tým sa vznáša príjemná 
melódia, niečo ako naše koledy. Príjemná 
atmosféra a plné klzisko šantiacich detí. 
Nečudo, veď je to hlavne ich sviatok. 

Ochranca námorníkov
Sintreklaas je holandský Mikuláš. Všetko 
sa to začína v druhej polovici novembra, 
kedy sa doplaví loďou zo Španielska aj so 
svojimi pomocníkmi. Mesto Bari, kde sú ulo-
žené pozostatky Svätého Mikuláša, patrilo 
istý čas pod Španielsko. Sv. Mikuláš bol 
aj ochranca námorníkov a preto v každom 

väčšom holandskom prístave majú kostol 
zasvätený práve jemu. V prístave sa teda 
koná hlavné privítanie a potom sa už Miku-
láš aj so svojimi pomocníkmi vydá na cestu 
po krajine. V každom meste ho slávnostne 
privítajú a prichystajú mu niečo ako zimnú 
krajinu. Idete mestom a začujete hudbu. 
To ide sprievod Čiernych Petrov aj s vozom 
plným darčekov a hľadajú dobré deti, aby 
ich mohli priviesť k Mikulášovi. 

Čokoládové písmenká
Vidieť ho však možno aj v škole, v nemoc-
nici, v nákupných centrách... všade, kde 
sú deti. Prichádza však aj domov. Pýta sa 
detí ako sa im vodí, či sú poslušné. Deti 
mu zaspievajú či zarecitujú a ako odmenu 
dostanú od Čierneho Petra sladkosť – 
malé perníčky. Deti si každý večer chystajú 
topánočky, do ktorých im dáva Mikuláš 
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drobnosti v podobe hračky či sladkosti. Vo 
väčších obchodoch môžete v kúte vidieť 
poličku plnú papierových topánočiek, ktoré 
čakajú na drobnosti.  Ten hlavný darček 
dostanú, samozrejme, až na Mikuláša. 
A k darčeku dostanú aj čokoládové pís-
menko podľa začiatočného písmena svoj-
ho mena.  Potom sa už Mikuláš nebadane 
vytratí aj so svojimi pomocníkmi a všetci 
sa začnú pripravovať na Vianoce. Teraz 
si možno naše deti smutne povzdychnú 
a bude im ľúto za tou kopou darčekov, kto-
rú dostanú ich holandskí rovesníci. A majú 
pravdu. Ale len trochu. Po Sinterklaasovi 
prídu síce Vianoce, ale Kerstman už prine-
sie deťom len nejakú drobnosť, teda naše 
deti zase viacej obdaruje Ježiško. 

Ešte 25 dní
Byť tam a zažiť to. Mám zase novú skúse-

nosť. Keď u nás už panuje pokojná atmo-
sféra adventu a očakávanie najkrajších 
sviatkov v roku, Holanďania sa veselia 
a tešia viac ako dva týždne s Mikulášom. 
V kostole Nieuwemeerdijk kerk na hlav-
nom amsterdamskom námestí Dam oproti 
kráľovskému palácu práve prebiehajú 
Indiánske dni. Len tabuľa na vianočnom 
obchode na kvetinovom trhu nám ozna-
muje, že do Vianoc je ešte 25 dní. Treba 
však počkať a po 6.decembri sa aj tu 
všetko obráti na vianočnú nôtu. To už však 
neuvidím a zase o tom budem len počuť. 
Radšej však raz vidieť ako stokrát počuť...

Anička
Foto: autorka
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V jasličkách, 
na slame

Milan Rúfus
Vianočná koleda

V mestečku Betléme,  
v jasličkách na slame  
leží to dieťatko,  
na ktoré čakáme. 
Anjelik bez krídel,  
Boží i človečí.  
Nikto ho nevidel,  
každý ho dosvedčí,  
darček mu nesiem tam.  
A ja mu do diaľky  
namiesto hrkálky  
srdiečko posielam.

Slovenský klasik sa zázraku v betlehem-
ských jasličkách venuje vo veršoch a vy, 
milé deti, si ho môžete vyrobiť úplne sami 
a doma, priamo vo svojej detskej izbe. 
Postačia na to šikovné rúčky, nožničky, 
lepidlo a farbičky. Postup je jednoduchý:

1) jednotlivé časti si vyfarbi
2) všetko vystrihni
3) poskladaj betlehemský príbytok
4) vlep doň Svätú rodinu
5)  nakoniec nalep palmu a hviezdu  

podľa vzoru na obrázku

A my ti želáme milostiplné vianočné sviatky!
Pripravila: Jarka

Svitaníčko
TESTY A KVÍZY

Veselo aj na Vianoce
Rada pre ženy:
Keď muž povie, že niečo urobí, 
opraví, atď., tak to urobí.
Nie je treba mu to každý polrok 
pripomínať.

Nikdy nie je dosť času, 
aby sa to urobilo dobre. 
Ale vždy je dosť času, aby sa to 
urobilo znova.

Rehoľná sestra je snáď jediná žena, 
ktorá ráno vie, čo si oblečie.

„Nechcem vás strašiť, pán učiteľ,
ale tatko hovoril, že keď nebudem nosiť 
lepšie známky, tak niekto dostane vý-
prask.“

Príde slečna do autoservisu:
„Prosila by som vymeniť takú tú tyčinku 
na meranie oleja v motore, 
tá stará už na ten olej nedočiahne.“

Súdny proces v Grónsku:
„Obžalovaný, povedzte nám, kde ste boli 
v noci z 23. septembra na 21. marca.“

Manželka príde udychčaná domov a vraví:
„No prosím, ja ťa hľadám po všetkých krč-
mách a ty si tu spokojne umývaš riad!“

ZASMEJME SA
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vystrihni 
otvor
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Vianočná

1.    Prichádza tichý čas  
v modlitbách volá nás,  
maličký v jasličkách, od Boha  
prišiel k nám. 
Betlehem zaliaty, v milosti prichádzaš,  
Ježiško, v jasličkách, prišiel k nám  
Mesiáš. 

R:   V Boží deň prišiel k nám, aby rozdal  
lásku deťom,  
všetkým nám zoslal dar s obetou. 
Mesiáš Kristus Pán  
sa vydal za nás na kríž, 
v tento deň prišiel sem aj medzi nás.

2.   Možno v nás ostanú posolstvá Pánove, 
aby z nás každý lásku mal. 
Skúsme dnes pohladiť matkinu  
nežnú tvár, 
do dlane vložiť dlaň,  
cítiť, že rád ju mám.     R:

Svet sníval

1.   Svet sníval, že príde Kráľ  
a Knieža, čo získa trón. 
Ten pocit ho dávno hrial  
a pomáhal kráčať tmou. 
 
Len niekoľko rôčkov, niekoľko zím, 
čo ma na čele s Kráľom Izraelským, 
si zem otcov získa, premôže Rím. 
Ten sen mu bol nádejou. 
 
Tak úžasne málo od Boha chcel, 
tak príšerne nízko hľadal svoj cieľ, 
že hoci sa díval, neuvidel 
a naďalej kráčal tmou.

2.  Svet sníva sny prízemné,  
chce vládu a víťazstvá. 
Len málokto z Písma vie, 

 že Boh iný spôsob má. 
    
 On vybral si dievča Nazaretské, 
 On vybral si miesto v poli a v tme, 
 On vybral si plienky, zvieratá dve... 
 ..A musia mu zúbky rásť. 
 
 Až dodnes sa skrýva. Ako už vieš, 
 len v kráľovstve pravdy vládne aj dnes, 
 len v kráľovstve lásky môžeš s Ním jesť, 
 len deti Ho môžu nájsť.

NAUČTE SA TEXTY PIESNÍ
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Stalo sa údajne niekde v Maďarsku, na 
sklonku režimu, v ktorom sa vládnuci 
komunisti všemožne usilovali o likvidá-
ciu viery v Boha. A začínali pekne od 
podlahy. Ateizácia najviac postupovala 
v školách. Tento príbeh vyrozprával 
miestny pán farár...

Kominár a elektrikár
V našej škole krátko pred Vianocami 
v ateizácii zvlášť horlivá súdružka uči-
teľka, volajme ju Ilona, si zaumienila, 
že nastal čas vyčistiť deťom rozumy od 
tých tmárskych povedačiek o Ježiškovi. 
Vedela, že vo svojej triede má väčšinu 
detí z veriacich rodín, ktoré aj medzi 
spolužiakmi rozširujú to, čo poznajú 
o Vianociach od rodičov. Zvlášť Katarína 
v tomto vynikala. Dnes ale skončí. Lebo 
ona, učiteľská autorita, ju pred všetkými 
zotrie.
Začala sa hodina. Súdružka učiteľka usa-
dila deti a začala: „Milé deti, iste viete, že 
zakrátko máme prázdniny. Aké prázdni-
ny?“ opýtala sa s úškrnom. „Vianočné!“ 
ozvalo sa niekoľko detí, bez toho, aby 
vyčkali, či ich učiteľka vyvolá. „No, niekto-
rí tomu hovoria vianočné, ale my hovo-
ríme zimné. Lebo sú v zime. A tí, čo ich 
volajú vianočné, ani nevedia, prečo ich 
tak nazývajú,“ naznačila učiteľka, o čom 
bude táto hodina. „Postav sa, Katarína 
a povedz nám, keď otec potrebuje vyčistiť 
komín, koho zavolá?“
„Kominára,“ odpovedala Katka, netušiac, 
kam učiteľka mieri. „Správne. Zavolá 
kominára a kominár príde?“ 

VIANOČNÝ PRÍBEH

On prišiel

„Áno, príde,“ odpovedala Katka. „Samo-
zrejme, že príde, lebo kominár existuje,“ 
zažiarila učiteľka. „A keď potrebuje 
opraviť elektrické vedenie v dome, koho 
zavolá?“ pokračovala. „Elektrikára,“ 
odpovedala Katka.
„A príde elektrikár?“ stupňovala svoj 
tlak učiteľka Ilona. „No príde, pretože 
elektrikár existuje,“ dokončila zvýšeným, 
triumfujúcim hlasom.
„A keď vám treba opraviť práčku alebo 
televízor, koho zavolá, no?“ dostávala 
sa učiteľka do tranzu. Vedela, že žiad-
ne z detí sa neodváži namietať proti jej 
nátlakovej metóde. „No, koho? Samozrej-
me, zavolá montéra práčok a opravára 
televízorov, lebo títo existujú! Ale ako 
môže prísť, Katarína, na tie vaše Vianoce 
nejaký Ježiško, keď neexistuje...?!“ 
A nasledovalo ha-ha-ha, ktoré malo vyvo-
lať ozvenu u detí. Ale ostalo ticho.

... a opakovala ich hlasnejšie
„No, keď si taká múdra a vraj veriaca, 
skús zavolať toho tvojho Ježiška, či prí-
de,“ doslova triumfovala učiteľka. Zraky 
všetkých detí sa upreli na Katku a čakali, 
čo spraví. Niektoré si mysleli, že sa pod 
týmto surovým nátlakom rozplače a sad-
ne si, ale ona nie. Odrazu z jej úst začuli: 
„Príď, Ježiško, príď! Príď, Ježiško, príď! ...“ 
a opakovala tieto slová stále hlasnejšie. 
O chvíľu sa začali k nej pridávať aj ďalšie 
deti. Netrvalo dlho a celá trieda skando-
vala onú Katkinu výzvu – Príď, Ježiško, 
príď!
Zrazu sa stalo, čo nik nečakal. Dvere 
triedy sa otvorili a v nich sa objavilo 
najprv jasné svetlo. Svetelná akoby guľa 
sa postupne zväčšovala a pred deťmi, ne-
ustále privolávajúcimi Ježiška, postupne 
nadobudla podobu mladučkého chlapca 
s usmiatou tvárou, ktorý žehnal deti 
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znakom kríža. Učiteľka sa tak preľakla, 
že uskočila stranou a len neprítomne 
civela na to, čo sa dialo na prahu dverí 
jej triedy.

Len jednu vyučovaciu hodinu
Ježiško, lebo nik z detí nepochyboval, že 
to nie je on, po chvíli ako sa objavil, tak 
sa stratil v jasne žiariacej guli, ktorá tiež 
zmizla. Dvere sa znova samy od seba 
zavreli. Deti ešte len teraz začali kričať, 
skákať a jasať. 
Učiteľka, úplne v šoku, len bezmyšlienkovi-
te opakovala: „On prišiel, on prišiel, to nie 
je možné, on prišiel, ja sa z toho zbláznim, 
on prišiel..!“ Potom sa otočila ku dverám, 
vybehla na chodbu a utekala do zborovne. 
„Neskôr sme sa dozvedeli,“ uzatvára svoje 
rozprávanie pán farár, „že horlivá ateistka 
Ilona naozaj skončila na psychiatrii. Celá 
tá záležitosť, o ktorej všetky deti podali 
identické svedectvo, netrvala dlhšie ako 
jednu vyučovaciu hodinu.“ 

Podľa knihy Eucharistické zázraky voľne 
spracoval Jozef; krátené

LISTY OD TOMÁŠA

Vianoce v Londýne
Tak už je to 7 mesiacov, čo som v Lon-
dýne. Toľko sa tu toho udeje, že človek 
to ani nestíha sledovať. Veď Londýn je 
najnavštevovanejšie mesto na svete, až 
za ním sú Paríž a Rím. 

Spev „jedna báseň“
Kúsok od nášho hotela je jeden z naj-
väčších katolíckych kostolov v Londýne. 
Volá sa Bromton. Je asi trikrát väčší ako 
šaštínska bazilika. Je výnimočný nie-
len veľkosťou. V kostole sa denne slúži 
niekoľko sv. omší. Sú slúžené v angličtine 
a latinčine. Sväté prijímanie sa podáva 
spôsobom, ktorý u nás niektorí ľudia 
považujú priam za fanatický. Prijímajúci 
je na kolenách. Pred oltárom je asi 30 m 
dlhá kamenná lavica, na ktorú si ľudia 
kľakajú a kňaz len popred nich prechádza 
tam a späť. V kostole majú neuveriteľ-
ný 50-členný mládežnícky a 20-členný 
dospelácky spevácky zbor. Všetci jeho 
členovia majú rovnošaty a spievajú „jedna 
báseň”. 

Putovanie proti zabíjaniu nenarodených
V novembri zavítal do Londýna obraz Pan-
ny Márie Čenstochovskej. Možno viete, že 
tento obraz putuje po celom svete. Svoju 
cestu začal v ruskej Sibíri, bol aj na Slo-
vensku a vo všetkých európskych štátoch. 
Najhlavnejším dôvodom putovania obrazu 
svetom je boj proti zabíjaniu nenarode-
ných detí a obrana manželstva. Obraz 
privítal hlavný katolícky chrám Anglicka 
Westminsterská Katedrála, ktorú navštívil 
aj Benedikt XVI v roku 2010. Obraz vítalo 
niekoľko tisíc ľudí, ktorí čakali v plnej 
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katedrále spolu s najvyššími predstavi-
teľmi cirkvi v Anglicku. Do nášho kostola 
1. decembra zavítala tiež socha Panny 
Márie Fatimskej, ktorá tiež putuje po Ang-
licku a ľudia sa k nej modlia v tažkostiach 
a chorobách. Krátkou procesiou sochu 
vítal plný kostol ľudí spevom mariánskych 
piesní a modlitbami. 

Modlitba na rušnej ulici
Ľudia, s ktorými pracujem a stretávam sa 
v škole, sú z celého sveta. Niektorí z nich 
sú ateisti, ale tých je len zopár. A čuduj sa 
svete – práve tí pochádzajú z Talianska 
a Španielska. Keď sa rozprávame, tak 
každý povie, že verí v Boha, ale cirkev a jej 
pravidlá, tak to už je problém. V Londý-
ne je veľmi veľa moslimov. V šatni ich 
pravidelne vidím modliť sa. Oni sa modlia 
päťkrát denne! Dokonca im neprekáža ani 
modlidba na rušnej ulici. Moslim si pred 
seba rozprestrie svoj koberček, vyzuje sa 
a začne modlitbu. Žiaden ostych alebo 

starosti, čo povedia ľudia naokolo. Je tu 
aj veľa Indov a s nimi prišiel do Anglicka 
hinduizmus. Veria v nespočetné množstvo 
bohov. Jeden môj kolega je vyznávač tejto 
viery. Na túto tému sme debatovali hodiny, 
ale bez výsledku. Každý máme svoju prav-
du. Ale raz mi povedal, že ak ja budem 
kňazom, tak on konvertuje na katolícku 
vieru. 

Londýn je teraz vo vianočnej horúčke 
a riadne vianočne vyzdobený stromčeka-
mi. Až sa musíte niekedy zastaviť, poriad-
ne pozrieť a porozmýšľať, čo vlastne autor 
vianočného diela chcel zobraziť. Prajem 
všetkým požehnané milostiplné prežitie 
vianočných sviatkov a šťasný nový rok. 
See you soon

Tomáš
Foto: autor

Lavice „nášho“ kostola
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V tú júlovú nedeľu som cestoval na 
stredné Slovensko na pohreb sesternice. 
Aby som nemal problémy s policajtmi, 
(vedel som, že od 1. júla tohto roku treba 
mať v aute oranžovú lekárničku), zasta-
vil som sa ešte na skok v Tescu, že si 
jednu kúpim. Našiel som ich, mali také 
aj s reflexnou vestou za 26 eur. Vravím 
si – lepšie zainvestovať do lekárničky, 
ako zaplatiť pokutu a napokon si aj tak 
musieť kúpiť novú. Zobral som ešte nejaké 
pivo, dáme si večer s bratom. Prídem k 
pokladni, všetko vyložím, za kasou sedela 
taká mladá kočka – asi brigádnička „na 
slabú prevádzku“. Senzorom prečíta fľaše, 
prečíta lekárničku a rečie: „6,09.“  
Priznám sa, že som si hneď uvedomil, že 
pokladníčka zle načítala kód. Mal som 
v ruke pripravených tridsať eur na zaplate-
nie. Zaznelo 6,09. Zachoval som sa 
nedobre: zaplatil som 6,09 a odišiel som. 
Cestou ma to ale stále znepokojovalo. 
Prečo si ju neupozornil, že zle načítala 
kódy? Pohotový diabol ma hneď prehová-
ral – však, čo také sa stalo... jej to v kase 
chýbať nebude... tam sa to stratí... Takže 
1. dejstvo – ušetril som vyše 20 eur. 

Frajer v cúvaní
Len som čakal a tŕpol, čo bude ďalej. Lebo 
vnútorne som nebol spokojný, hrýzlo ma 
svedomie. To, čo som spravil – vesta sem, 
vesta tam – nebolo kóšer. Dejstvo druhé: 
do krematória sme išli mojím autom. Keď 

sme už odchádzali, potreboval som sa na 
parkovisku otočiť. Naštartoval som a začal 
som cúvať. V cúvaní som sa vždy považo-
val za frajera: pomaly vzad, sledujem pra-
vé zrkadlo... na ľavé som akosi zabudol. 
Odrazu rach! Ľavou zadnou stranou som 
vrazil do vedľa stojaceho BMW-čka. Taký 
novší model. Poškodil som mu dvere a od-
razil ľavé spätné zrkadlo, na mojom aute 
som si rozbil ľavé zadné združené svetlo, 
pokrivil blatník a odrel farbu. Šťastie veli-
kánske, že nikomu sa nestala žiadna ujma 
na zdraví. 

Škrípanie svedomia
Ešte dnes, a vlastne kedykoľvek, keď si 
na ten škrípavý okamih spomeniem, mám 
také desivé mrazenie v sebe a najradšej 
by som to všetko vrátil späť. Nejde to. Čo 
sa stalo, stalo sa. Okamžite som pochopil 
súvislosť medzi Tescom a týmto zlyhaním. 
Len na svojom aute som si narobil škodu 
aj 20x prevyšujúcu tú cenu, „ktorú som 
akože ušetril“. Dejstvo tretie – tým BMW-
čkom prišli na tento pohreb moji vzdialení 
príbuzní. Strašne som sa hanbil, osprave-
dlňoval a jedným dychom navrhoval, aby 
nechali auto opraviť a faktúru poslali mne 
na preplatenie. Vodič, zlatý človek, s kto-
rým sme sa videli po prvý raz v živote, mi 
hovorí: „Ale nie, nechajte to tak... Nerobte 
si s tým ťažkú hlavu! Auto je našťastie 
služobné a vééééľmi dobre poistené. Dajú 
to do poriadku a vy to pustite z hlavy.“

MOJE SVEDECTVO

Ako som „ušetril“ 
        za lekárničku alebo
ako si ma Pán poposúval
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Aleluja z reproduktorov
Napriek tomu mi nenápadne nápadná 
súvislosť s mojim nečestným zachovaním sa 
pri platení za lekárničku stále mihotala pred 
očami. Dejstvo štvrté – dni ubiehali a mňa 
to celé škrelo ďalej. V kostole som zozbieral 
podpisy pod petíciu proti zrušeniu sviatku 
Sedembolestnej Panny Márie a keď som 
skončil, hovorím si: „Účet mám, lekárničku 
tiež, idem ja opraviť to, čo som pokazil.“ 
„Zakeroval“ som do Tesca a v zákazníckej 
službe som spustil: „Prichádzam s takým 
zvláštnym problémom. Asi ste taký dávno 
nemali. Zajtra tomu budú dva týždne, čo 
som tu bol, aby som si kúpil novú lekárničku 
do auta ...“ A rozpovedal som všetko, čo sa 
stalo. Ukazujem účet, dokladujem, vysvet-
ľujem. Keď som dokončil, celá uveličená 
predavačka hovorí: „No toto je skutočne 
niečo mimoriadne. To som ešte nepočula, 
aby sa zákazník prihlásil, že chce zaplatiť za 
tovar riadnu cenu. Ja to až nechápem, prečo 
to robíte?“ Hovorím jej: „Viete, ja som katolík 
a je to otázka môjho svedomia. Trápi ma to, 
že som na chybu neupozornil hneď.“ „To je 
neuveriteľné, ja mám úplne zimomriavky po 
chrbte,“ riekla mladá žena. Zúčtovanie sme 
dali do poriadku, doplatil som viac než dvad-
sať eur a s úsmevom sme sa rozlúčili. Keď 
som odchádzal, z reproduktorov OD znelo 
Cohenovo Aleluja, aleluja, aleluja, alelú-ú-
já... Spolu s tým aleluja som vyslal ďakovný 
povzdych Pánovi za to, že ma poposúval 
sem, aby som aspoň trochu napravil to, čo 
som hriešne pokazil. Bohu vďaka! 

Náhoda? Neexistuje!
Nič z toho (okrem nesprávneho konania) ne-
prináleží mne. Všetko je dielo Božej milosti!

D. 
(Meno autora osobného svedectva máme 
v redakcii) 

„Spravodlivosť bez milosrdenstva je kru-
tosťou,“ Joseph Pieper.

Podľa štvrtej hlavnej pravdy našej viery 
„Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmie-
ňa a zlých tresce“. Presne takto vnímame 
spravodlivosť a právo. Odmeniť dobré, ale 
zároveň potrestať zlé. Takto nás vychová-
vali naši rodičia a rovnako takto vycho-
vávame naše deti. Boh v Starom zákone 
určil zákon v podobe desatora s prisľú-
bením požehnania pri jeho dodržiavaní. 
Mojžišov zákon bol tiež spravodlivý „oko 
za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za 
nohu, popáleninu za popáleninu, ranu za 
ranu, hrču za hrču“ Ex, 21,25. Podobne 
i najstarší ľudský zákon Chamurapiho 
zákonník obsahoval „spravodlivé“ zásady 
„oko za oko, zub za zub“. Alebo sa vám už 
nezdá tento princíp taký spravodlivý? Ak 
by totiž princíp „oko za oko“ platil i dnes, 
neustále sa opakujúca pomsta by sa nikdy 
neskončila a bolo by na svete zrejme viac 
ľudí slepých a bezzubých ako zdravých. 
Priznám sa, je mi starozákonných Izraeli-
tov ľúto, koľko rôznych zákonov a príkazov 
museli dodržiavať. Stačilo jedno prekro-
čenie a malo to pre nich fatálne následky. 
Platil princíp práva a zákona. Niečo mu 
však chýbalo a to niečo je milosť. A táto 
milosť je v tom, že „Boh tak miloval svet, 
že dal svojho jednorodeného Syna, aby 
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal 
večný život“ Jn 3,16. Ak by Boh neposlal 
svojho Syna na tento svet a nedopustil 
jeho ukrižovanie, zostalo by len právo 

TÉMA DŇA

Zákon 
alebo Milosť
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a zákon a ako píše sv. Pavol, na spasenie 
nestačia skutky zákona. Preto i šiesta 
hlavná pravda našej viery stanovuje, že 
Božia milosť je na spásu potrebná. Tento 
princíp pozná i svetské právo. Už neplatí 
len zákon, ale i milosť. Milosť sa takto 
stala súčasťou našej predstavy o spravod-
livosti. 

S nami ľuďmi je to však väčšinou tak, 
že voči ostatným chceme spravodlivosť, 
zákon a právo, a voči sebe milosť a milo-
srdenstvo. Spomeňme si, ako ťažko vieme 
odpustiť ostatným a na druhej strane, 
ako často nám samým musia odpúšťať. 
Poznáme podobenstvo o nemilosrdnom 
sluhovi z Biblie. Sluha, ktorému kráľ 
odpustil desaťtisíc talentov, nebol schopný 
rovnako odpustiť svojmu dlžníkovi sto 
denárov. Teda sluha, ktorému sa dostalo 
nesmierne milosrdenstvo, požadoval od 
druhého voči sebe zákonnú spravodlivosť. 
Pritom finančná hodnota, ktorá mu bola 
odpustená, je až nepredstaviteľná. Desať 
tisíc talentov bolo asi 960 miliónov EUR, 
na druhej strane sto denárov bolo asi 
1 600 EUR. 

Väčšina z nás si zrejme povie, že by sme 
vedeli odpustiť svojím dlžníkom, ak by 
sa i nám odpustil takýto veľký dlh. Lenže 
nám sa už dlh odpustil. Za naše dlhy už 
bolo zaplatené. Dokážeme teda odpustiť 
i dlhy voči nám? Skúsme to na aktuálnom 
príklade. Kto dnes potrebuje odpustenie 
dlhov, je Grécko. Prirodzene, za svoje dlhy 
si môžu sami. Nedokážu ich však sami 
splatiť. Podľa princípu spravodlivosti by 
sme im nemali pomáhať. Známy český 
ekonóm Tomáš Sedláček uviedol, že dis-
kusia okolo ekonomiky Grécka už prestáva 
byť ekonomickou diskusiou, ale stáva 
sa teologickou diskusiou. Je to diskusia 

o uplatnení princípu „spravodlivosti a prá-
va“ alebo princípu „milosti a odpustenia“. 
A keďže dlh Grécka reálne i platíme, tu už 
začína konkrétny problém každého z nás. 
Čo teda dáme našim dlžníkom, právo a zá-
kon alebo milosť a milosrdenstvo? Lebo 
tak sa i denne modlíme: 
„Odpusť nám naše viny (dlhy), tak ako i my 
odpúšťame svojím vinníkom (dlžníkom) ...“

Richard

Krsty
Jakub Dvoran 30. 09.
Sebastian Danihel 25. 11.
Melánia Klimentová 01. 12.
Lea Vlková 02. 12.

Sobáše
Peter Ferenčič 
a Anna Jakubovičová 08. 09.
Ľuboš Hurban
a Zlatica Hajdinová 15. 09.
Eduard Grofčík
a Drahoslava Izakovičová 15. 09.
Juraj Studenič 
a Kvetoslava Božíková 20. 10.

Pohreby
Anna Majzúnová 21. 09.
Štefan Lapin 07. 11.
Štefan Horváth 05. 12.
Emília Mrázová 13. 12.
Jozef Diviak 14. 12.

FARSKÁ MATRIKA
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O uverejnenie nasledujúceho materiálu, 
ktorý reaguje na článok Dedičstvo otcov, 
zachovaj nám, pane z pera Petronely, 
požiadala predsedníčka občianskeho 
združenia MY HEPY Zlatica Šišoláková. 
Reakciu uverejňujeme v plnom znení:
Vážená redakcia časopisu Svitanie,
dovoľujeme si reagovať ako občianky 
Závodu na článok, ktorý komentoval ne-
dávne spoločenské podujatie pre našich 
najmenších, ale aj pre občanov obce 
Závod „Deň dziní a bosoriek“. Občianske 
združenie MY HEPY sa rozhodlo zrealizovať 
takéto podujatie z niekoľkých dôvodov. 
Zámerom bolo skĺbiť aktivity detí a rodičov 
a samozrejme pripraviť zábavné popolud-
nie pre občanov obce Závod. Nemáme 
dôvod propagovať akékoľvek „západné“ 
zvyky a už vôbec nie zasahovať do viero-
vyznania, ako snáď naznačovala autorka 
Vami zverejneného článku. Väčšina rodi-
čov, hoci by sa zúčastnili na akomkoľvek 
podujatí, vychováva svoje deti vo viere, 
ktorú sama vyznáva. Veríme, že článok 
nebol smerovaný voči konkrétnym osobám 
a sme presvedčené, že pisateľka mala 
skôr vecné výhrady voči samotnej forme 
nášho podujatia než voči jeho podstate, 
ktorou bola len a len snaha zaujať deti 
čímsi neobvyklým a atraktívnym (spomeň-
me si na medzi deťmi mimoriadne popu-
lárne lampiónové sprievody, hoci oficiálne 
sa spájali s VOSR). Aj keď nechceme nija-
ko spochybňovať motívy či presvedčenie 
autorky, ktoré ju viedli k vyjadreniu jej ná-

zoru, nedá nám však vecne nevyjadriť náš 
pohľad na údajné „ničenie duší“ našich 
občanov či nepriame obvinenia z „osláv 
okultizmu a satanizmu“ – časy inkvizície, 
ktoré tak veľmi poškodili cirkev, sú snáď 
už za nami. Nevieme, odkiaľ autorka čer-
pala svoje hrôzostrašné vízie o keltských 
festivaloch smrti, ľudských obetiach či 
sviečkach vyrobených z ľudského sadla 
a pod. (snáď z dnešného „vedeckého“ 
bulváru), ale vieme, že pohanský sviatok 
„Samhain“ bol v Európe natoľko rozšírený, 
že v roku 837 pápež Gregor IV. vyhlásil 
1. november v celej kresťanskej cirkvi za 
sviatok všetkých svätých a mučeníkov, aby 
tak zoficiálnil jeho uctievanie (samotné 
dušičky a zapaľovanie sviečok sa dokonca 
traduje až od 11. storočia). Ak sa teda 
hrdo hlásime k prvej keltskej mincovni 
v Bratislave, nie je dôvod si nepripomenúť 
aj jeden zo sviatkov obyvateľov nášho 
územia, ktoré predsa nebolo osídlené až 
od roku 837. Mimochodom tie odsudzova-
né svietiace lampáše sa kedysi vyrábali aj 
z nášho záhoráckeho zelá a slúžili naopak 
na zahnanie a odstrašenie zlých duchov 
a démonov. Deťom nejakú zábavu treba 
dopriať a tak sa pýtame, či sa naozaj 
máme radšej vrátiť k tomu lampiónovému 
sprievodu na VOSR? 
Záverom opätovne zdôrazňujeme, že sme 
neziskovou organizáciou a naším cieľom 
je pomôcť rodičom a deti zaujať formou 
zábavy. Či ich radšej máme nechať poze-
rať doma reality šou prípadne postávať 

VAŠE REAKCIE

AD: Dedičstvo otcov, zachovaj 
nám, pane (Svitanie 03/2012)
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V predchádzajúcom čísle nášho farského 
časopisu bol uverejnený článok Dedič-
stvo otcov zachovaj nám, Pane. Na tento 
článok reagovali členky MY HEPY. Nedá mi 
nevyjadriť sa k tejto problematike z titulu 
vášho duchovného otca, na pleciach kto-
rého leží zodpovednosť za duchovné dobro 
– spásu všetkých svojich farníkov.
Je určite potešujúce, že sa v našej obci 
našli ľudia, ktorým leží na srdci dobro detí. 
Ľudia ochotní venovať sa im, organizovať 
niečo pre ne, ponúknuť im čosi pozitívne, 
zmysluplné naplnenie času. Veľmi si toho 
vážim a teším sa z toho. Avšak musím po-
vedať, že nie je všetko zlato, čo sa leskne 
a aj záležitosť robená s dobrým úmyslom 
môže byť niekedy dokonca na škodu. 
Nechcem sa týmto nikoho dotknúť a hneď 
aj vysvetlím, ako to myslím.

Je plný jedu
Dnes v našej modernej spoločnosti sme 
si akosi zvykli brať isté skutočnosti na 
ľahkú váhu, nepriznávať im hodnotu, 
ktorú majú. Jednou takou skutočnosťou 
je napr. existencia Zlého ducha. Urobili 
sme si z neho rozprávkovú bytosť, ktorá 
je milučká, humorná, neškodná, ktorá 
má dokonca pozitívne vlastnosti – viď tele-
vízna rozprávka Z pekla štěstí a pod. A tak 
sa našim deťom a aj nám dostáva kdesi 
do podvedomia, že Diabol ako taký buď 
neexistuje, ak tak len v rozprávkach, ak by 
aj existoval, je predsa celkom neškodný. 

Avšak skutočnosť je taká, že on jestvuje 
a je plný jedu voči celému ľudskému poko-
leniu. Jeho cieľom nie je nič iné, ako zničiť 
každého. Nepreháňam.

Využije situáciu
Je totiž celkom jedno, či sa človek dotkne 
odkrytého elektrického vedenia, ktoré je 
pod napätím naschvál a vedome, s tým, 
že vie, čo to s ním urobí, alebo sa ho 
dotkne nechtiac, nevedome, či v dobrej 
viere, že je to neškodné, že nie je pod 
napätím. V každom prípade ho to môže 
zabiť. Presne tak isto je jedno, či dvere do 
našej duše otvoríme Diablovi vedomí si 
toho, aké to bude mať následky, alebo tak 
konáme nevedome, či v dobrej viere, že je 
neškodný. V každom prípade on situáciu 
využije, vojde a bude škodiť. Nemôže 
inak, je už jednoducho taký. Veľmi rád 
využíva ľudskú naivitu. A koľko zla dokáže 
napáchať v duši človeka, koľkých ľudí 
už dohnal k zúfalstvu, samovraždám, 
koľko detí máva v noci príšerné sny, stavy 
úzkosti, psychické poruchy, problémy 
s učením, správaním. A to nehovorím 
o rozvrátených vzťahoch v rodinách, 
o zdravotných problémoch, rakovine, atď. 
O tom by vedeli rozprávať ľudia, ktorí to 
zažili (a je ich v dnešnej dobe stále viac), 
ak sa z toho s Božou pomocou dostali, 
a tiež kňazi – exorcisti. A čo je vôbec naj-
horšie – všetko to má nakoniec za násle-
dok stratu večného života. Preto neberme 

AD: Den dziní a bosoriek...

a pofajčievať za humnom? Tento a žia-
den iný cieľ malo aj podujatie Deň dziní 
a bosoriek.  
Ako v každej demokratickej inštitúcii aj 
v našej organizácii privítame radi nové 

námety na činnosť, prípadne aj inú pomoc 
či spoluprácu, ale v označovaní niekoho za 
„služobnice diabla“ žiaden pozitívny prínos 
pre naše deti nevidíme. 
S pozdravom MY HEPY



tieto veci na ľahkú váhu. Áno, urobiť súťaž 
o najkrajšie vyrezanú, vyzdobenú dyňu 
– prečo nie, super vec. Podporíme tým 
predsa tvorivosť detí, zmysluplne využijú 
čas, dobre sa zabavia, vyzdobia si doma 
dvor. Ale nespájajme to s bosorkami a 
inými okultnými záležitosťami. Naučme sa 
rozlišovať, čo je čo a vyberajme si vždy to, 
čo nám i deťom osoží.

Váš duchovný otec Peter Kudláč

Sestra Zdenka je 
aj dnes aktuálna...
Ochotníci na Vianoce uvedú hru o bla-
hoslavenej Sestre Zdenke. Myslím si, že 
netreba písať o tom, kto bola, vlastne je, 
blahoslavená sestra Zdenka. Jej pohnutý 
životný príbeh zväčša poznáme, okrem 
iného sme si ho v skratke pripomenuli 
prednedávnom aj v Svitaníčku. 

Povýšená na oltár
Bl. Zdenka, vlastným menom Cecília  
Schelingová, sa pred deviatimi rokmi – 
14. septembra 2003 stala prvou Sloven-
kou, ktorá bola ústami dnes už bl. Jána 
Pavla II. povýšená na oltár. Dnes si ju už 
štvrtý rok zvlášť uctievame aj v našom 
kostole. 29.septembra 2008 na sviatok 
nášho patróna sv. Michala archanjela sme 
totiž vo farnosti prijali z rúk sestry Benja-
míny (provinciálnej predstavenej milosrd-
ných sestier Svätého Kríža na Slovensku) 
jej relikviu. Spolu s obrazom bl. Zdenky sa 
nachádza vpredu vľavo v kostole pod krí-
žom, kde ju umiestnil o. Peter Mášik. Vraj 
si to takto podelia so sv. Faustínou, ktorej 
relikvia sa nachádza vpravo pod obrazom 
Božieho milosrdenstva,  aby „sa neháda-
li“, ako povedal o. Peter. Na sv. omši bol 

vtedy prítomný aj páter Luis Eduardo Rod-
riguez spolu s pútnikmi z Venezuely a Uru-
guaya. Aj oni vtedy prijali relikviu našej 
blahoslavenej a odniesli si ju domov, aby 
aj tam vydávala svedectvo nekonečného 
Božieho milosrdenstva a Božej lásky.

Povzbuďme sa vo viere
Ako to vyzerá u nás po deviatich rokoch, 
čo sme ju dostali ako zvláštnu orodovníč-
ku na Slovensku? Čo sa zmenilo v našom 
duchovnom živote po štyroch rokoch, 
odkedy je zvlášť prítomná aj v našej 
farnosti? Pomáha nám v niečom? Vieme 
si z nej zobrať príklad? Utiekame sa k nej 
v ťažkých situáciách? Vyprosujeme si 
milosť dôvery v Pána, lásku k blížnym 
a k utrpeniu? Vieme, že za mrakmi je naše 
milované Slnko? Alebo sme si ani nevšimli 
či už aj hádam pozabudli, že bl. Zdenka 
je medzi nami prítomná? Podeľme sa 
vzájomne s našimi „zážitkami“ so sestrou 
Zdenkou a povzbuďme sa tak vo viere... 
Kde? Kedy? Srdečne vás pozývam v mene 
všetkých duchom mladých ochotníkov, 
ktorí po kúskoch, veľakrát s neúspechom, 
ale odhodlaní znovu ísť ďalej a sprostred-
kovať život a odkaz bl. Zdenky ostatným, 
už pár mesiacov usilovne pracujú na 
krátkom divadelnom pásme Za mrakmi je 
moje milované Slnko. 
Predstavenie sa uskutoční na Druhý 
sviatok vianočný, v stredu 26. decembra 
o 17.00 v kinosále KD Závod pri príleži-
tosti 96. výročia narodenia sa bl. Zdenky 
a blížiaceho sa 75. výročia zloženia jej pr-
vých rehoľných sľubov. Tešíme sa na vás 
a prosíme o modlitbu i pomoc pri realizácii 
akýmkoľvek spôsobom. 
Vopred srdečná vďaka za modlitby! Bl. 

Zdenka, oroduj za nás!
Veronika


