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Kvetná nedeľa
čiže Nedeľa 
utrpenia pána
24. 3. 2013

 Požehnanie ratolestí a procesia
07.30 za celú farnosť
09.00 na Húškoch
10.30 † Daniela Šišuláková, 
 Anna a Pavol Horvátoví a Emil Jakša

Pondelok veľkého týždňa
25. 3. 2013

18.00 † vdp. prelát Jozef Vrablec, 10. výročie

Utorok veľkého týždňa
26. 3. 2013

18.00 † Štefan a Matilda Krchnákoví,
 krstná mama Anna Slamová a starí rodičia

Streda veľkého týždňa
27. 3. 2013

18.00 † manželka Mária Kopiarová, výročná,
 a syn Vladimír

Zelený štvrtok
Pánovej večere
28. 3. 2013

09.30 Omša svätenia olejov 
 (Bratislava – katedrála)
18.00 † Jozef a Anna Majzúnoví a syn Kamil

Veľký piatok
29. 3. 2013

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

Biela sobota
30. 3. 2013
Obrady Veľkonočnej vigílie

08.00 vyloženie Oltárnej sviatosti
19.00 † krstní rodičia Jozef a Terézia Tekeroví,
 František Kozárek a Mikuláš Šišolák

Veľkonočná Nedeľa
Pánovho zmŕtvychvstania
31. 3. 2013
Slávnosť s oktávou 

 Slávnostná sv. omša
07.30 za celú farnosť
09.00 na Húškoch
10.30 † manžel Imrich, rodičia Trajlínkoví a Knotkoví, 
 starí rodičia, brat a ostatní † z rodiny
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Keď som sa spýtal detí, čo je to Veľká noc, 
často zaznelo: šibačka, šľahačka, oblievač-
ka. A keď som sa spýtal, čo vtedy slávime, 
nevedel povedať takmer nik. Ozaj, čo pre 
nás, moderných kresťanov, znamená Veľká 
noc? Aké posolstvo svojou výchovou o nej 
odovzdávame deťom? Je to len súčasť 
folklóru, zopár zaujímavých zvykov, kroje 
a tak? Alebo sú to sviatky jari, ako nám to 
do hláv tlačili za čias socializmu a niekedy 
aj dnes? Alebo snáď príležitosť opiť sa?
Židia svoju Veľkú noc chápali ako noc vy-
slobodenia z egyptského otroctva, ako noc 
Pánovho prechodu (Paschy) Egyptom, kedy 
krv baránka na vchodových dverách ich 
domovov ochránila prvorodených Izraelitov 
pred smrťou. Všetci prvorodení Egypťa-
nia v tú noc pomreli a to napokon pohlo 
zatvrdené srdce faraóna, aby ešte tej noci 
konečne prepustil Izraelitov z otroctva.
Práve v predvečer tohto židovského sviatku 
(v piatok) zomiera tou najpotupnejšou 
smrťou na kríži za hradbami Jeruzalema 
jednorodený Boží Syn Ježiš Kristus. On je 
ten pravý Baránok. Ten v Egypte a jeho krv 
bol len predobrazom. Krv Božieho Syna 
z lásky za nás vyliata na kríži a pôsobiaca 
vo sviatostiach zmýva z našich duší ťarchu 
hriechu, ktorý nás obral o Božiu lásku a več-
ný život a toto všetko nám prinavracia.

Boží Syn v noci po skončení sviatku Židov-
skej Paschy (v nedeľu nad ránom - VEĽKÁ 
NOC) vstáva z mŕtvych a dáva nám všetkým 
ten najúžasnejší dar – nádej večného živo-
ta. Tak ako On vstal, aj my raz vstaneme!
Keby sme mali tento pozemský život prežiť 

hoc aj v tých najneľudskejších podmien-
kach, bolestiach a trápeniach, ale verní 
Kristovi, oplatí sa to vydržať vzhľadom na 
odmenu večného života, ktorá nás neminie. 
Zaiste, Boh nás povolal k tomu, aby sme 
pokračovali v jeho stvoriteľskom diele a ak-
tívne budovali Božie kráľovstvo: robili tento 
svet lepším, príjemným pre život, a nielen 
trpne znášali protivenstvá. Chybou však je, 
že mnohí ľudia si v súčasnosti, nerešpek-
tujúc Boží plán, chcú vybudovať nebo na 
zemi, ale bez Boha. Dejiny nás učia, že keď 
sa buduje niečo bez Boha, vždy sa to obráti 
proti človeku. A tak sme stále častejšie 
svedkami toho, že preto, aby si zopár 
jednotlivcov mohlo užívať, musia trpieť 
niekedy tisíce ľudí. Práve takíto ľudia, ktorí 
sa obyčajne proti mocným nemajú šancu 
brániť, aspoň nie zákonnými prostriedkami, 
majú v Zmŕtvychvstalom Ježišovi nádej, že 
moc ľudskej nespravodlivosti zanikne, ale 
Božia spravodlivosť a láska určite nie.

Prajem Vám veľa radosti zo skutočnej 
kresťanskej VEĽKEJ NOCI – z Ježišovho 
zmŕtvychvstania, z jeho víťazstva nad 
akoukoľvek nespravodlivosťou, hriechom 
a smrťou. Učme sa byť verní odkazu jeho 
radostnej zvesti – evanjelia, nenásilne, dob-
rom a láskou bojovať proti zlu, nepoddávať 
sa beznádeji a zúfalstvu, aby sme raz spolu 
s Ním mohli kraľovať v KRÁĽOVSTVE LÁSKY.

Váš duchovný otec Peter

ÚVODNÍK

Šibačka či Veľká noc?
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Krehká velezradkyňa 
Rok 1952, bratislavský Justičný palác. Mu-
čenie, vypočúvanie, ponižovanie. To všetko 
za pomoc väzneným kňazom na úteku. 
„Chceli odo mňa vynútiť falošné, nepravdi-
vé priznania. Keď som odmietala, vyšetro-
vateľ ma hodil oblečenú do nádrže a držal 
mi hlavu pod vodou. Až keď som sa dusila 
a lapala po dychu, vytiahol ma za vlasy.“ 
Autentické výpovede podľa rovnomennej 
knihy Antona Habovštiaka znejú mĺkvou 
sálou. Vyvolávajú tuhnutie krvi v žilách 
divákov. Pražský Pankrác ešte pritvrdí v za-
obchádzaní s krehkým žieňaťom. Samot-
ka, dni bez stravy, noci na holej studenej 
dlážke. A napokon trest - 12 rokov väzenia 
a 10 rokov straty občianskych práv za 
údajnú velezradu. Obeť protikresťanské-

Pátranie po informáciách, tvorba 
scenára, svojpomocná výroba kulís, 
nahrávanie zvukových výstupov a power-
pointovej prezentácie, zabezpečenie 
ozvučenia a osvetlenia. A predo-
všetkým: memorovanie scenára a povin-
ná disciplína premenená na účasť na 
skúškach v záujme vytúženej premié-
ry. To všetko bez nároku na honorár 
a s výsledkom bez záruky. Celkom veľké 
sústo pre mladých ľudí v konkurencii 
internetu a všadeprítomnej on-line 
zábavy. V septembri začaté dielo našich 
mladých farníkov sa podarilo. Divadelné 
pásmo Za mrakmi je moje milované 
Slnko o prvej blahoslavenej Slovenke 
predstavili na sviatok sv. Štefana verej-
nosti. 

Dobre si vyber v živote!
Bezstarostne hrajúce sa detváky sú 
úvodnou scénou. Brat Peter odchádzajúci 
za veľkú mláku sa lúči s malou sestričkou: 
„Cilka, dobre si vyber v živote! Nerád by 
som zvedel, že si smutná!“ Posun v čase 
a pätnásťročná deva oznamuje rodičom: 
rada by do kláštora. Vstup do materského 
domu sestier svätého Kríža v Podunaj-
ských Biskupiciach otváral Cilke nové 
dvere. Práca ošetrovateľky a laborantky 
v rehoľnom rúchu v Štátnej nemocnici 
v Bratislave ju plnou mierou napĺňa. Krás-
ne obdobie pokornej služby sestre Zdenke 
rázne ukončí zatknutie za jej pomoc kňa-
zom. Práve toto temné, najťažšie obdobie 
krátkeho života mladej Oravčanky tvorí 
podstatnú časť pásma.

PÁSMO O PRVEJ BLAHOSLAVENEJ SLOVENKE

... nádej, 
    že raz sa iste vyjasní

„Sestrička, vy ste ako slniečko!“ Sestra Zdenka 
rozdávala lásku mladým i starým (starenka 
v podaní Marianny Potočňákovej). Originálne 
rúcha z obdobia, v ktorom žila sestra Zdenka, 
zapožičal Inštitút milosrdných sestier Svätého 
kríža. Srdečná vďaka za túto službu patrí sestre 
provinciálnej predstavenej Benjamíne Novotnej. 

„... ničíte a zrádzate svoju vlasť! Spôsobujete 
tým nebezpečenstvo celej spoločnosti!“ Adam 
Potočňák sa zhostil úlohy riaditeľa väzenia.
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ho ťaženia v rokoch totality zomiera po 
prepustení na amnestiu 31. júla 1955 
v tridsiatom deviatom roku života. 

Relikvia za oceán
V našej farnosti si už piaty rok blahosla-
venú sestru Zdenku zvlášť uctievame. Na 
sviatok patróna farského kostola svätého 
Michala archanjela sme prijali pred štyrmi 
rokmi jej relikviu z rúk sestry B. Novotnej, 
provinciálnej predstavenej Inštitútu milo-
srdných sestier Svätého Kríža na Sloven-
sku. Účastníkmi tejto pamätnej slávnosti 
boli aj pútnici z Venezuely a Uruguaya. 
Relikviu našej blahoslavenej si takisto 
odniesli domov za oceán. Spoločenstvo 
mladých pripravilo pásmo pri príležitosti 
96. výročia narodenia a blížiaceho sa 75. 
výročia zloženia prvých rehoľných sľubov 
sestry, ktorú za blahoslavenú vyhlásil 
v roku 2003 – dnes už rovnako blaho-
slavený - Ján Pavol II. počas svojej tretej 
pastoračnej návštevy Slovenska. A obe-
censtvu tak poslali odkaz: „I náš život by 
bol pochmúrny, ak by sme nemali nádej, 
že raz sa iste vyjasní.“

Ivana 
Foto: autorka

Michaela Liptáková (vľavo) si zahrala zdravotnú 
sestru. Hlavnú postavu presvedčivo stvárnila 
Vanda Zaklaiová. Jej pieseň V srdci kňaza 
z cédečka Vo svojich očiach mám Slnko patrila 
k vrcholným momentom predstavenia. Originál 
nahrali a naspievali sestry sv. Kríža inšpirované 
modlitbami a meditáciami sestry Zdenky. 

Krátke zopakovanie textu a predstavenie sa môže 
začať. Dominik Černý (vľavo) s otcom Pavlom  
i Richard Chvátal sa na svoju prvú premiéru tešia.

„Oravské končiare ukrývajú mnohé stvoriteľské 
krásy. Horná Orava sa pýši malebnou dedinkou 
Krivá. Tam prišla na svet ako otcovo desiate 
a matkino jedenáste dieťa Cecília Schelingová 
25. decembra 1916 – vo sviatok narodenia 
Pána. Akoby už vtedy symbolika vianočného 
tajomstva naznačila jej životnú cestu kríža.“ 
Slovami rozprávačky Márie Hollej sa začína 
divadelné pásmo Za mrakmi je moje milované 
Slnko. Naštudovalo a na Druhý sviatok vianočný 
ho v Kultúrnom dome Závod uviedlo farské 
spoločenstvo mladých.

Malá Cilka v podaní Márie Šušotovej. Ten „ručník“ 
musí držať poriadne! Odborníčka na závodské 
kroje Mária Šišoláková pomohla divadelníkom 
s ich prípravou.

Ochotníci venovali premiéru otcovi Petrovi 
Kudláčovi k narodeninám. Na snímke s režisérkou 
a dramaturgičkou predstavenia Veronikou 
Chvátalovou.

Politická väzenkyňa Helena Kordová - Wildeová 
(Zuzana Trajlínková, vpravo) prežila v pražskej 
väznici na Pankráci istý čas v jednej cele so sestrou 
Zdenkou, ktorá jej vyrozprávala svoj mučenícky 
príbeh. Neskôr sa stala hlavnou svedkyňou 
v procese blahorečenia sestry Zdenky Schelingovej. 
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Desiateho marca, na tretiu pôstnu nede-
ľu, sa naša farnosť zapojila do aktivity 
Pôstna krabička pre Afriku. Je to verejná 
zbierka Slovenskej katolíckej charity, 
ktorou sa snaží upozorniť na problémy 
v subsaharskej Afrike a prispieť k ich 
riešeniu.
 
Vo farnosti sa stalo už tradíciou uvariť 
v Pastoračnom centra pôstnu polievku 
a pozvať na ňu všetkých, ktorí sa chcú 
zriecť zvyčajného domáceho nedeľné-
ho obeda a peniažky zaň venovať na 
konto zbierky. V tomto roku šikovné ruky 
uvarili kapustovú s klobásou a pozvali na 
ňu ľudí dobrej vôle. O tom, že polievka 
chutila, niet pochýb – pochvaľovalo si 

ju asi 40 farníkov. „Ďakujeme všetkým, 
ktorí prišli a podporili dobrú vec,“ hodnotí 
Tomáš Rusňák, jeden z organizátorov. „Aj 
oni umožnia deťom v Ugande navštevovať 
školu. Ak dostanú možnosť naučiť sa čítať 
a písať, je obrovská šanca, že si raz nájdu 
aj prácu a budú môcť viesť oveľa slušnej-
ší a predovšetkým dôstojnejší život ako 
ľudia, ktorí takúto možnosť nedostali. 

Všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť, srdeč-
né Pán Boh zaplať!“ 

Do zbierky sa podarilo vyzbierať 238 eur. 
Táto čiastka ešte nie je konečná, jej vyhod-
notenie bude až po ukončení pôstu. Ak 
ste teda nestihli ochutnať pôstnu polievku 
a vhodením hotovosti za ňu pomôcť deťom 
v Afrike, môžete ešte stále prispieť do 
zbierky. Kontaktujte Tomáša Rusňáka.

-red-
Foto: Marianna

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Cez chutnú kapustnicu 
na pomoc Afrike
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jej výklad bol darom a obohatením našej 
cesty. Zastavili sme sa na Waveli, mies-
te, kde sa celé stáročia písala história 
poľského národa. Po návšteve najväč-
šieho námestia v strednej Európe sme 
sa vydali do Lagiewnik. Na tomto mieste 
hovorí Boh každému z nás iba o jednom, 
o Božom Milosrdenstve. O tom, že Boh 
je milosrdný, ale aj o tom, že my máme 
nasledovať jeho cestu milosrdenstva. 
V kaplnke našej Sedembolestnej Panny 
Márie, ktorá je krásna svojou jemnosťou 
a jednoduchosťou, sme si pripomenuli 
cestu sv. Faustínky, apoštolky Božieho 
Milosrdenstva. Navštívili sme kaplnku s jej 
relikviou a obrazom Milosrdného Pána Je-
žiša, a Pán, v tom čase vyložený v oltárnej 
sviatosti, sa dotýkal a žehnal naše srdcia 
svojím pokojom a milosrdenstvom. A bolo 
to vskutku citeľné požehnanie.

Každé pútnické miesto má svoju chariz-
mu a dary milosti, cez každé nám chce 
Boh niečo odovzdať. Bránu milostí na 
našej jesennej púti do Poľska otvoril 
blahoslavený Ján Pavol II. v jeho rodnom 
meste vo Wadoviciach. Rodisko Karola 
Wojtylu nám hovorilo o jeho detstve, 
mladosti, ťažkých rokoch vojny. Múze-
um, kde sme si mohli tieto stopy jeho 
života zachytené na fotografiách pozrieť, 
hovorili o jeho ťažkej ceste ku kňažstvu 
i láske k mladým ľuďom a Panne Márii.

Čím vyššie, tým skromnejší
Vždy, keď som na púti, zamýšľam sa nad 
tým, čo mi chce na tomto mieste ukázať 

Boh. Možno by sme mali načerpať jeho 
veľkú lásku k mládeži a pracovať s ňou 
v našej farnosti. Vytvoriť im podmienky 
pre šport, voľný čas. A možno nás chcel 
prehĺbiť v pravej úcte k Panne Márii alebo 
upriamiť na to, že čím bol Karol Wojtyla 
vo vyššom postavení, tým bol skromnejší 
a pokornejší. Zároveň upriamuje naše srd-
cia na veľké milosrdenstvo, ktoré nám Boh 
odovzdal skrze jeho rodáčku sv. Faustínu.

Kľačiaca pokora
Z tohto požehnaného miesta naše kroky 
smerovali na Zebrzydowskú Kalváriu. 
Nádherné miesto, ktoré sa nazýva aj 
poľským Jeruzalemom. Zalesnené kopce 
vôkol sanktuária ukrývajú komplex 41 
sakrálnych stavieb, ktoré pripomínajú 
jednotlivé momenty zo života Ježiša Krista 
a Panny Márie v Jeruzaleme. V kostole 
Panny Márie Anjelskej, miestneho kláštora 
bernardínov, sa nám naskytol nezabud-
nuteľný pohľad. Mladí chlapci a dievčatá, 
manželia s deťmi, ženy a muži v strednom 
veku, starí ľudia - všetci pokorne kľačiaci 
na kolenách. Modliť sa ruženec s takou 
dávkou pokory, zbožnosti a bázne som 
ešte nevidela. Tu sme sa zúčastnili aj za-
krývania milostivého obrazu Panny Márie.

Žehnal nás pokojom
Ďalším navštíveným miestom bol Kra-
kow. Prezreli sme si naozaj veľa krás-
nych a hodnotných kostolov a budov. Po 
všetkých týchto miestach nás viedla veľmi 
skromná pani Štefka. Má veľkú charizmu, 

Z NAŠICH PÚTÍ

Takú dávku pokory 
       som v živote nevidela

Poklad duchovnej rodiny
Posledný deň milosrdenstvo padalo 
z neba a Pán nás požehnal dažďom. Ale 
to nikomu neprekážalo, aspoň poľskému 
národu určite nie. V Čenstochovej, kde 
sa nachádza Kráľovná Poľska, sme videli 
skutočne veľkú zbožnosť tohto národa, 
ktorá vyrážala dych. Poľský národ si veľmi 
uctieva Pannu Máriu. Tu sme mali sv. 
omšu, pozreli sme si múzeum Jána Pavla 
II. a kto sa dostal k milostivému obrazu 
Panny Márie, ten sa pri nej mohol pomod-
liť. Panna Mária svojím odkazom uzatvori-
la našu púť. Ako dobrá Matka nám znovu 
pripomenula, aby sme sa nezabúdali ob-
racať na ňu vo svojich potrebách aj v tých 
najťažších situáciách a problémoch. 
Poľský národ si u nej vyprosil pomoc vo 
veľmi vážnych národnostných bojoch 
a Ona zachránila Poľsko. Toto všetko 
sme priniesli vo svojich srdciach do našej 
farnosti, pretože každá púť, to je spoločný 
poklad celej našej duchovnej rodiny. 

Petronela
Foto: archív

Čím bol vyššie, tým bol skromnejší. 
Ján Pavol II.

Sprievodkyňa Štefka (vľavo) nám odovzdala  
s množstvom informácií aj kus svojho srdca.
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Žena zachráni svet
Svätú hodinu sme prežívali s Eucharis-
tickým a trpiacim Pánom Ježišom a Jeho 
matkou pri pobožnosti Krížovej cesty 
v spojení s Ružencom Božieho milosr-
denstva. Nejednému z nás vypadla slza 
kajúcnosti, pri pohľade na toto utrpenie 
za naše hriechy. Po krížovej ceste sme do-
stali Eucharistické požehnanie. Hlavným 
celebrantom a kazateľom svätej omše bol 
J.E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, 
koncelebrovalo asi 45 kňazov. Panna 
Mária nám dáva veľký prísľub, ktorý je dra-
matický a zároveň nádherný. Vysvetľuje, že 
„je poslaná svojím Pánom a Stvoriteľom, 
aby týmto titulom a touto modlitbou mohla 
oslobodiť svet od veľkej katastrofy... Touto 
modlitbou Žena zachráni svet. Ešte raz 
opakujem tento prísľub“ (10. mája 1953).

Pomoc od pravého Ducha
Svet sa zvíja v kríze, nielen hmotnej, ale 
hlavne v duchovnej. Morálna skazenosť 
naberá na rozmeroch. Preto už Amster-
damské posolstvo z 15. novembra 1951 
hovorí: „Prines do sveta tento obraz! A teraz 
to nehovorím len tvojej vlastnej krajine, 
ale celému svetu. Svet je na úpadku. Svet 
postihuje jedna katastrofa za druhou. Svet 
hospodársky a materiálne upadá. Vojny 
budú pretrvávať, kým nepríde pomoc od 
PRAVÉHO DUCHA. Priveď ľudí späť ku krí-
žu!“ Pre toto posolstvo nás priviedla Matka 
všetkých národov medzi rehoľné sestry 
„Rodiny Panny Márie“. Patrí im veľká vďaka 
za prípravu celého stretnutia.
Odpúšťajme si navzájom a milujme sa tak, 
aby sme robili radosť našej nebeskej matke. 
Rozširujme obrázok s modlitbou a staňme 
sa dobrými apoštolmi Matky všetkých náro-
dov. O to s dôverou prosíme Pannu Máriu, 
Božiu Matku, Hviezdu evanjelizácie.
Mária z Kútov

„POCHOP DOBRE NASLEDUJÚCE SLO-
VÁ: MATKA VŠETKÝCH NÁRODOV MOŽE 
A PRINESIE MILOSŤ, VYKÚPENIE A PO-
KOJ VŠETKÝM NÁRODOM TOHTO SVETA, 
KTORÉ JU BUDÚ O TO PROSIŤ. VY VŠETCI 
VŠAK MÁTE PRINIESŤ MATKU VŠETKÝCH 
NÁRODOV DO CELÉHO SVETA!“

Milé sestry a bratia z farnosti Závod,
ďakujem Trojjedinému Pánu Bohu a Matke 
všetkých národov, že mi znova dovolili 
putovať s vaším milým spoločenstvom 
ctiteľov Panny Márie a tak ďakovať Všemo-
húcemu za všetky dobrodenia a milosti, 
ale aj za silu prijať utrpenie ako obetu. 
Dokonca som pocítila aj čiastočné uzdra-
venie, aby som mohla byť na tom mieste, 
kde ma práve Pán potrebuje, aby som 
mohla načerpať silu a byť dobrým apoš-
tolom lásky týchto čias. „Koho Pán Boh 
miluje, toho krížom navštevuje.“ Tak sa 
hovorievalo vždy na našom malom Sloven-
sku a naše staré matere a otcovia sa takto 
odovzdávali do Božích rúk a kládli svoje 
radosti a starosti na svätý oltár k utrpeniu 
nášho Pána Ježiša Krista.

Totus tuus
V sobotu 9. februára sme si boli uctiť 
Pannu Máriu ako Matku všetkých národov 
v Nitre na 6. Celoslovenskom modlitbovom 
dni. Bolo to krásne stretnutie s jej milova-
ným Synom v Oltárnej sviatosti. Jemu sme 
mohli vzdať vďaku a poklonu pri Eucha-
ristickej poklone, ktorou sa toto naše 
stretnutie začalo. Svedectvá o pôsobení 
Matky všetkých národov a pútavá pred-

Z NAŠICH PÚTÍ

K Matke všetkých národov

Viackrát za deň sme sa modlili modlitbu 
Matky všetkých národov:

Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na 
zem Svojho Ducha. Daj nech Duch Svätý 
prebýva v srdciach všetkých národov, 
aby boli uchránené od skazy, nešťastia 
a vojny. Kiežby Matka všetkých národov , 
preblahoslavená Panna Mária, bola našou 
Orodovnicou. 

Amen

náška P. Paula Mariu Sigla boli povzbude-
ním k tomu, ako sa máme stať oddanými 
Panne Márii, podľa vzoru nášho blahosla-
veného Svätého otca Jána Pavla II. „TOTUS 
TUUS“ (celý Tvoj). Úplne sa máme dať do 
rúk Ježišovej a našej matke. No nezna-
mená to, že sa nám utrpenie odníme, 
ale že sa premení na vyššiu hodnotu, ak 
ho priložíme ako obetu k utrpeniu nášho 
Pána Ježiša Krista a našej Matke Božej, 
Matke Spoluvykupiteľke, Matke všetkých 
národov. P. Paul Maria Sigl si uctil dielo 
a pamiatku nášho kardinála Korca  
a o. biskupa Hnilicu. 

Kráľ je späť
V nedeľu 24. 3. sme skoro ráno vycestova-
li do Bratislavy, aby sme sa spolu s celým 
mladým výkvetom našej diecézy stretli 
s otcami biskupmi. Každoročne takúto 
príležitosť ponúka Komisia pre mládež 
Bratislavskej arcidiecézy na kvetnom 
víkende s názvom VikvetFest (tento rok 
v „scvrknutej“ jednodňovej podobe).  
Na programe dňa boli koncerty, slovo 
autorít i slávenie Eucharistie. 
Najväčšmi v nás zarezonovala krížová 
cesta s trasou po Starom meste, ktorej 
zastavenia prebiehali na jednotlivých 
námestiach. Dopdali na nás začudované, 
skúmavé, no i posmešné pohľady oko-
loidúcich. A nám naopak padol zrak na 
vysvietený výklad McDonaldu s reklamou 
na fastfoodovú pochúťku: „Kráľ je späť!“ 
... okolo práve prechádzal náš obrovský 
drevený kríž a niekoľko fakieľ a klepáčov. 
Toto je skutočný Kráľ, ukrižovaný vládca 
maličkých, ktorí premrznutí kráčali po ulič-
kách  a demonštrovali nesúhlas s konzu-
mom tejto doby pripomínajúc si sviečkovú 
manifestáciu spred 25 rokov. 

Silvia a Marianna
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Hlavné mesto Mexico City patrí k najľud-
natejším mestám sveta. Jeho obrovské 
metro prepraví denne niekoľko miliónov 
ľudí. Stratiť sa v ňom nie je umenie. To 
je súčasnosť Mexika. A toto je história... 
Takmer desať rokov po dobytí Mexika 
Španielmi bola budúcnosť kresťanstva 
na americkom kontinente neistá. Biskup, 
ktorého práve pre Mexiko vymenovali, sa 
musel prieť s koloniálnou vládou. Domoro-
dí Američania sa na kresťanstvo nechceli 
obrátiť. Biskup vtedy napísal španielske-
mu kráľovi, že ak sa nestane zázrak, celý 
kontinent bude stratený. Ten zázrak sa 
stal medzi 9. a 12. decembrom 1531 
a navždy zmenil budúcnosť kontinentu.

Juanito, môj najdrahší syn
Vtedy sa Panna Mária zjavila domorodému 
americkému konvertitovi na kresťanstvo. 
Volal sa Juan Diego. Zjavila sa mu na vrchu 
pri dnešnom hlavnom meste. Obraz, ktorý 
nechala vtlačený na jeho plášti či tilme, 
je celé stáročia záhadou pre vedcov, ale 
miesto Panny Márie Guadalupskej v de-
jinách je pevné. Kontinent, ktorý sa pár 
mesiacov pred zjavením zdal byť pre kres-
ťanstvo strateným, hneď a nevysvetliteľne 
prijal toto náboženstvo. Prijali ho milióny 
ľudí. Posolstvo Panny Márie Guadalupskej 
nahradilo násilie aztéckej kultúry a vybudo-
valo most medzi dvomi svetmi. 

Oficiálny preklad Instituto Superior de Es-
tudios Guadalupanos, o tom, čo videl a po-
čul Indián Juan Diego, 56-ročný bezdetný 
vdovec, v tie nazabudnuteľné a pamätné 
dni, znie:
„Vedz, vedz s istotou, môj najdrahší a naj-
mladší syn, že ja som naozaj vždy nepo-
škvrnená, svätá Panna Mária, ktorá má 
česť byť Matkou jediného pravého Boha, 
pre ktorého všetci žijeme, Stvoriteľa ľudí, 

Pána všetkého, čo je okolo nás a čo je 
blízko pri nás, Pána neba a Pána zeme...“

Hlboko do srdca
Len čo milosrdná, nepoškvrnené Panna 
počula slová Juana Diega, odpovedala mu: 
„Počúvaj, môj najmladší syn, vlož si do 
srdca, že to, čo ťa vystrašilo, čo ťa postih-
lo, nie je nič. Nech sa tým nerozrušuje tvo-
ja tvár, tvoje srdce. Neboj sa tejto choroby 
alebo inej choroby, alebo niečoho ostrého 
alebo škodlivého. Vari tu nie som ja, ktorá 
mám tú česť byť tvojou matkou? Vari nie 
si v mojom srdci a pod mojou ochranou? 
Vari nie som zdrojom tvojej radosti? Vari 
nie si v záhybe môjho plášťa, v mojom 
náručí? Potrebuješ niečo viac? Nech ťa 
nič iné netrápi a nerozrušuje...“

Aké úžasné by bolo, ak by si každý člen 
našej farnosti tieto slová vložil hlboko 
do svojho srdca. Týmto príspevkom aj 
ja skladám hlbokú poklonu Panne Márii 
Guadalupskej.

Zlata
Foto: Pavol

Keď sa v roku 2006 náš vtedajší pán 
farár Mášik vrátil z Mexika, dostala som 
od neho obrázok Panny Márie Guadalup-
skej. Prilepila som si ho na prvú stránku 
do modlitebnej knižky. Často som si ho 
obzerala, obdivovala a adresovala som 
Panne Márii modlitby. Avšak to, že by 
som ju mohla aj v skutočnosti navštíviť, 
mi ani vo sne nenapadlo.

Prišiel však január 2012 a dostala som 
od pána farára Mášika pozvanie putovať 
za oceán. Ďakujem svojmu manželovi 
a rodine za súhlas s touto cestou. 19-
členná skupina Slovákov, zaujímavých 
a nábožných ľudí, doletela 3. decembra 
minulého roku do Caracassu, hlavného 
mesta Venezuely. Na letisku sa s nami 
srdečne privítal páter Luis Eduardo. Kaž-
dý od neho dostal osobný darček. Potom 

nás ubytoval v jeho farnosti El Carizal. 
V kláštornom areáli bolo o nás dokonale 
postarané. Zážitky a skúsenosti z Vene-
zuely si dovolím opísať v budúcom čísle 
Svitania.

Ak sa nestane zázrak...
10. decembra sme z Caracassu odleteli do 
Mexika. Do našej skupiny pribudol aj páter 
L. Eduardo, deväť farníkov z jeho farnosti 
a jeden slovenský kňaz – misionár žijúci 
na hranici Venezuely a Kolumbie. Bývali 
sme u sestričiek v exercičnom dome. 
Všade čisto a poriadok. Zvykali sme si na 
chutné mexické jedlá, v ktorých prevažuje 
kukurica, papája, banány, ananás, poma-
ranče a kuracina. 

NAŠI FARNÍCI NA CESTÁCH

Vari nie si v záhybe môjho plášťa?

Nová Bazilika Panny Márie Guadalupskej - patrónky 
celej Ameriky.

Tzv. Mayský kalendár - pôvodne obetný oltárny 
kameň Aztéckeho chrámu, nájdený pri výstavbe 
Metropolitnej Katedrály na hlavnom námestí 
Zócalo, je uložený v Národnom antropologickom 
múzeu v Mexiko City. 
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Nie je žiadnou novinkou, keď sa veriaci 
človek stretáva s názorom, že biskupi 
katolíckej cirkvi na Slovensku sú až príliš 
konzervatívni, nereflektujú súčasné prob-
lémy cirkvi a strácajúci (či vôbec nemajú)
kontakt s masami veriacich. Takýto postoj 
následne často slúži ako základný kameň 
pre „všemožné a zaručene správne rie-
šenia“ najrôznejších problémov súčasnej 
cirkvi a kresťanstva vôbec. Tento a po-
dobné postuláty sú zároveň živnou pôdou 
pre nekončiace záplavy kritiky na adresu 
rímskeho katolicizmu, obviňujúce hlavne 
z dogmatickosti a skostnatenosti. Ne-

chcem dopredu odsudzovať žiadny názor, 
ale viem, že minimálne veriacim v rámci 
Bratislavskej arcidiecézy sa dostalo vzác-
nej Božej milosti v podobe pomocného 
otca biskupa Jozefa Haľka. Pastiera, ktorý 
nikdy neodmietol stretnúť sa so svojimi 
„ovečkami“ tvárou v tvár a zodpovedať ich 
otázky, pomôcť s ich problémami či dodať 
povzbudenie. 

Svedectvom týchto slov je aj účasť otca 
biskupa Jozefa na otvorenom stretnutí 
Spoločenstva Modlitby za kňazov, ktoré sa 
konalo v Bazilike Sedembolestnej Panny 
Márie v Šaštíne-Strážoch v piatok 8. febru-
ára. Otec biskup najskôr celebroval svätú 

Hosťom januárového stretnutia spoločen-
stva Modlitby za kňazov bol mladý športo-
vec, na prvý pohľad úplne normálny muž. 
Ale Juraj si nesie ťažší kríž ako my. Od te-
enagerského veku Jurajovi pomaly slabol 
zrak, dnes je už úplne nevidiaci. Napriek 
všetkým problémom Juraj nestratil dôveru 
v Pána a radosť zo života, rozhodol sa žiť 
plnohodnotný život. Je vášnivým cyklistom 
a dokonca aj horolezcom. Minulý rok Juraj 
pokoril najvyšší vrch Ápl. Po jednom boku 
s bielou paličkou a na druhej strane s ka-
marátom Zolim zdolal 4 810 m.n.m. vyso-
ký Mont Blanc. Slzy smútku aj slzy šťastia 
zdobili jeho tvár počas expedície. Stal sa 
tak prvým nevidiacim Slovákom, ktorý 
zdolal Mont Blanc, Castor aj Gerlachovský 
štít. Jurajovi v mnohých chvíľach pomohla 
viera a doslova slepá dôvera v kolegu 
Zoliho a v nášho Pána. Rozhodol sa svoje 
úspechy rozšíriť a zúčastniť sa na para-

lympiáde v tandemovej cyklistike a zdolať 
aj Elbrus – najvyšší vrch Kaukazu. Všetci 
držíme Ďurimu palce, však si to aj zaslúži. 
Po Jurajovom svedectve sme si ešte mohli 
vypočuť chvály MZK band a potom sme 
odchádzali zo stretnutia naplnení úžasnou 
energiou a Božou milosťou.

Marianna
Foto: autorka

STRETNUTIE, NA KTORÉ SA NEZABÚDASTRETNUTIE, NA KTORÉ SA NEZABÚDA

Nová evanjelizácia je poslaním 
každého z nás

Slepá dôvera s Jurajom Prágerom

Zdolať Mont Blanc? Nie je nič jednoduchšie! 
Nevidiaceho vysokohoského turistu spovedá Samuel 
Brečka, vedúci spoločenstva Modlitby za kňazov.

Plná sála v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie 
v Šaštíne s napätím počúvala Jurajovo svedectvo. 
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omšu na úmysly Spoločenstva, v homílii 
pritom vyzdvihol a ďakoval za obe hlavné 
poslania spoločenstva MZK – modlitby 
za kňazov (rehoľníkov a nové kňazské 
povolania) a evanjelizáciu, ktorej sa Spo-
ločenstvo MZK venuje aj v rámci kurzu 
Objav Krista. Podotkol, že metóda, ktorú 
používa spoločenstvo MZK, teda nová 
evanjelizácia, nie je ničím novým ani pre-
vratným, práve naopak, ide o poslanie, 
ktoré by mal napĺňať každý kresťan. Otec 
biskup nemal problémy ani s otázkami 
súvisiacimi s kauzou otca biskupa Róber-
ta Bezáka a povzbudil tiež veriacich, aby 
sa nenechali zmiasť rôznymi útokmi proti 
cirkvi a kresťanstvu ako takému zo strany 
masových médií a sekulárnej spoločnosti. 
Pre spoločenstvo MZK je cťou, že jeho 
činnosť svojou prítomnosťou podporil 
a odobril biskup, členovia a sympatizanti 
spoločenstva sa už teraz tešia na jeho 
avizovanú ďalšiu návštevu.

Volal sa Filip. Blonďavý prvák s veľkými 
očiskami. Bol neposedný, človek nikdy 
nevedel, čo si zase vymyslí. Niekedy pre-
hnane milý k deťom, inokedy im ubližoval. 
Rovnako nevyspytateľné boli jeho myš-
lienky a vety – ťažko bolo nájsť ich zmysel 
a logiku a ešte ťažšie odpovedať, ak 
položil nejakú otázku. Všetky učiteľky sa 
zhodli, že tento chlapec patrí do špeciálnej 
zdravotnej i pedagogickej starostlivosti, 
pretože nepretržite narúšal vyučovanie. 
Vždy vo štvrtok sme mávali poslednú ho-
dinu náboženstvo. Raz bola témou hodiny 
smrť a večnosť. Téma, ktorú je veľké ume-
nie spracovať a komunikovať aj s dospelý-
mi nieto so sedemročnými deťmi. Nesmelo 
som začala hodinu – rozprávali sme sa 
o tom, čo smutné nás v živote stretá. Vtom 
sa zo zadnej lavice vytiahol Filip. Svojím 
neprirodzene mocným hlasom spustil: 
„Pani učitelko, úplne najhorší je umrít.“ 
Zarazené deti ho šepkom napomínali, aby 
si sadol, ale on sa začal pomaly presúvať 
po triede. Prikývla som mu a čakala, čo 
bude ďalej. Pokračoval: „Ale já vám povím, 
to ani neni zas až tak najhorší... to je jak 
ked otevrete dvere.“ A už sa bral k dve-
rám. Pre istotu som ho nasledovala, aby 
som mohla zasiahnuť, keby niečo. Deti 
boli úplne ticho, sledujúc toto divadlo. Filip 
stlačil kľučku, vykukol na chodbu a hneď 
zavrel. „Za dverama na mňa už čekajú 
maminka a tatko. Ked zazvoní posledná 
hodzina, pújdem za nima a pújdem dom.“ 
Neprestávala som mu prikyvovať. Filip sa 
pomaly vrátil do lavice. To, čo nám práve 
predviedol a povedal, bolo náplňou onej 

poslednej hodiny. Až pokým nezazvonilo 
a neotvorili sa dvere...

Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte 
v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho 
Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak 
nebolo, bol by som vám povedal, že vám 
idem pripraviť miesto?! Keď odídem 
a pripravím vám miesto, zasa prídem 
a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli 
tam, kde som ja.  
(Jn 14, 1-3)

Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani 
do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh 
pripravil tým, ktorí ho milujú.   
(1 Kor 2, 9)

Venované všetkým, ktorých dušu zapĺňajú 
myšlienky na poslednú hodinu.

Jarka

MOJE SVEDECTVO

Ako keď otvoríme dvere...

Adam
Foto: Silvia
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...Stará povesť spomína divotvornú zelinu, 
ktorá otvára pivnicu v zámku, v ktorej na-
kopeno je mnoho zlata, drahých kameňov 
a prevšelikých pokladov. Či aj v týchto 
KVETOCH S KRÍŽA je taká divotvorná ze-
linka, ktorá by nebo otvorila? Veď u kríža 
na Golgathe rástly. Daj to, dobrý Bože, aby 
v nej každý nemocný našiel tú divotvornú 
zelinku, ktorá by mu odkryla poklad sily 
a útechy v utrpení a otvorila nebo!...

Toto sú úvodné slová Predmluvy z jednej 
starej knižky, ktorú som našla uloženú 
v starom prútenom košíku po babke. 
A keďže bolesť a choroby nevymizli ani 
po 100 rokoch a aj napriek vedecko-tech-
nickému pokroku je ich viac a viac, sú 
tieto riadky stále aktuálne. Skúsme sa 
spoločne prelúskať starou slovenčinou 
a pozrieť sa očami chorej Emmy na cestu 
kríža. Toho, čo statočne niesol za nás Ježiš 
a toho, na ktorý my reptáme pri prvom 
kýchnutí...  

Nemocnému rozumie nemocný
...Komu by nebolo ľúto nemocných, ktorí 
dlhé časy preležať musia na svojej posteli, 
mnohokrát o samote hodiny i dni tráviť 
bez slova s inými? Nielen slabosť a mdlo-
ba, bolesť a horkosť nemoci ich sužuje, 
ale i dlhá chvíľa ich morí, ktorá budí v nich 
prečasto myšlienky na obťaženie i tak 
veľkého bremena ich kríža... Nemocnému 
najlepšie rozumie len nemocný, on z vlast-
nej zkúsenosti vie, čoho mu treba. Takáto 
nemocná je pani Emmy Giehrl, ktorá už vyše 
30 rokov strávila v nemoci na posteli, tedy 

HISTORICKÉ OKIENKO

Kvety z kríža

už vyše 30 rokov učí sa v škole kríža. Z toho 
čo sa tu naučila, napísala r. 1888 krásnu 
knižku a dala jej meno: KVETY S KRÍŽA.

Odsúdený 
Mlčky, so sviazanýma rukama stojí božský 
Spasiteľ pred stolicou námestníka rímské-
ho. Súd je vyrieknutý! Nevinná krv tiekla 
už potokami, falošné jazyky vyvrhly už sliny 
svojej nenávisti a národ israelský svolal 
sám na seba kliatbu, ktorej následky pone-
sie až do posledného dňa: „krv jeho na nás 
a na naše dietky!“ Chabý pohan Pilát ale 
umýva si ruky v nevinnosti, lebo i strachuje 
sa o svoju moc i nechce mať účasti na 
smrti spravedlivého, ktorého odovzdáva 
mučiteľom jeho. A všetko sa len preto 
stalo, poneváč to Boh tak chcel. Dobrovoľ-
ne opustil Ježiš slávu nebeskú a snášal 
v rúchu prirodzenosti ľudskej ťarchu života 
zemského, dobrovoľne ide na smrť. Čo že 

Obrázok Pána Ježiša vyfarbi! 
Vystrihni ho po obvode aj po 

prerušovanej čiare. Obidva 
lúče vyfarbi, vystrihni a prilep 

k Ježišovmu telu tak, ako to vidíš na 
obraze v kostole.

Dole napíš: Ježiš, dôverujem v teba. 
Nakoniec trup zroluj a vzadu zlep!

Vyfarbi červenou.

Vyfarbi svetlomodrou.
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„A ja Ti hovorím: Ty si Peter a na tejto ska-
le postavím svoju Cirkev a pekelné brány 
ju nepremôžu.“ 
Mt 16, 18

Keď som prvýkrát počul od kolegov v prá-
ci správu o rezignácii, dnes už emeritného 
pápeža Benedikta XVI., dňa 11. 2. 2013 
okolo obeda, najskôr som tomu neveril. 
Považoval som to za bulvárnu kačicu. 
Až keď som si následne na viacerých 
miestach na webe overil pravdivosť 
správy, uveril som tomu. Šok to bol pre 
celý svet (okrem jeho brata Georga Ra-
tzingera, ktorý o pláne rezignovať vedel). 
Dokonca i muž č. 2 vo Vatikáne, predseda 
zboru kardinálov Angelo Sodano, reago-
val na neočakávanú správu takto: „Je to 
blesk z jasného neba.“ Nevedel o tom 
ani hovorca Vatikánu Federico Lombardi, 
ktorý počas tlačovej konferencie oznámil, 
že „pápež nás všetkých prekvapil“. 

Reakcie a komentáre boli a sú rôzne. 
Napríklad i náš metropolita arcibiskup 
Stanislav Zvolenský v prvom momente po 
oznámení rezignácii „pocítil veľkú bolesť 
a smútok“. Neočakávanosť a výnimočnosť 
rezignácie pápeža je zrejmá i z toho, že 
posledný pápež rezignoval v roku 1415. 
Navyše máme ešte v živej pamäti posled-
né mesiace a dni života blahoslaveného 
Jána Pavla II. Ten zvolil opačný postoj. 
Otázka je, ktorá cesta je správna alebo 
správnejšia a či to platí univerzálne. 

Vo filme Quo vadis ma fascinuje jedna 

ho núti k tomu? Láska a poslušnosť. 
Poneváč sme skrze smrť stratili nebo, 
pohla ho láska k tomu, aby sa stal člove-
kom. Poslušnosť vteleného Syna Božieho 
vymohla nám odpustenie a život večný. 
Láska pohýňala Spasiteľa nášho k smrti 
na kríži. Skrze poslušnosť jedného prišla 
milosť a odpustenie pre mnohých.
I my nemocní sme od Pána neba i zeme 
odsúdení, aby sme vzali kríž na seba, nies-
li ho a zomreli na ňom. Skrze poslušnosť 
máme si vymáhať nebo a život večný. 

Len kríž?
Ako božská láska soslala Syna Božieho na 
zem, aby trpel a umrel, tak tá samá láska 
uložila i nás na nemocné lúžko a povolala 
nás k trpeniu. Či Boh neznal iného dôkazu 
lásky svojej, len kríž, len túto nemoc?
Keď človek človeka zo srdca miluje, ten 
rád by ho pozbaviť všetkého, čo bolí, žiada 
si odvrátiť od neho každé trápenie a radšej 
by sám trpel ako dívať sa na boľasť a bie-
du toho druhého, svoje ruky by mu podlo-
žil, aby sa jeho noha o kameň neurazila 
a si neublížila, - tak smýšľa človek a koná 
dľa citu srdca svojho. Ale Ježiš učinil tých, 
ktorých zvláštne miloval, svojich apoštolov 
a učeníkov, mučeníkami a svoju presvätú 
matku ích kráľovnou. „ Ako more veliká je 
boľasť moja“ hovorí Maria o sebe. Všetky 
dokonalosti domáhajúce sa duše, majú 
podobný dar očakávať od Spasiteľa svoj-
ho, totižto kríž a trápenie: „ Kto chce byť 
mojím učeníkom, nech vezme kríž na seba 
a nasleduje mňa.“
Príjmime, ako to božský Spasiteľ učinil, súd 
svoj pokojne a pokorne. Nepriečme sa mu. 
On najlepšie vie, čo nám je k dobrému, a on 
iste aj náš kríž meral mierou lásky svojej. 

Pripravila: Anička

TEMA DŇA

Skala

z posledných scén, keď sa podľa legendy 
apoštolovi Petrovi, ktorý uteká z Ríma kvôli 
prenasledovaniu kresťanov, zjavuje Ježiš 
a na otázku Petra: „Quo vadis, Domine?“ 
(Kam kráčaš, Pane?) Ježiš odpovedá: „Ak ty 
opúšťaš môj ľud, idem tam ja, aby som sa 
zaň dal po druhý raz ukrižovať.“ Nedávno 
dokonca istý taliansky kňaz prirovnal Bene-
dikta XVI. ku kapitánovi lode Costa Concor-
dia, ktorý, ako je známe, medzi prvými opus-
til potápajúcu sa loď. Podľa tohto kňaza 
sa mal Benedikt XVI. zachovať ako „skala“ 
a zostať vo svojom úrade až do svojej smrti. 
Výslovne uviedol: „Ak nechcel túto prácu, 
nemal ju pred ôsmimi rokmi prijať.“
 
Takto si predstavujeme skalu – ako 
pevnú, ktorá všetko vydrží. A podobne 
vykladáme i skalu na primát apoštola 
Petra. Veď na nej je postavená Cirkev. Ak 
pápež rezignuje, na kom je potom Cirkev 
postavená? Ak by však Cirkev stála len na 
skale, ktorou je človek – Peter alebo jeho 
nástupca, nestačilo by to ani na obranu 
proti pekelným bránam. A už vôbec by 
to nestačilo na svätosť Cirkvi. Tak ako je 
každý človek hriešny a je úplne jedno, či je 
klerik alebo laik, tak je hriešne všetko ľud-
ské. Cirkev nie je svätá preto, že je na jej 
čele tu na zemi pápež - svätý otec, ale Cir-
kev je svätá preto, lebo je Kristova. Podľa 
mňa je dôležité vyjadrenie Ježiša o tom, 
že na skale postaví Jeho Cirkev. A preto 
je Cirkev svätá, lebo je Kristova. A keďže 
je Kristova, pekelné brány ju nepremôžu. 
Preto sa Ježiš o ňu postará, lebo je Jeho. 
A preto sa nemusíme ničoho báť. 

Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi je 
pápež „stálym a viditeľným princípom 
a základom jednoty biskupov, ako i množ-
stva veriacich“. Skalu Petrovho primá-
tu neohrozuje rezignácia konkrétneho 

Sviatok sv. Blažeja, mučeníka, slávi cirkev 
3. februára. Žil okolo roku 300 v meste 
Sebasté v Arménsku. Preslávil sa milo-
srdnou láskou k Blížnemu. Najprv bol 
lekárom, neskôr biskupom. Lekárske 
vedomosti využíval, kde len mohol aj ako 
biskup. Zomrel mučeníckou smrťou asi 
v roku 316. 

Vzývame ho hlavne pri bolestiach hrdla. 
Keď ho viedli pomedzi dav k sudcovi, 
ľudia sa k nemu s plačom hrnuli a medzi 
nimi aj istá vdova s polomŕtvym chlap-
com. Zasekla sa mu rybia kosť, nijako ju 
nemohli vytiahnuť. Sv. Blažej, mučeník, 
požehnal polozaduseného chlapca. Ten 
hneď prišiel k sebe a uzdravil sa. 

Na túto pamiatku udeľuje cirkev na deň 
sv. Blažeja svätoblažejské požehnanie. 
Kňaz drží v ľavej ruke dve horiace sviece 
zviazané krížom, pravou rukou robí znak 
kríža nad hlavou veriaceho a udeľuje 
požehnanie so slovami: 

„Na príhovor sv. Blažeja nech ťa Pán 
chráni od každého zla a nech ťa žehná 
Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý.“
Amen

Pripravila: Júlia Čembová

ZO ŽIVOTA SVATÝCH

Dve horiace 
sviece do kríža
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pápeža, tak ako ju v minulosti nezlomili iné 
závažnejšie skutočnosti. Otázky vzbudzujú 
i dôvody, pre ktoré pápež rezignoval. Be-
nedikt XVI. ich oznámil jasne: „Po opako-
vanom spytovaní svedomia pred Bohom 
som dospel k istote, že moje sily, vzhľadom 
na pokročilý vek, nie sú viac dostačujúce 
na vykonávanie Petrovho úradu riadnym 
spôsobom.“ Ďalej uviedol, že „v súčasnom 
svete, podliehajúcom rýchlym zmenám 
a zmietanom v dôležitých otázkach pre život 
viery, pre riadenie loďky sv. Petra a hlásanie 
evanjelia, je potrebná aj sila ako tela, tak aj 
duše, sila, ktorá mne v posledných mesia-
coch ubúdala, takým spôsobom, že som 
musel uznať svoju neschopnosť vykonávať 
dobre ministérium, ktoré mi bolo zverené.“ 

Benedikt XVI. teda jasne povedal, že 
v súčasnej dobe, t.j. v týchto konkrétnych 
dňoch, je potrebná na vykonávanie pá-
pežského úradu vyššia sila tela i duše. Za 
týmito slovami sa skrýva podľa mňa viac, 
než len všeobecné konštatovanie, že Be-
nedikt XVI. je už starý a slabý. Podľa mňa 
je za týmito slovami presvedčenie o tom, 
že je potrebné vykonať konkrétne úlohy, 
ktoré si vyžadujú dostatok síl. 

V tejto dobe som spoznal Benedikta XVI. 
nielen ako teológa a mysliteľa, ale hlavne 
ako pokorného človeka. Natoľko pokorné-
ho, že svoj vlastný záujem podriadil záujmu 
všeobecnému. Mohol totiž zostať pápežom, 
ale nemohol by pre svoj vek a zdravotný 
stav vykonať a čeliť konkrétnym úlohám, 
ktoré sám považuje za dôležité. Rezignáciou 
otvára priestor a možnosť na to, aby nový 
pápež toto dielo dokončil. Ako Benedikt XVI. 
sám uviedol, rezignuje „pre dobro cirkvi“. 
A nakoniec jeho pokoru potvrdzuje i jeho 
prehlásenie o vopred prejavenej poslušnosti 
novému pápežovi. 

Slová Benedikta XVI. pri jeho rozlúčke 
patria nám všetkým: 
„Poďme vopred spoločne s Pánom pre 
dobro Cirkvi a ľudstva!“

 Pripravil: Richard

„František, choď 
a oprav môj dom“ Ježiš 
V ten večer námestie Sv. Petra zaplnilo 
vyše stotisíc jasajúcich ľudí. Po hodine 
od zvolenia protodiakon oznámil meno 
nového pápeža i jeho pápežské meno a ... 
nastalo krátke ticho.  Novým pápežom sa 
nestal ani jeden z predpokladaných kan-
didátov, ale 76-ročný argentínsky kardinál 
Jorge Mario Bergoglio SJ. Neočakávaná 
voľba, i keď v roku 2005 bol najvážnejším 
protikandidátom Benedikta XVI. Talianski 
biskupi dokonca tak verili zvoleniu svojho 
krajana kardinála Angela Scolu, že jemu 
i médiám po skončení konkláve omylom 
poslali gratulačný mail. Už po prvom 
príhovore pápeža Františka bolo zrejmé, 
že Duch Svätý je ten najlepší radca. Nový 
pápež si rýchlo získal srdcia putujúcej 
Cirkvi i celého ľudstva. František je prvým 
pápežom z Latinskej Ameriky i prvým 
pápežom s menom František. Najviac ho 
však charakterizuje jeho úžasný životný 
príbeh a ohromujúca láska k blížnemu. 
Stačí, keď bude pápež František robiť to 
isté, čo doteraz – už len tým bude meniť 
Cirkev. Ako biskup odmietol palác, bol blíz-
ko chudobným, trpiacim a maličkým. Ako 
pápeža ho bude nasledovať celá Cirkev, 
nielen naša slovenská.      
„Chcem chudobnú cirkev pre chudobných“ 
pápež František 

Pripravil: Richard                                          

Na ten večer si budeme dlho pamätať. 
Trinásteho marca sme sa dozvedeli meno 
nového Svätého otca. Po nečakanom od-
stúpení dnes už emeritného pápeža Bene-
dikta XVI. sa ním stal kardinál Jorge Mario 
Bergoglio z Argentíny. Nový Svätý otec si 
zvolil meno František na počesť sv. Fran-
tiška z Assisi, ktorý sa zriekol svetského 
majetku a žil v dobrovoľnej chudobe. Nový 
pápež František je jezuita, má 76 rokov. 
José Mario Bergoglio sa narodil 17. de-
cembra 1936 v rodine talianskych prisťa-
hovalcov. Absolvoval štúdium technického 
charakteru v hlavnom meste Argentíny, 
kde jeho otec pracoval ako zamestnanec 
železníc. Ako 21- ročný odišiel do kňaz-
ského seminára. Po vysvätení za kňaza 
v roku 1959 nasledovalo štúdium teoló-
gie. V období rokov 1973-1979 pôsobil 
ako provinciál rádu jezuitov. V časoch, 
ktoré boli mimoriadne ťažké pre jeho 
vlasť, v ktorých po sociálnych nepoko-
joch prevzala moc v Argentíne vojenská 
junta, priviedol svojich bratov z rádu späť 
k prísne náboženským úlohám. „Kardinál 
chudobných“, ako Svätého otca volajú, 

sa vyznačuje mimoriadnou skromnosťou, 
nezriedka cestoval aj ako kardinál metrom 
argentínskej metropoly a aj v Ríme upred-
nostňuje pri pohybe po meste tmavý kabát 
bez kardinálskeho klobúka.

Vaša Svätosť,
Cirkev na Slovensku s radosťou prijala 
správu o Vašom zvolení za najvyššieho 
pastiera Katolíckej cirkvi. Počas celého 
obdobia uprázdneného apoštolského 
stolca sme sa my, katolícki biskupi spo-
ločne s veriacimi modlili za dary Ducha 
Svätého pre kardinálov, ktorí v konkláve 
rozhodovali o nástupcovi svätého Petra. 
Prosili sme, aby Duch Svätý vyvolil takého, 
ktorý bude pevnou rukou držať kormidlo 
Kristovej loďky na rozbúrených vlnách 
súčasného sveta. 

Modlíme sa za Vás, aby Vás Ježiš Kristus, 
najvyšší Veľkňaz, naplnil svojou milosťou, 
potrebnou silou, vytrvalosťou a veľkou 
nádejou. Prosíme Sedembolestnú Pannu 
Máriu – patrónku Slovenska, aby ochraňo-
vala Váš pontifikát.

So synovskou úctou prosíme o Vaše  
apoštolské požehnanie 
biskupi Slovenska

Pripravila: Ivana
Foto: archív

Biely dym z komína Sixtínskej 
kaplnky oznámil svetu: „Habemus Papam!“
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„Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prí-
du mnohí a v mojom mene budú hovoriť: 
To som ja... Nechoďte za nimi!“ (Lk 21,8)
Čoraz viditeľnejšie sa vynára nový typ 
religiozity, ktorý je charakterizovaný ožive-
ním pohanských kultov, ľudových povier 
a príklonom k východným náboženstvám. 
V našich krajinách, žiaľ, neexistujú presné 
štatistiky, no je známe, že státisíce ľudí 
čítajú horoskopy, mnoho ich verí astrológii. 
Podľa niektorých odhadov asi dva milióny 
obyvateľov Českej republiky verí v reinkar-
náciu. Mnoho osobností, vrátane pred-
staviteľov kultúrnej elity národa, sa našlo 
v budhizme. Dnes sa masívne propaguje 
názor, že i postupy ako homeopatia, reiki, 
akupunktúra a ďalšie patria medzi prírod-
né liečebné metódy. Je to však nedorozu-
menie, pretože pôsobenie týchto metód 
väčšinou nemožno vysvetliť prirodzeným 
spôsobom. Je nevyhnutné prijať určitú 
filozofiu alebo priamo náboženský systém, 
ktorý je vysvetľujúcim modelom ich účin-
ku. Na pochopenie mechanizmu účinku je 
teda potrebná zmena svetonázoru či ná-
boženského zmýšľania. Tieto metódy preto 
nemožno považovať za prírodné v pravom 
zmysle slova. 

Prírodné prostriedky
Je obzvlášť dôležité, aby sme správne 
pochopili, čo možno zaradiť do kategórie 
„prírodné liečenie“, lebo mnohé, čo sa 
dnes predáva ako prírodné, také nie je. Ku 
skupine prírodných liečebných prostried-
kov možno priradiť metódy, ktoré použí-
vajú na liečbu vodu, svetlo, vzduch, teplo, 

pohyb alebo byliny. Liečebné účinky, ktoré 
sa takto dosiahnu, možno na základe 
fyziológie vedecky vysvetliť. Na pochope-
nie ich účinku nepotrebujeme zmeniť náš 
svetonázor a začať veriť v nejaké tajomné 
sily vo vesmíre alebo v mýtické štruktúry 
v ľudskom tele.

Nebiblický obraz sveta
Do okruhu okultných liečebných metód 
patria spôsoby liečenia, ktoré svojimi 
koreňmi siahajú do východných nábo-
ženstiev alebo okultizmu. Vychádzajú 
z nebiblického obrazu sveta a pri skúmaní 
liečebných postupov vedeckými metódami 
nemožno dokázať ich spoľahlivý účinok 
alebo ich zopakovanie v rozmanitých pod-
mienkach. V absolútnej väčšine prípadov 
bývajú tieto postupy aplikované práve 
v súvislosti s okultným alebo nábožen-
ským pozadím a pre kresťana predstavujú 
reálne nebezpečenstvo. Úsilie zaraďovať 
tieto metódy medzi tzv. prírodné liečebné 
prostriedky je zavádzajúce, pretože pri 
podrobnejšom preskúmaní nemajú s prí-
rodnými metódami v pravom zmysle slova 
mnoho spoločného. Lepšie by bolo, keby 
sa označovali ako nadprirodzené metódy, 
lebo bez náboženského, resp. okultného 
pozadia nemožno pri týchto postupoch 
nájsť nijaké vysvetlenie ich účinku.

V budúcom čísle Svitania budeme hovoriť 
o metódach, ktoré sú zaraďované k okult-
nej alternatívnej medicíne.

Pripravila: Petronela

Rok 2012

V našej farnosti bolo pokrstených celkom 
27 detí, z toho boli 13 chlapci a 14 diev-
čat. 25 detí bolo pokrstených v 1. roku 
života, jedno v druhom a jedno v 9. roku 
života.

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti  
v tomto roku nevysluhovala.  
 
K sviatosti eucharistie prvýkrát pristúpilo 
22 školopovinných detí, z toho bolo 8 
chlapcov a 14 dievčat.

Sviatosť pomazania chorých bola 
vysluhovaná počas celého roka v domác-
nostiach na požiadanie a počas ľudových 
misií aj v kostole v rámci sv. omše.

Sviatosť manželstva prijalo 6 katolíckych 
párov a 1 zmiešaný.   
  
Pohreby
Pochovaných bolo celkom 25 zomrelých, 
z toho bolo 13 mužov a 12 žien. 
Najstaršia bola 97-ročná žena, najmlad-
ším bol mŕtvo narodený chlapec. 
Z toho bolo len 15 zaopatrených sviatos-
ťami, a minimálne traja si smrť zapríčinili 
sami...(!?!)

Rok 2011

Pre porovnanie v predchádzajúcom roku 
bolo pokrstených 18 detí: 13 chlapcov 
a 5 dievčat. Sviatosť birmovania sa ani 
vlani v našej farnosti nevysluhovala. 
K sviatosti eucharistie pristúpilo 18 detí 
a sviatosť manželstva prijalo 5 katolíc-
kych párov. Pochovaných bolo 21 zo-
snulých (10 mužov a 11 žien; 13 z nich 
bolo zaopatrených sviatosťami), z nich 
najstarší bol 89- ročný a najmladší  
51-ročný muž. 

ŠTATISTICKÁ BILANCIA ZA ROK 2012DUCHOVNÁ ORIENTÁCIA

Alternatívna medicína

Krsty
Šimon Portašík  20. 01.
Nina Dojčáková  24. 02.
Patrik Vašut  10. 03.

Sobáše 
neboli

Pohreby
František Kráľ  12. 01.
Terézia Olivová  12. 02.
Anna Drahošová  16. 02.
Jozefka Puškáčová 28. 02.
Hermína Fajtáková 28. 02.
Mária Šišoláková  02. 03.
Peter Emrich  09. 03.
Pavel Ferenčič  18. 03.
Milan Trajlínek  22. 03.
vdp. Štefan Žák  25. 03.

FARSKÁ MATRIKA


