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Časopis farnos ti sv. Michala Archanjela v Závode

Posledné
voľné miesta

na púť po trase Paríž – Rouen
– Lisieux – Mont Michael – Tours
– Paray – Le Monial v termíne
20 – 28 júla

ZÁVODSKÉ
BEZCHLEBA
HODY
sobota 29. júna

Obec Závod v spolupráci s Kultúrno-športovou komisiou pri OZ v Závode pozýva
všetkých priaznivcov folklóru na tradičné
otvorenie Kultúrneho leta.

DEDINSKÝ JARMOK
DETSKÉ ATRAKCIE, JAZDA NA KONi
FOLKLÓRNE VYSTÚPENIA
ĽUDOVÁ VESELICA
Program podujatia:
9.00 Otvorenie a začiatok jarmoku
14.00 Slávnostné otvorenie podujatia
14.10 ZŠ s MŠ Závod
15.00 Heligónka Borský Mikuláš
16.00 Ľudová veselica – DH CYRILKA
		 Folklórne pásmo – ZÁVODZAN

Súčasťou programu je prehliadka historických pamiatok Paríža: katedrála
Notre Dame, plavba loďou po Seine,
bulvár St. Michel, kráľovský palác
Palais Royal, Conciergerie, radnica,
Panteon, univerzita Sorbonna, Luxemburské záhrady, Versailles. Veľká
katedrála v Rouene patrí k najkrajším
a najvýznamnejším gotickým chrámom vo Francúzsku – na programe
bude aj prehliadka námestia, kde
bola upálená Johanka z Arku. V Lisieux navštívime karmelitánsky kláštor,
v kaplnke ktorého sa nachádza hrob
sv. Terézie Ježiškovej. Neobídeme
ani benediktínske opátstvo na Mont
Saint Michael. Prehliadka sakrálneho
komplexu vypínajúceho sa na skalnatom útese nad morom. V Tourse
navštívime gotický chrám, v ktorom
sú uložené relikvie sv. Martina.
Pútnické miesto Paray le Monial je
známe vrcholom mystiky cez omilostenú osobu – Margitu Máriu Alacoque. V nej podal Pán nový manifest
svojho milosrdenstva a práve skrz ňu
sa mala rozšíriť úcta k Jeho poranenému SRDCU, ktorá ako zvláštna
milosť mala ohriať ochladené srdcia
kresťanov na celom svete. V kláštore
Navštívenia Panny Márie sa na kaplnke skvie nápis: „V tejto kaplnke vyjavil
Pán svoje Sväté srdce svätej Margite
Márii.“ Od vtedy sa kostol nazýva –
Bazilika Srdca Ježišovho.
Cena púte je po zľave 384,70 eur.
V cene je 6x nocľah, 6x raňajky, kňaz,
sprievodca. Komplexné cestovné
poistenie 15,30 eur. Ak máte záujem
o jedno z posledných miest, môžete
sa prihlásiť u Aničky Diviakovej,
tel. č.: 0908 115 807.

ÚVODNÍK

Vyorali hlbokú brázdu
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo
u Boha a to Slovo bolo Boh (Jn 1, 1).
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi
nami (Jn 1, 14).
Toto sú prvé slová, ktoré preložil sv.
Konštantín Cyril do staroslovienčiny, keď
sa spolu so svojím bratom Metodom
chystal na Veľkomoravskú misiu. Tento
rok si pripomíname 1150. výročie ich
príchodu k našim predkom na územie
Veľkej Moravy. V prípade sv. solúnskych
bratov však neostalo iba pri slovách
a preklade. V ich podaní sa toto Božie
Slovo do bodky splnilo, teda stalo sa
telom – životom – skutočnosťou. Je úžasné sledovať, ako sa vyvíjal ich život, čo
všetko museli prekonať, na aké problémy
narážali. Nikdy však nevzdali túto misiu,
za čo im patrí nesmierna vďaka. V životoch našich predkov, ktorí dovtedy žili
v pohanstve, vyorali hlbokú brázdu. Na
poli duchovnom, liturgickom, morálnom,
národnom i jazykovom. Je zrejmé, že bez
ich pričinenia, bez Božieho Slova, ktoré
siali do ľudských duší a ktoré je mocné
a ostré ako dvojsečný meč a má moc
meniť ľudské srdcia, by sa slovanské
národy a národy Európy vôbec vo svojom
dejinnom vývoji uberali určite úplne inou
cestou. A lepšia by určite nebola. Hodnoty ako úcta Bohu, k človeku, k životu či
také, ako zákonnosť, mravnosť a mnohé
ďalšie by zrejme v spoločnosti chýbali.
To by jej dávno bolo prinieslo skazu, ako
to pozorujeme u niektorých zaniknutých
pohanských kultúr minulosti.
Svitanie 2/2013

Dnešná doba a politika mocných tejto
doby ja taká – a dennodenne to vidíme,
ak máme otvorené oči – že chce pomaly,
nenápadne, ale pritom veľmi sofistikovane a zákerne obrať ľudí práve o tieto
kresťanské hodnoty, o to ono slávne
DEDIČSTVO OTCOV. Ako sa k tomu staviame my, moderní kresťania? Strčíme
hlavu do piesku a tvárime sa, že sa nič
nedeje, že o ničom nevieme, že my to
nezmeníme? Pomaličky, ale isto, postupne, nenápadne nám parlament v našom
mene a s naším mandátom odhlasúva
zákony zamerané proti rodine, proti životu, proti mravnosti. A médiá nás o tom
ani neinformujú, aspoň nie dostatočne.
Spoločenské inštitúcie a komunikačné
prostriedky dehonestujú mravnosť a doslova prznia ľudské duše stvorené na
Boží obraz a na spásu. A my proti tomu
nič neurobíme?
Je hodno sa nad touto pravdou zamyslieť
a pouvažovať tiež nad tým, či aj v mojom
prípade má Božie Slovo, ktoré počúvam
pri bohoslužbách v kostole, v kresťanských médiách, či čítam doma v súkromí,
ten rozmer, ako v živote svätých solúnskych bratov. Oni sa obetovali, vzdali
sa všetkého, trpeli, aby naším predkom
mohli tieto hodnoty sprostredkovať. Národy Európy z týchto kresťanských hodnôt,
ktoré majú základ v Božom Slove, 1 150
rokov čerpali a žili. A my by sme si to všetko šmahom ruky, len tak bez povšimnutia
nechali vziať?
1

Ja viem, asi nik z nás nespasí svet, ale
spasme svoju dušu. Žime tieto hodnoty,
bráňme ich v tom prostredí, kde je nám to
umožnené, žime ich vo svojich rodinách,
odovzdávajme mladým ľuďom zdravé
hodnoty. Učme ich orientovať sa v chaose
hodnôt dnešnej doby. Zodpovednosti za
výchovu detí a vnúčat sa nevyhýbajme.
Aby sme to však dokázali, aby sme vôbec
my sami mali zdravé názory a hodnoty,
je potrebné, aby i v našich životoch sa
Božie Slovo stalo telom. Teda, aby sme ho
v prvom rade poznali a potom z neho žili.
A Ono aby nás formovalo, ako formovalo
svätých vierozvestov a cez nich aj našich
predkov. My zase, aby sme ho premieňali
na život. Iba ak budeme takýmito kresťanmi, môžeme bez obáv, bez zúfalstva
a s radostnou nádejou aj v dnešnej dobe
pozerať do budúcnosti.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Váš duchovný otec Peter

Pane, ty umývaš moje nohy?
Umývanie nôh v rámci obradov Veľkej
noci. Ide o gesto pokory, ktoré podľa
evanjelia urobil Ježiš Kristus svojim učeníkom pri poslednej večeri. Je súčasťou
rímskokatolíckych osláv Veľkej noci.
V tomto roku sme boli svedkami tohto
obradu aj my, závodskí farníci.
Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“
Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ Peter
mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať
nohy!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“
(Jn 13, 6-8)
Kto odmieta slúžiť svojim blížnym, nebude
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mať podľa Ježišových slov s ním podiel na
Pánovej sláve. Vzájomná úprimná a nepokrytecká láska, akou nás miluje On sám
(Jn 13,1), je primárnym príkladom tejto
služby. Náš duchovný otec Peter vykonal
na Zelený štvrtok 28. marca akt umývania
nôh podobne ako pápež František v rímskej väznici Casa del Marmo či väzenskí
kapláni v leopoldovskej a ilavskej väznici.
Svätý otec dokonca umýval nohy ženám,
kapláni vo väzniciach odsúdencom za ťažké trestné činy. Pokora a služobnosť podľa
Kristovho príkladu v priamom prenose.
Úžasný vstup do slávenia Veľkonočného
trojdnia.  
Ivana
Foto: autorka
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Biblia
pre všetkých
V nedeľu 14. apríla podvečer sa konalo
v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva v Závode farské kolo súťaže Biblia pre
všetkých. Je to už druhý ročník a zdá sa,
že si našiel svojich priaznivcov. Súťaže sa
zúčastnili dve trojčlenné družstvá, ktoré si
vzájomne zmerali sily v oblasti poznania
Svätého písma. Tento rok boli na programe tri state z Písma: Zo Starého zákona
Kniha Rút a Prvá kniha kráľov a z Nového
zákona Evanjelium podľa sv. Matúša.
Družstvo č. 1 tvorili: Martin Prevaj, Veronika Chvátalová a Kristína Chvátalová,
družstvo č. 2 zastupovali Richard Hollý,
Richard Rusňák a Peter Šušota, ktorý súťaž vzdal pre nedostatok času a prípravy.

sú vzdelaní a páli im to? Alebo naopak pre
tých, čo majú čo doháňať, pre tých, ktorí
teológiu neštudujú? Len pre deti a mladých? Pre starých? Či pre tých ostatných
okrem mňa? Odpoveď je jednoduchá:
ak pre všetkých, tak pre všetkých! Nejde
o prestíž ani o to, kto bude prvý. Dokonca ani o to, kto sa koľko dokáže naučiť
naspamäť. Ide o to najdôležitejšie: čo mi
Pán cez Božie Slovo povie a čo si z toho
zoberiem do života. To ostatné je bonus
navyše:-) A preto vás všetkých aj tento rok
už vopred povzbudzujem do ďalšieho ročníka: neváhajte a pridajte sa! Veď mnohí
čítate sv. Písmo dennodenne, pýtate sa,
hľadáte a nachádzate odpovede. Pozývam
vás pýtať sa, hľadať, nachádzať a dostávať aj cez túto súťaž. Aj toto je totiž jeden
zo spôsobov, ako zažiť krásne dobrodružstvo s Pánom. Hoci odpovede nemusia
prísť vždy hneď.
Veronika

Pretaviť ho do životov
O priebeh farského kola sa postaral a celé
ho viedol otec Peter Kudláč. Týmto sa mu
chcem v mene všetkých súťažiacich srdečne poďakovať za organizáciu i príjemnú
atmosféru. Do dekanátneho kola postúpilo družstvo č. 1 (konalo sa 12. mája
v Malackách za účasti 6 družstiev). Naše
družstvo skončilo na 4. mieste. Dôležité
však nebolo vyhrať, ale zažiť spoločenstvo
s ľuďmi z iných farností a stretnúť sa nad
Božím slovom. To je aj cieľom celej súťaže:
priblížiť sa Božiemu Slovu a pretaviť ho do
našich životov.

Keď sa dieťa slobodne a vedome
rozhodne
Prvé sväté prijímanie sa slávi vtedy, keď
sa dieťa už samo od seba slobodne a vedome rozhodne, že chce byť kresťanom
katolíkom, chce sa začleniť do Kristovej
Cirkvi a chce sa začať od Ježiša učiť žiť
ako On a spoločne s ostatnými katolíkmi a kresťanmi prijať za svoje poslanie,
ktoré nám Ježiš v Cirkvi zveril.

sv. omši, ktorá je slávením Zmluvy
medzi Bohom a človekom, a aj na
sv. prijímaní
 začleňuje sa do farnosti, ktorá je
skonkrétnením Cirkvi v obci a od
okamihu sv. prijímania sa podieľa na
jej živote, sláveniach, poslaní a službe

Na znak toho dieťa:

Sviatosť prvého sv. prijímania
12. mája prijali:

 obnový krstný sľub, v ktorom vyznáva svoju vieru v Trojjediného Boha
 rozhoduje sa začať meniť svoj život
tak, aby zodpovedal Evanjeliu Ježiša
Krista a zákonom Jeho Cirkvi
 na znak toho pristupuje ku sviatosti
pokánia (sv. spovedi), ktorou toto
svoje rozhodnutie spečaťuje
 po prvý raz sa plne zúčastňuje na

Len pre „vyvolených“?
Biblia pre všetkých? Či pre „vyvolených“?
Pre tých, čo študujú teológiu, pre tých, čo
4
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Vanessa Bazalová, Erik Červenka, Sebastián Horváth, Timotej Izakovič, Aneta
Izakovičová, Jasmína Knotková, Klaudia
Kordošová, Barbora Kovářová, Michal
Kubina, Kristián Linder, Bianka Martinkovičová, Sára Spustová, Oliver Vrabček.
V tomto roku sviatosť prvého svätého prijí5

mania pán farár vysluhoval aj pre Veroniku sv. omšiach, sv. spoveď, sv. prijímanie.
Balážovú (30. 03.) a Danielu Dubovskú
Mamičky, máte lepší recept na výchovu
(08. 05.).
svojich detí, ako je tento? Som si istá, že
lepší nenájdete.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Ohýbaj ma mamko...
... dokiaľ som ja Janko. Neohneš ma,
mamo, keď ja budem Jano! Stará osvedčená pravda, ktorú poznali naši predkovia
aj bez absolvovania vysokých škôl. Nemali
tituly ani internet, ako majú dnešní mladí
rodičia.

Zlata
Foto: archív

Po tohtoročnom prvom sv. prijímaní
(12. mája – pozn. red.) deti, ktoré po prvý
raz prijali túto sviatosť, už veľmi nevidno
v kostole. Vlastne nič nové, deje sa tak
každým rokom. Azda sú zaneprázdnené
učením, nemajú čas? Kedysi, keď prišlo
na problémy s mladými, moja stará mama
z maminej strany Jozefka Trajlinková
hovorievala: „Matere sú na vine,“ a ukazovala palcom dolu. Pán Ježiš – priateľ
Dietok, zachovávanie Desatora, účasť na

... nemože byt ináč jak sunko!
Nedeľné ráno 2. júna bolo rovnako sivé
a zamračené ako všetky predchádzajúce
rána v uplynulom upršanom týždni. „No
nazdar!“ vravím si a v duchu ďakujem
pánovi farárovi za jeho prezieravosť.
S ohľadom na stavebné práce v našej
obci pri budovaní kanalizácie totiž
operatívne trošku pozmenil trasu našej
každoročnej procesie na Sviatok Božieho
Tela. Nepôjde sa cez dedinu ako inokedy,
ale urobíme procesiu okolo kostola.

Na každú svetovú stranu
Napriek nepriazni počasia sa ráno začína
s prípravou oltárov. Tak ako inokedy, aj
teraz sú štyri – na každú svetovú stranu
jeden. Sochy, obrazy, plachty, sviečky, kvety, mladé brezičky... to všetko sme si mohli
všimnúť cestou na omšu. A v kostole záplava krojovaných dievčat od najútlejšieho
6
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veku. Chlapci to tento rok s krojom vzdali,
ale zato boli všetci pekne v oblekoch.
Sochy sú nachystané, ovenčené. Prvoprijímajúce dietky vo svojich bielučkých
rúchach obsadili predné lavičky a dievčatá
si porovnávajú svoje košíčky. Ktorá má
aké kvetinky a koľko.

Biela ako rúcho
Vtedy mi tak napadne myšlienka: ako dlho
vydrží ich dušička čistá a biela ako to rúcho? Len nedávno prijali prvýkrát Ježiška
do svojho srdiečka a dnešný svet má pre
ne mnoho pokušení. V tom zaznie zvonček
a začína sa svätá omša. Obeta, pri ktorej
sa premieňa chlieb na Kristovo Telo a víno
na Kristovu Krv. „Toto robte na moju
pamiatku!“ povedal samotný Ježiš Kristus.
Po svätom prijímaní sa začína pomaly formovať sprievod, hasiči chystajú baldachýn.
7

Práve pod ním kráča počas procesie
kňaz s Oltárnou sviatosťou. Vychádzame
z kostola. Medzičasom v kostolnom parku
vyrástli pod šikovnými rukami našich žien
a mužov štyri krásne oltáriky. Muzikanti
spustia prvé tóny a procesia sa začína.

a r. 1264 nariadil, aby sa Sviatok Božieho
Tela slávil v celej Cirkvi. Dovtedy sa slávil
len v niektorých diecézach. Podnet na

Sme aj my s Ním?
Modlitba, poklona, požehnanie. Pre
všetkých prítomných aj pre celú farnosť.
Aj počasie sa zlepšilo, počas celej procesie krásne svieti slnko. „Od rána každému
ríčem, že ked pújdeme ze Svátoscú, nemože byt ináč jak sunko, Pán Ježiš je medzi
nama...“ s úsmevom vraví teta Terka. Má
pravdu. Pán Ježiš je medzi nami a je aj
s nami. Na druhej strane je otázka: „Sme
aj my s Ním?“

Z úcty k Oltárnej Sviatosti
Cestou z kostola trochu s ľútosťou sledujem rozoberanie oltárikov. Zostali už len
kvety na ceste a radosť v srdci. Počiatok

8

tej radosti musíme hľadať ďaleko v histórii. Sviatok Božieho Tela je úplne prvý sviatok schválený pápežom. Pápež Urban IV.
vynikal veľkou úctou k Oltárnej sviatosti
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to dala mníška Juliana z kláštora Mont
Cornillon neďaleko Lutychu. Niekoľkokrát
mala videnie jasného mesiaca s tienistým
pruhom. To tienisté miesto značilo, že
v cirkevnom roku chýba sviatok, ktorým
by sa uctieval sviatok Božieho Tela. Po
viacerých rokoch bola snaha Juliany o zavedenie sviatku úspešná. Lutyšský biskup
povolil r. 1247 sláviť Sviatok Božieho Tela
v biskupskom chráme sv. Martina. Keď sa
r. 1263 udial eucharistický zázrak v Bolsene, pri ktorom z hostie premenenej pri sv.
omši tiekla krv a prenikla celý korporál,
bolo rozhodnuté. R. 1264 pápež Urban IV.
nariaďuje sláviť Sviatok Božieho Tela. Najskôr sa slávil len v kostole, neskôr vznikla
procesia. Pápež Ján XXII. (1316-1334)
zaviedol úpravu, aby sa slávnosť Božieho
Tela konala sprievodom, pri ktorom sa má
ulicami niesť Oltárna sviatosť.    
Anička
Foto: Ivana

Svitanie 2/2013

9

Zvláštnu skupinu piesní tvoria tie, ktoré sú
vlastne zhudobnenými a prespievanými
Žalmami zo Svätého písma. Evanjelizačný
koncert, podobných tomu, ktorý sme mali
možnosť vidieť v Závode, organizuje otec
Flajžík prakticky po celom Slovensku, vždy
Rarita? Možno, ale aj kňaz je „len jedna pozvanie kolegu – kňaza. Okrem toho
ným z nás“. Teda tak ako každý, aj kňaz
účinkuje aj na letných hudobných festivamá svoje záľuby. Ak navyše spevom chvá- loch ako napríklad Gospelfest.
li Boha, dokonale spája príjemné s užitočným, svoju prácu so svojím hobby.
Začiatky tvorby otca Janka Flajžíka
Presne to je prípad 48-ročného dôstojné- siahajú do polovice 80-tych rokov. Jeho
ho pána Jána Flajžíka, duchovného otca prvý album s názvom Dar kňazstva vyšiel
v Ladomerskej Vieske a rodáka z Radov roku 1986 (pričom bol nahrávaný tajne).
šoviec. „Krajan“ nášho duchovného otca Posledné CD, ktoré otec Janko vydal, poPetra prijal jeho pozvanie a 9. júna v Zá- chádza z roku 2011 a nesie názov K Tebe
vode odslúžil obe sväté omše („malú“ aj Bože volám. Viac o Jankovi Flajžíkovi
„hrubú“), pričom obe obohatil o niekoľko a jeho tvorbe nájdete na
zo svojich výnimočných piesní. Sám ich
www.jflajzik-manasovsky.sk.
napísal aj skomponoval.
Adam
Piesne s posolstvom
Foto: internet
Evanjelizačnými koncertmi nám kňaz vystupujúci aj pod umeleckým menom Janko
Flajžík-Manašovský pripomenul, že chváliť
Boha možno rôznymi spôsobmi. Práve
gospelové piesne (chvály) sú pritom často
využívaným spôsobom. Veď sa len spýtajte
členov Spoločenstva Modlitby za kňazov.
Evanjelizačný koncert Janka Flajžíka bol
však v niečom špeciálny. Pravdepodobne
po prvý raz v závodskom kostole Sv. Michala totiž zaznievali chvály z úst kňaza,
pričom duchovný bol zároveň ich autorom.
Piesne sa prelínali s hovoreným slovom,
Ján Flajžík, umeleckým menom Janko
ktoré ilustrovalo okolnosti a dobu vzniku
Flajžík - Manašovský (* 11. október
každej piesne a tiež vysvetľovalo posol1964, Radošovce) je slovenský rímstvo, ktoré každá z Jankových piesní nesie.
skokatolícky kňaz, spevák, hudobník,
skladateľ a textár. Má päť bratov. Brat
Dar kňazstva
Pavol Flajžík je tiež rímskokatolícky
Autormi niektorých textov piesní Janka
kňaz a básnik.
Flajžíka sú dnes už zosnulí textári Milan
Rúfus, Gorazd Zvonický či Svetloslav Veigl.
Zdroj: wikipédia

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
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Spievajúci kňaz
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Nevyužitý priestor pod schodami nášho kostola sa zmenil na nepoznanie.

Náš Kostol sv. Michala archanjela
bude čoskoro opäť o čosi modernejší. Pričinila sa o to ďalšia
z rekonštrukcií, tentoraz nevyužitého priestoru pod zvonicou. Toaleta
je už v mnohých kostoloch, zvlášť
tých stavaných v ostatných rokoch, prirodzenou súčasťou. Tam,
kde to stavebná dispozícia chrámov postavených v minulých storočiach umožňuje, takisto farské
spoločenstvá pristupujú k takejto
rekonštrukcii. My sme o tom zatiaľ
len snívali. Už niekoľko dní je však
toaleta pod schodmi realitou. „Jej
úplné sprevádzkovanie závisí od
uvedenia obecnej kanalizácie do
prevádzky,“ hovorí pán farár Peter
Kudláč. Náklady na rekonštrukciu
boli hradené zo zbierok na potreby
farnosti.
Foto: Peter
Svitanie 2/2013
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Šaštínska
zastávka
dona Bosca
Relikvia svätého dona Bosca
má, obrazne povedané,
v posledných rokoch nabitý
program. Od apríla 2009 je
totiž na cestách. Jej púť (navštívi pri nej okolo 130 krajín na
všetkých kontinentoch sveta)
predstavuje istú formu prípravy
na sviatok 200-tého výročia od
narodenia svätého Jána Bosca
(1815 – 1888), ktorý si pripomenieme v roku 2015.
Takmer na deň presne po
štyroch rokoch putovania si
don Bosco urobil „zastávku“ aj
u nás na Slovensku. Svoju cestu

Možnosť pokloniť sa relikvii využili stovky veriacich

po našom území začala relikvia (vosková figurína
obsahujúca pozostatky ruky svätého dona Bosca)
po príchode z Ukrajiny v Michalovciach. Pre nás,
Záhorákov, bol významný hlavne posledný aprílový
víkend, teda 27. a 28. 4. Vtedy sa totiž relikvia dostala dočasne do opatery komunity Saleziánov dona
Bossca v Šaštíne-Strážoch. Možnosť uctiť si relikviu
tohto významného a inšpiratívneho svätca využili
v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie stovky ľudí
zo Šaštína aj širokého okolia. Nechýbali medzi nimi
desiatky Závodčanov. Buďme úprimne vďační za
dielo svätého Jána Bosca a jeho nasledovníkov
z rehoľe Seleziánov. Ďakujme
Bohu aj za mimoriadnu milosť,
ktorej sa nám
príchodom relikvie
na Slovensko a do
Šaštína-Strážov
dostalo.
Adam
Foto: internet

Kateřina Lachmanová: „Naša láska nesiaha láske Božej ani po členky.“

O neviditeľných hraniciach
Hosťom už tradičného otvoreného stretnutia spoločenstva Modlitby za kňazov
v mesiaci jún bola doktorka teológie Kateřina Lachmanová, ktorej pútavá prednáška bola o prekážkach odpustenia.
Pre mnohých z nás je často odpúšťanie
veľmi ťažké, či už sa to týka vzťahov, majetku alebo iných „malicherností“. Máme vo
zvyku stáť si za svojím tvrdením či rozhodnutím a byť presvedčení o svojej pravde. Aj
takýto postoj je jednou z prekážok odpustenia. Bohužiaľ, prekážok je omnoho viac.
Často je to sebaľútosť, ktorá nám vytvára
neviditeľnú hranicu pred odpustením.
Ako sme sa mohli dozvedieť aj v prednáške, boli sme stvorení na Boží obraz
a tak by sme sa mali snažiť čím viac
podobať Pánovi. Počas jednej sviatosti
zmierenia mi istý kňaz povedal, že Boh

12

Svitanie 2/2013

Svitanie 2/2013

rád odpúšťa hriechy, ak ich s úprimným
srdcom oľutujeme. Preto by sme mali
odpúšťať a šíriť milosti, ktoré sa nám
dostávajú od Pána. Ďalšou prekážkou,
ktorá stojí na našej ceste odpúšťania, je
nedostatok lásky. Bohužiaľ, naša láska
(ako aj iné vlastnosti) nesiaha Bohu ani po
členky. Predsa, keby sme milovali svojho
blížneho ako seba samého, bez výnimky,
odpúšťanie by bolo omnoho ľahšie.
Ak vás téma odpúšťania zaujala, mnoho
ďalších vecí sa dozviete v knihe Katky
Lachmanovej: Zamknuté zvnútra, ktorá
vyšla ako prepracované vydanie v roku
2007. O zvyšok otvoreného stretnutia spoločenstva sa postarala MZK band, hrajúca
chvály sa slávu nášho Pána.
Marianna
Foto: Ivana
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Pozdravujte odo mňa všetkých,
dom od domu!
V deň vigílie Zoslania Ducha Svätého
v sobotu 18. mája bola cieľom cesty
skupiny závodských farníkov návšteva
našej rodáčky, rehoľnej sestry Márii Homolovej, dcéry Spoločnosti kresťanskej
lásky sv. Vincenta de Paul v Bošanoch
pri príležitosti jej krásneho okrúhleho
životného jubilea. Okrem deväťdesiatych
narodenín slávila rehoľná sestrička
v tento deň aj sviatok svojho duchovného narodenia sa v Cirkvi.

Vedľa lurdskej jaskynky

Ste moja rodina
Bošany sú obcou ležiacou na hranici Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja v prekrásnom prostredí, kde sa rovina prelína s dolinami a rastúcimi kopcami. Po rozsiahlej
rekonštrukcii bývalej materskej škôlky bol
v obci zriadený Dom sv. Kataríny Labouré
pre staršie a choré rehoľné sestry. Pred
domom rehoľných sestier Vincentiek nás
už čakala a s otvorenou náručou srdečne vítala jubilantka. Od svojich rodákov
prijala blahoželania, prejavy úcty a lásky
k životnému jubileu. V jej srdci bolo cítiť
radosť, úprimnosť, lásku, pokoru a dôveru.
Nejednej z nás sa zaligotala v očiach slza
dojatia, keď nás nazvala svojou rodinou.

Matkin sen
Pri slávnostne pripravenom stole sa
vo svojich spomienkach vrátila do čias
detstva a mladosti. Túžbu k rehoľnému
povolaniu cítila už v detstve skrze lásku
k starým, chorým a trpiacim ľuďom. Ako
14

chorým, starým, trpiacim a opusteným
ľuďom ako zdravotná sestra a laborantka
v rehoľnom rúchu v rôznych slovenských
mestách, v Banskej Bystrici, Turčianskych
Tepliciach, Trenčíne, Nitre a v ťažkých
50-tych rokoch v Českej republike v nemocniciach a domovoch dôchodcov. Pri
náročnej a zodpovednej práci zdrojom jej
sily bola Eucharistia, modlitba a rozjímanie.

šestnásťročné dievča zaklopala na dvere
rehoľného domu a požiadala o prijatie.
Bola ešte veľmi mladá, preto sa jej túžba
úplne sa obetovať Bohu v rehoľnom
povolaní na čas oddialila. Pre rodičov bolo
veľmi ťažké dať súhlas k rozhodnutiu svojho jediného dieťaťa. Raz v noci sa matke
prisnilo, že ak neprejaví súhlas s rehoľným
povolaním svojej dcéry, jej dieťa zomrie.
Rodičia neskôr súhlasili a požehnali dcére
na ceste k rehoľnému životu.

V hodinu Božieho milosrdenstva sme
sa v kaplnke Nepoškvrneného Počatia
zjednotili v modlitbe korunky Božieho
milosrdenstva s príhovorom a požehnaním
duchovného otca. Vedľa kaplnky má svoju
izbičku naša sestrička. Cez otvorené okno
jej priestor prenikal vtáčí spev, pohľadu
z okna sa ako na dlani ponúkala krása
veľkej záhrady. V záhrade sme sa spoločne pomodlili pred lurdskou jaskynkou. Pri
rozlúčke sestrička odkázala pozdravy pre
všetkých rodákov: „Pozdravujte odo mňa
všetkých, dom od domu!“

Oslávenkyni by jej vysoký vek sotvakto hádal

Zo spoločne prežitých chvíľ budeme ešte
dlhší čas čerpať duchovnú silu. Radostné
pocity a príjemné dojmy zo srdečného
prijatia, pohostenia a zdieľania s našou jubilantkou a ostatnými rehoľnými sestrami
v nás zanechalo hlboký zážitok. Vďaka za
osobitnú pozornosť, ktorú ste nám venovali i darovanú zázračnú medailu, ktorá
nás bude sprevádzať.
Alena
Foto: autorka

Spoločná fotografia na pamiatku

S rehoľným menom Jolanta
Prijatie do rádu malo niekoľko etáp
a trvalo dlhší čas. Najskôr ako mladé
dievča prechádzala obdobím čakacej doby
(postulát), potom nasledovala fáza prijatia
do rádu (noviciát) so slávnosťou obliečky
a v ďalšej fáze nastal čas večnej viazanosti a stala sa trvalou členkou rehoľného
spoločenstva s prijatím rehoľného mena
Jolanta. Svoju lásku preukazovala službou
Svitanie 2/2013
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sestrou Marry Carmen. Ku koncu prvého
zjavenia sa jedna z hviezd oddelila od šiat
Panny Márie a spadla na zem. V ten večer
ešte sestry nepochopili zmysel toho všetkého, boli rozrušené. Ráno keď sa prebudili, zistili, že celá chodba kláštora i tráva
na dvore boli plné trblietok – hviezdičiek.
Toho dňa sa začalo pôsobenie fenoménu
trblietok, ktoré sa z ničoho nič objavujú na
rozličných miestach. Majú nadprirodzený
pôvod. Laboratórne výskumy ukázali, že
obsahujú zvláštne prvky zo živej i neživej
prírody: vodu, ľudskú krv, minerály, kyslík,
rastlinné a živočíšne bunky, morské riasy
– slovom základné stavebné bunky, z ktorých je vystavaný náš svet. Akoby nás Boh
privádzal ku konceptu Stvorenia.

NAŠI FARNÍCI NA CESTÁCH

Trblietky a živé svedectvá
V minulom vydaní Svitania sme publikovali
reportáž z decembrovej cesty našich farníkov Zlaty Hajdinovej a Pavla Žáka do Venezuely a Mexika. Ako sme sľúbili, v tomto
čísle prinášame dokončenie spomienok
na túto nevšednú púť z pera pani Zlatky.
Dostalo sa mi tej milosti, že som v Roku
viery navštívila Venezuelu spolu s p. farárom Petrom Mášikom, jeho farníkmi a známymi. Vyžaduje sa od nás viera, nádej,
láska – základné teologické čnosti. Každý
človek, ktorý o ne prosí, ich dostane od
nebeského Otca. Viera je milosť – nezaslúžený Boží dar. A za dar sa patrí poďakovať.

Červené srdce s bielym krížom
Padre Luis Eduardo nás vo Venezuele ubytoval vo svojej farnosti v rehoľnom dome
Casa la Milagrosa. Žijú tu sestry, ktorých
hlavnou charizmou je adorácia Najsvätejšej oltárnej sviatosti a pomoc kňazom. Je
to venezuelská rehoľa, ktorá má aj ďalšie
rehoľné domy. V tomto našom bola pôvodne škola. 6. februára 1993 sa tu stala
16

Duchovná a mentálna kríza

zvláštna udalosť. Bolo to v sobotu večer.
Tri sestričky si pripravovali program na
nedeľu. Odrazu uvideli zvonka prichádzajúce svetlo. Jedna zo sestier vyšla pozrieť
von, čo to znamená. Svetlo vychádzalo
z lesa. Sestra bola ohromená. Po chvíli
vyšli z domu aj ďalšie dve sestry. Až keď
boli všetky tri spolu vonku a dívali sa na
svetlo, zbadali postavu Panny Márie. Bolo
to zjavenie dlhé, bez slov. Panna Mária sa
na nich len pozerala. Mala oblečené biele
šaty so zlatými hviezdičkami, modrý plášť,
na rukách držala Ježiška, v pravej ruke ruženec. Stála na červenom srdci, v ktorom
bol biely kríž. Obaja mali na hlavách zlatú
korunu s pšeničnými klasmi.
Pšenica = chlieb = eucharistia.

Existujú aj trblietky – hviezdičky vyrábané
priemyselne. Tie majú tanečnice na tele
napr. v Riu de Janeiro na karnevale alebo
ako ozdoby do vlasov. Panna Mária sa

prihovára ľuďom vo Venezuele, v ktorej je
slávna súťaž Miss Universe. To je továreň,
ktorá „produkuje“ dievčatá, odchytáva
ich a pripravuje na zisk. Je to obyčajné
klamstvo. Podvod. Táto tretia najbohatšia
krajina má ropu a teda zisky. Tie vlastní
len hŕstka vyvolených. Až 80 % obyvateľstva žije v krajnej chudobe. Okrem materiálnej je v krajine aj duchovná, mentálna
kríza. Na chvíľu odbočím. Do vnútrozemia
sme sa viezli na dvoch džípoch a dvoch
limunzínach. Šoféri natankovali 4 plné
nádrže – za 2 eurá! Ktosi sa spýtal: „A
kde majú dopravné značky?“ Odpoveď
prekvapila: „Načo by im boli, aj tak sa
nimi nikto neriadi. Z ľavého jazdného
pruhu do pravého, motorkári prepletajúci
sa pomedzi autá, hlasné klaksóny, medzi
tým predavači sladkostí a hltači ohňa –
ľudia, ktorí si takto privyrábajú na chlieb.
Pre Európanov nemysliteľné. Za mestom
je vidno stavby chatrčí z vlnitého plechu,
dreva i kartónu. Nad nimi obrazy politikov

Národná svätyňa a Bazilika patrónky Venezuely – NOSTRA SEŇORA DE COROMOT – Naša pani
Coromotská (štát Portuguesa, mesto Guanare), postavená v pralese na mieste zjavenie Panny Márie
indiánskemu náčelníkovi kmeňa Coromoto. 10. februára 1996 ju oficiálne inauguroval bl. Ján Pavol II.
Interiér – sanctuárium.

Fenomén trblietok
Panna Mária sa zjavila celkom 18-krát
v čase od 06. 02. 1993 do 02. 09. 1994.
Dnes sú tieto vizionárky v iných rehoľných domoch. Až počas druhého zjavenia
19. 02. 1993 Panna Mária prehovorila so
Svitanie 2/2013
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na z jeho piatich sestier sa stala
slobodnou matkou. Vzdialila sa od
Pána, prestala chodiť do kostola,
k sviatostiam. Keď jej brat hovoril
o zjaveniach Panny Márie, nezaujímalo ju to. 12. marca 2000 prišla
sestra z práce domov, večer sa ako
obvykle venovala svojmu malému
synovi. Okúpala ho, položila do
postieľky a šla po pyžamko. Keď sa
vrátila, zostala v nemom úžase...
Svojho syna našla obsypaného
trblietkami! Preplakala celú noc,
veľa premýšľala. Ihneď na druhý
deň sa šla vyspovedať. Po čase si
našla dobrého chlapca a synovi
otca, dnes žije v riadnom cirkevnom
manželstve. Panna Mária si vybrala
tú najsprávnejšiu stratégiu. Oslovila
ju cez toho, ktorého mala najradšej
– vlastného syna.

SVITANÍČKO

Trblietky pod Strečnom

Caracas – Carizal kláštorná záhrada, pozostatok
pôvodného pralesa. Rehoľný dom Casa la Milagrosa,
miesto zjavenia Panny Márie, Matky zasvätených duší.
Miesto, kde bola výprava ubytovaná počas pobytu vo
Venezuele.

a televízne antény. Žiadna A.S.A. (tu nechcem
robiť reklamu, len ukázať na absenciu likvidácie
odpadu :-) Odpadky posielajú domáci „letecky“
v igelitkách na cestu alebo šup! dolu z diaľnice.

Správna stratégia
Vypočuli sme si svedectvo otca Luisa. Jed18

Často si neuvedomujeme silu sv. prijímania. Žijeme povrchným životom.
Matka Božia povedala, že fenomén
trblietok rozšíri aj do ďalších krajín.
A skutočne, dnes je už v Peru,
Argentíne a na americkom kontinente. Na záver ešte jedno svedectvo.
29. apríla 2002 cestovali spolu pán
farár Mášik a páter Luis do Krakova. Zastavili pod Strečnom. Otvorili
kufor auta, kde boa socha Panny
Márie, Matky zasvätených duší,
ktorú doviezol Luis z Venezuely. Aké
obrovské bolo ich prekvapenie, keď
okolo nej videli veľa trblietok. Pán
Boh nám dáva znamenia, aby posilňoval našu vieru, nádej a lásku.
Zlata
Foto: Pavol

Na príjemné letné
chvíle prinášame
vystrihovačku
kostolíka.
Obrázok najprv vyfarbi, potom ho celý
po obvode vystrihni.
Tam, kde je prerušovaná čiara, obrázok
prehni. Kostolík ti
bude cez prázdniny pripomínať, že
v ozajstnom kostole
ťa KTOSI čaká...
Pripravila: Jarka

Svitanie 2/2013
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HUMOR
Grék sa sťažuje turistovi:
- Máme tu ťažký život, pane,
naozaj ťažký, nič nám tu nerastie.
- A keď zasejete?
- Keď zasejeme, tak áno.
- Čo si dostal k narodeninám?
- Obraz od Rembrandta.
- A od ostatných?
Rozprávajú sa dvaja kamaráti:
- Ja som vylovil dvojmetrovú šťuku.
- A ja horiacu sviečku.
- Klameš! Sviečka vo vode nehorí.
- Skráť šťuku a ja zhasnem sviečku.
Aký je rozdiel medzi krtkom a orlom?
Žiadny, obaja žijú pod zemou...teda okrem
orla.
Keď mi niekto povie, že som škaredý,
usmejem sa a objímem ho...pretože život
s poškodeným zrakom musí byť ťažký.
A Boh povedal:
- Noe, urob zálohu, budem formátovať.
Príde pán Novák domov a manželka
sa ho prekvapene pýta:
- Odkedy nosíš vlasy učesané dozadu?
- Odvtedy, čo si na aute rozbila čelné sklo.

BÁSEŇ
Jedine s láskou
Keby mi hlas ako anjel znel,
keby som bol prorok veľkých diel,
20

keby som aj hory prenášal,
bez lásky by som ostal sám.

MOJE SVEDECTVO

Keby som bol múdry ako kráľ,
majetok svoj celý rozdával,
keby som vo svete slávnym bol,
bez lásky som iba prázdny kov.
Keby som v modlitbách stále stál,
keby som nad hlavou žiaru mal,
keby som každý deň v chráme bol,
bez lásky som iba plný slov.
R: Jedine s láskou, jedine s láskou,
jedine Ježiš Ti dáva, dáva, dáva lásku
tak poď.
Keby som mal v sebe veľa snov,
keby som nakŕmil žobrákov,
keby som celé dni vyhrával,
bez lásky je to smiešny bál.
Keby som zázraky robiť smel,
keby som neurobil žiadny hriech,
keby som na tvári úsmev mal,
bez lásky som iba smiešny klaun.

ZASPIEVAJME SI
Ty mi dávaš nohy jeleníc
Ty mi dávaš nohy jeleníc,
s tebou naberiem denne nových síl,
s tebou prekročím múry trápenia
a mojej ceste dáš pečať víťazstva.
Kde nádej zomrela, vzkriesenie zatrúbi
a hymnu slobody mi do úst položíš,
nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil,
so žalmom na perách zaspávam v pokoji.
Na na na na...
Svitanie 2/2013

Tri stretnutia
Pravdivý príbeh o troch stretnutiach
s tromi kňazmi na jednej ceste a o tom,
čo mi dali
Pred časom som musel ísť služobne do
Košíc na súd. Keďže súdne pojednávanie
bolo v pondelok ráno, musel som cestovať
už v nedeľu. Poprosil som manželku, aby
išla so mnou a takto sme spojili príjemné
s užitočným. Zobrali sme so sebou i jedno
z našich detí, syna Tomáša a už v nedeľu
doobeda sme vyrazili na cestu.

Prvé stretnutie
Pôvodne sme sa chceli cestou do Košíc
zastaviť na Spišskom hrade, ale keďže bola
zima a hrad bol zatvorený, navrhol som
prechádzku po neďalekej Spišskej Kapitule.
Zastavili sme hneď vedľa katedrálneho
chrámu sv. Martina z Tours, na parkovisku
seminára. Sídlo spišského biskupa bolo
v ten deň tiché a prázdne. Prechádzali sme
sa medzi premodlenými múrmi historických
budov, z ktorých každá má samostatnú
históriu a sú zapísané v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Už sme sa vracali
k autu, keď sme stretli kňaza. Prihovoril
sa nám, porozprával nám o svojej aktuálnej
službe a keď zistil, že sme na ceste, prekvapil nás pozvaním na večeru do seminára.
Zaskočení týmto pozvaním sme sa poďakovali s tým, že sme už na ceste niečo zjedli.
Požiadal nás, aby sme počkali, odbehol do
seminára a priniesol nám darčeky. Daroval nám niekoľko kníh a synovi čokoládu.
S vďakou sme sa rozlúčili a odprevadil nás
požehnaním. Tento kňaz nám dal bratskú
lásku a priateľstvo.
Svitanie 2/2013

Druhé stretnutie
V Košiciach sme sa stihli ubytovať a rovno
sme išli na večernú sv. omšu do Dómu
sv. Alžbety. Je to nielen najväčší kostol na
Slovensku, ale i skutočný skvost. Počas
štúdia som tam chodil veľmi často. Tradične stávajú pri vchode bezdomovci a prosia
o almužnu. Niekedy im niečo dám, inokedy nie. V ten večer ma oslovila bezdomovkyňa, ale obišiel som ju bez záujmu, i keď
som dobre vedel, že potrebuje pomoc.
Nepamätám si už čítania z písma, ktoré
sa v ten večer čítali, ale kázeň som si
zapamätal veľmi dobre. Kňaz hovoril práve
o nevyhnutnosti pomoci maličkým a biednym, ako o nasledovaní Ježiša a prejave
kresťanskej lásky. Netradične nás však
i vyzval, aby sme v ten večer spravili takýto
dobrý skutok a keď nevieme komu a ako,
poradil nám, aby sme vonku stojacim bezdomovcom kúpili jedlo. Výzva tohto kňaza
ma zasiahla priamo do srdca a splnil som
ju doslova. Tú istú bezdomovkyňu, ktorá
stále vonku čakala, som pozval na večeru.
Tento kňaz mi dal učenie a dobrú radu.

Tretie stretnutie
Na druhý deň som vybavil služobné veci
a poobede sme cestovali naspäť. Napriek tomu, že mi dobre dopadol súd ako
i cesta, niečo ma trápilo. Nebol som si
istý v rozhodnutí a postupe v jednej veci.
Trápilo ma svedomie, či by som nemal vec
riešiť inak. Jednoducho som potreboval
duchovný rozhovor a možno i spoveď.
Cesta domov býva rýchlejšia, keďže sa
ponáhľame. Napriek tomu som manželku
presvedčil, aby sme sa zastavili v Levoči
s nádejou, že tam nájdem otvorený kostol
a v ňom spovedajúceho kňaza. Do Levoče
som prešiel cez starú Košickú bránu, išiel
som smerom ku kostolu sv. Jakuba a hľadal miesto na parkovanie. Avšak márne,
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všetko bolo plné. Vracal som sa teda naspäť už zmierený s tým, že musím rozhovor s kňazom odložiť. Tesne pred Košickou
bránou som napravo zbadal schovaný kostol, ktorý som si nikdy dovtedy nevšimol.
A pred ním bolo jedno voľné miesto na
parkovanie. Ubezpečil som manželku, že
toto bude posledné miesto, kde zastavím
a skúsil som otvoriť dvere. Kostol bol otvorený a niekoľko ľudí sa modlilo ruženec.
Prešiel som celý kostol až k oltáru, ale
kňaza som nikde nevidel. Už som bol na
odchode pri dverách, keď som zbadal spovednicu, pred ktorou nikto nečakal. Prišiel
som bližšie a skutočne tam bol kňaz, ako
keby na mňa čakal. Poradil som sa s ním
a nakoniec i vyspovedal. Svoje rozhodnutie som zmenil a dodnes som s výsledkom
spokojný. Tento kňaz mi dal odpustenie
a takto mi sprostredkoval večný život.
Až neskôr som si uvedomil, že tieto tri
nezvyčajné stretnutia s tromi kňazmi na
jednej ceste, mi dali, resp. sprostredkovali to, čo nám dal Ježiš Kristus. Dal nám
priateľstvo a bratskú lásku, ďalej učenie
a rady a nakoniec nás zbavil našich
hriechov a zabezpečil cestu do neba. Boli
moje stretnutia na ceste len náhoda?
Richard

LISTY OD TOMÁŠA

ZAUJALO NÁS

Dával silu
politickým
spoluväzňom
Vo farskom kostole
v Skalici sa 9. Júna začala diecézna fáza procesu blahorečenia Jána
Havlíka. Pozvali na ňu
obec Dubovce a Misijná
spoločnosť sv. Vincenta de Paul Bratislava.
Janko Havlík má osobitné postavenie
v spoločenstve hrdinských svedkov viery
z čias komunistickej totality. Do nástupu
režimu vstúpil ako čerstvý novic a nádejný
bohoslovec. Prišiel o celoživotné úsilie vyštudovať a stať sa kňazom – misionárom.
Podstúpil fyzické i psychické mučenie,
mal 24 rokov, keď ho uväznili. Postavenia
rehoľného bohoslovca Misijnej spoločnosti
sv. Vincenta de Paul sa nevzdal, prijal ho
ako poslanie a zostal mu verný aj za cenu
11-ročného žalárovania a následnej smrti.
Janko v ruzyňskej väznici a jáchymovských
baniach dodával silu a nádej ostatným
politickým spoluväzňom z Čiech, Moravy
a Slovenska. Stal sa symbolom nespravodlivého prenasledovania.
Spracovala: Ivana
Foto: archív
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Väčšina domorodcov by nemenila
Náš spolufarník Tomáš Rusňák sa nám
po listoch, ktoré pred časom posielal
z Londýna, bude pravidelne ozývať
z Rwandy. Po Južnom Sudáne ďalšia
z misijných zastávok odvážneho Závodčana. Tu je prvý z pozdravov od Tomáša.

Kompletne zelená
Všetkých srdečne pozdravujem opäť
z afrického kontinentu. Rwanda je veľká
asi ako polovica Slovenska, má 11 mil.
obyvateľov. Z nich viac ako polovica sú katolíci. Je tu aj dosť adventistov, asi 10 %,
nasledujú protestanti a 5 % moslimov.
Krajina je kompletne zelená. Na africké
pomery má príjemnú klímu, lebo je vysoko
položená. Žiadne 40°C horúčavy nehrozia. Bývam v horskej dedinke Bigugu,
ktorá je 2 400 m nad morom. Takmer ako
Svitanie 2/2013

Lomnický štít v Tatrách. Kúsok odtiaľto
je nádherné jazero Kivu, hlboké viac ako
600 m. Poskytuje potravu veľkému množstvu obyvateľstva.
Aktuálne sa tu začalo obdobie sucha,
ktoré by malo trvať asi do augusta. Je
dosť chladno, denná teplota nepresiahne 25°C. Denne prší. Pracujem na
klinike ako logista. Zabezpečujem chod
celej nemocnice, od zásobovania liekmi
až po kúpu toaletného papiera. Zároveň
ošetrujem pacientov, ktorí prídu na preväzy alebo vyťahovanie stehov. Najhoršie je, keď prídu deti s popáleninami. Je
tu toľko plaču, že niekedy si poplačem
aj ja. Asistujem aj nášmu rwandskému
lekárovi pri operáciách: dorezané ruky,
nohy, prsty...
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Pôrod v priamom prenose
Hneď štvrtý deň po príchode som videl
pôrod v priamom prenose. Bolo to niečo
úžasné. Je to niečo iné, ako keď to človek
vidí v televíznom seriáli. Tam je revu až-až.
Táto žena porodila bez kriku a odišla do
normálnej nemocnice. Zatiaľ som tu zažil
dva pôrody. Na našej klinike sú pôrody
zakázané, ale keď to ženu „chytí“ pri práci
na poli, neostáva iné len rodiť u nás. Pacienti prichádzajú aj o druhej nad ránom.
Zväčša matky s deťmi, ktoré majú vysoké
teploty a podozrenie na zápal pľúc alebo
maláriu. Ľudia nerozprávajú po anglicky,
majú vlastný jazyk Kenya Rwanda.

Kibeho – miesto zjavení
Sú tu katastrofálne cesty, niektoré by sa
cestami volať ani nemali. Takže nielen
v Závode sú zlé cesty... Cestovali sme
do Kibehu – jediného pútnického mies-

ta, uznaného Vatikánom v Afrike. Je to
miesto, kde sa zjavila Panna Mária. Ľudia
si ho veľmi vážia a navštevujú ho v hojných počte. Zjavenia tu začali v rovnakom čase ako v Medžugorí, v roku 1980
a každý asi vie, ako to dopadlo s bývalou Juhosláviou. Podobný koniec bol aj
v Rwande. Posolstvo tohto zjavenia bolo,
že keď sa ľudia nezmenia, nastane v krajine problém. Bol rok 1994, keď problém
skutočne nastal.

Ako zvieratá
Ľudia sa začali vraždiť ako zvieratá. Ulice
boli plné mŕtvol, ktoré žrali psi. Za sto dní
trvania tejto hrôzy vyzabíjali takmer 1 mi
lión ľudí! Čo deň, to 10 tisíc mŕtvych. Vraždilo sa brutálnymi spôsobmi. Tehotným
ženám rozrezávalili bruchá, vytiahli a zabili
dieťa, ženu znásilnili a zabili. Na zabíjanie
používali mačety, palice s klincami na kon-

ci, sekery. Na toto všetko sa civilizovaný
Západ, teda mierotvorná EÚ, USA a OSN
len prizerali. Rwanda asi nebola zaujímavá, žiadna ropa... Zverstvá ukončila až
armáda zo susedného Konga. Ľudia dnes
o genocíde takmer vôbec nerozprávajú.
Od skončenia genocídy uplynulo 19 rokov.

Do celého sveta
Ľudia sú tu veľmi kamarátski. Svoje spraví
aj to, že som beloch. Detí je tu skutočne
požehnane. Vedľa kliniky máme volejbalové ihrisko, kúsok odtiaľto sa dá zahrať
aj futbal. Lopty tu idú na odbyt, vydržia
len pár dní, sú využité na sto percent.
Je tu jedno nevyužité miesto, radi by ste
tam urobili jednoduché detské ihrisko.
Hádam sa nám to podarí dať finančne
dokopy. Ľudia sú tu chudobní ako kostolné myši. Deti chodia otrhané a špinavé.
Majú len jedno-dve tričká a keď sa podarí,
aj šľapky. Rodinný rozpočet tvorí len to,
čo si dopestujú a predajú. Ale nie celá
Rwanda je chudobná. Hlavné mesto Kigali
vyzerá na africké pomery slušne, býva
tam dosť bohatých ľudí. Čaj je plodina,
ktorá sa vyváža z Rwandy do celého sveta.
Za jeden deň práce zberania vrchných 3
lístkov čajovníka dostanú 500 Rwf, čo je
asi 70 centov. Na porovnanie 1 kg cukru
stojí 800 Rwf, takmer 1 eur. Kúsok od
našej kliniky je na kopci katolícky kostol,
kde bývajú sväté omše vždy po tri nedele,
na štvrtú sa chodí do inej dediny. Cesta
tam trvá 3 hodiny pešo, sv. omša 2 hodiny
a zase 3 hodiny naspäť. Takže majú na to
celú nedeľu. Omše sú dlhšie ako u nás.
Omša Adventistov trvá 6 hodín! Sv. omše
sú plné spevu, potlesku, tanca.

doma elektrinu, o vodovode alebo plyne
ani reči. Zato je tu veľké množstvo vodopádov a potokov. Domáci pestujú zemiaky,
sladké zemiaky, hrach, fazuľu, kukuricu.
Obľúbené sú aj banány, marakuja, avokádo, ananás, pomaranče. Chová sa tu veľa
kráv a kôz, chytiť blchy teda nie je až taký
problém. Školstvo tu je zadarmo a plat učiteľa v je 35 000 Rwf, teda 45 eur. Mnoho
ľudí nezarobí viac ako 12 eur za mesiac.
Sú však spokojní aj s tým málom, čo majú.
Nemajú televízory ani internet, nevedia,
čo sa deje vo svete. Myslím, že napriek
veľkej chudobe by to väčšina ľudí s nami
nemenila. Sme na rovníku, po 7. hodine
večer sa stmieva a ráno o 6. sa rozvidnieva. Ďakujem za vaše modlitby. Sú naozaj
užitočné. Pán Boh Vás žehnaj!
Tomáš
Foto: archív T. R.

Blchy? Žiaden problém!
Ľudia sú veľmi zbožní, do kostola si oblečú
to najlepšie, čo doma majú. Málokto má
24
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HISTORICKÉ OKIENKO

Stavebný dozor
sŕdc veriacich
Pán povolal k sebe
21. marca vdp. Štefana
Žáka, nášho rodáka.
Správa o úmrtí nás
zarmútila, jeho pozemská púť sa skončila.
Pohrebná sv. omša
bola slúžená v kostole
sv. Michala v Závode. V deň rozlúčky sa
zišlo veľa rodákov, veriacich z farností,
v ktorých dôstojný otec pôsobil, veľa kňazov, bohoslovcov a rehoľníkov. Zádušnú
sv. omšu celebroval otec arcibiskup Mons.
Stanislav Zvolenský. Telesná schránka
dôstojného pána bola uložená k jeho matke, na miesto jej posledného odpočinku.

Spomienka na životnú cestu
Štefan Žák sa narodil sa 5. apríla 1916 v Závode, rodičom Márii Žákovej, rod. Prelcovej
a Martinovi Žákovi. Z ich manželstva sa narodila v roku 1908 aj staršia dcéra Anna. Otec
prišiel na krst svojho syna priamo z frontu I.
svetovej vojny. Po návrate na front do Albánska bol zaradený do I. frontovej línie a padol
v boji. Pravdepodobne bol pochovaný do spoločného hrobu. Jeho syn mal v tom čase asi
šesť týždňov. Matka prežívala ťažké obdobia.
S výchovou syna jej pomáhala staršia dcéra
Anna. Pretože mali nedostatok finančných
prostriedkov, ako 11-ročný chlapec odišiel
študovať na gymnázium do Trnavy, kde malým sirotám na štúdium finančne prispievala
katolícka Cirkev. Po úspešnom vykonaní
maturitnej skúšky pokračoval v štúdiu na
Bohosloveckej fakulte Univerzity Komen26

ského v Bratislave. Dňa 15. júna 1941 prijal
sviatosť kňazstva. Primičnú sv. omšu slávil
vo svojej rodnej dedine.

Povolaný do služby
Od roku 1941 pôsobil ako kaplán v Topoľčiankach, v roku 1942 bol preložený do
Modry, od roku 1948 boli jeho pôsobiskom
Levice, v rokoch 1949-1951 bol administrátorom vo Vysokej pri Morave. S vtedajším
režimom odmietol podpísať lojalitu, preto bol
väznený. Vo väznici v Ilave pracoval ako vedúci práčovne. Po návrate z väzenia bol asi
rok zamestnaný vo Vítkovických železiarňach
v Ostrave ako žeriavnik. Ďalším jeho zamestnávateľom bol Podnik miestneho hospodárstva v Malackách. Po šiestich rokoch
pôsobenia mimo pastorácie bol duchovný
otec opäť povolaný do kňazskej služby.
V roku 1957 bol administrátorom v Seredi,
od roku 1958 boli jeho pôsobiskom Kúty, od
roku 1969 bol administrátorom a dekanom
v Skalici a v rokoch 1981-1999 pôsobil ako
administrátor v Dubovej pri Modre. Od roku
1999 zostal na odpočinku v Bratislave.

Objatie v Otcovskej náruči
V každom jeho pôsobisku sa venoval mládeži, rekonštruoval kostoly a fary, k čomu
mal ako technicky založený človek veľmi
blízky vzťah a čo mu umožňovalo robiť aj
stavebný dozor. Jeho život a tiež ohlasovanie Božieho slova mali veľký vplyv na
formovanie vedomia a viery mladých ľudí.
Svojou kňazskou službou motivoval a pripravoval na povolanie kňaza niekoľkých
svojich odchovancov takmer z každého
pôsobiska. Veríme a modlíme sa, aby ho
dobrotivý Boh, ktorého lásku ohlasoval slovom a písmom, objal v Otcovskej náruči.
Alena
Foto: archív
Svitanie 2/2013

ZO ŽIVOTA SVATÝCH

Svätý Anton
Paduánsky
Svätý Anton je jedným z najpopulárnejších
svätcov v celej Katolíckej cirkvi. Narodil sa
okolo roku 1195 v Lisabone (Portugalsko)
v šľachtickej rodine. Krstným menom sa
volal Fernando. Bol vychovaný v katedrálnej škole a keď mal 15 rokov, vstúpil do
augustiniánskej rehole. Po dvojročnom
pobyte v kláštore sv. Vincenta pri Lisabone
prešiel do kláštora sv. Kríža v Coimbre,
kde Fernando študoval Sväté písmo
a cirkevných otcov, zvlášť sv. Augustína.
Tam bol v roku 1219 vysvätený za kňaza.
Veľká zmena nastala vo Fernandovom
živote roku 1220, keď priniesli do Coimbry
telesné pozostatky piatich františkánskych
misionárov, ktorí zomreli mučeníckou smrťou v severnej Afrike, v Maroku. Vtedy sa
v ňom ozvala horúca túžba ísť po stopách
týchto hrdinov kresťanskej viery. Požiadal
o dovolenie prestúpiť do františkánskej
rehole, ktorá bola založená iba jedenásť
rokov predtým. Keď toto povolenie dostal,
vstúpil do františkánskeho kláštora sv.
Antona v Coimbre. Vtedy prijal i meno
patróna kláštorného kostola - sv. Antona
Pustovníka. Noví predstavení vyhoveli
Antonovej túžbe a dovolili mu odísť do
Maroka. No len čo mladý misionár vstúpil
na africkú pôdu, ťažko ochorel. Choroba
trvala celú zimu a nelepšila sa. Keď sa
o tom predstavení dozvedeli, prikázali
mu vrátiť sa domov. Pri spiatočnej ceste
však búrka zahnala loď na Sicíliu. Tam sa
Anton dopočul, že sv. František zvoláva na
Turíce všetkých bratov svojho rádu do Assisi. Anton prijal toto riadenie Božej prozSvitanie 2/2013

reteľnosti a pridal sa k františkánom, ktorí
do Assisi putovali. Tu sa prvý raz osobne
stretol so svätým Františkom. Na konci
zhromaždenia jeden z františkánskych
predstavených pozval Antona, aby prijal
miesto v jeho provincii, pretože potreboval
kňaza, ktorý by slúžil skupine bratov pustovníkov. Anton pozvanie prijal a s veľkou
radosťou sa k nim pripojil. Konečne mal
čas na kontempláciu, po ktorej vždy túžil.
No pustovnícky život netrval dlho. Na
kňazskú vysviacku, na ktorú boli bratia
pozvaní, sa nedostavil pozvaný kazateľ
a predstavený kláštora vyzval Antona, aby
kázal. Ten sa síce vzpieral, ale potom z poslušnosti vystúpil na kazateľnicu. Vtedy sa
ukázalo, že je obdarený veľkou múdrosťou
a výrečnosťou. Antona potom ustanovili
za učiteľa budúcich kňazov vo františkánskom ráde. Doplnil si teologické vzdelanie a pôsobil ako profesor vo viacerých
mestách Talianska a Francúzska a stal
provinciálom františkánov v severnom
Taliansku. Anton sa stal veľmi známym
a vyhľadávaným kazateľom. Niekedy mal
až tridsaťtisíc poslucháčov. Vtedy kázal aj
na námestiach alebo na lúkach. Po skončení úradu provinciála sa Anton utiahol do
blízkosti Padovy, kde sa už predtým viac
ráz zdržiaval a tam pokračoval v kázaní
a v písaní kázní.
Svätý Anton zomrel 13. júna 1231. Nemal
ani 40 rokov. Antonovo telo slávnostne
previezli do Padovy, kde ho pochovali
v mariánskom kostolíku Santa Maria
Materdomini. Neskôr mesto postavilo
vedľa tejto svätyne veľkolepú baziliku,
zasvätenú obľúbenému padovskému svätcovi. Tam napokon uložili aj jeho telesné
pozostatky. Úcta k sv. Antonovi bola veľká
už za jeho života. Okrem kázní a osobnej
svätosti k tomu prispeli početné zázraky,
27

ktoré Boh prostredníctvom tohto slávneho
františkána vykonal.
Zvlášť veľké množstvo
zázrakov sa stalo hneď
po jeho smrti, takže
cirkevný proces svätorečenia prebehol veľmi
rýchlo. Už necelý rok po
smrti, 30. mája 1232,
vyhlásil pápež Gregor IX.
Antona Paduánskeho
za svätého. Svätý Anton
je zobrazovaný s ľaliou
– symbolom čistoty
a s malým Ježiškom na
rukách. Je patrónom hľadajúcich stratené veci,
patrónom chudobných,
cestujúcich, ochranca
pred stroskotaním lodí,
pomocník v každej núdzi
a patrón františkánov.
Pavol
zdroj: internet
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Lenka Strouhalová
Samuel Janečka
Nathaniel Gašpárek
Erik Červenka
Daniela Dubovská
Emma Ďurkošová
Nella Ďurkošová
Kiara Kozárková
Daniel Majzún

  




 
 

 









  






   



   








/&

28






"
"






   

  
 






 
  



   















   

 !

     





Krsty














Birmovky

Božská
matematika
Jedna uvedomelá učiteľka napísala v škole na tabuľu takúto podivnú rovnicu:
1+1+1=1.
A spýtala sa: „Deti, je to pravda?“
A deti pohotovo odpovedali, že to pravda
nie je.
„No vidíte“, pokračovala víťazoslávne
učiteľka, „a tomu veria katolíci – že Najsvätejšia Trojica je vraj jeden Boh v troch
osobách!“
Hneď na to sa prihlásilo jedno dievča,
prišlo k tabuli, zmazalo všetky znamienka
„+“ a miesto nich napísalo „x“ : 1x1x1=1.
A smelo hovorí: „Tomu veria katolíci!
U Boha sa nesčítava....
Tam sa všetko násobí!“
Pokoj a Dobro!

Svitanie 2/2013

07. 04.
14. 04.
21. 04.
26. 04.
08. 05.
19. 05.
19. 05.
16. 06.
30. 06.

Jozef

Daniela Dubovská

08. 05.

Sobáše
Branislav Šišolák
a Monika Senická
René Ferenčič
a Monika Sedláčková
Tomáš Červenka
a Lenka Červenková

06. 04.
20. 04.
15. 06.

Pohreby
Pavel Ferenčič
Milan Trajlínek
Vdp. Štefan Žák
Dušan Matok
Štefan Vrablec
Jozefína Kozárková
Ondrej Krajčír

18. 03.
22. 03.
25. 03.
08. 04.
10. 05.
11. 05.
22. 06.

