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Časopis farnosti  sv.  Michala Archanjela v Závode



Hody oddávna patrili k najväčším sviat-
kom v našej farnosti. Príprava k sviatku 
sv. Michala, ktorému je zasvätený náš 
kostol, si vyžadovala dôkladnosť a dô-
slednosť aj v minulosti.

Tetka Mária Pavelková oprášila svoje 
spomienky na staré časy osláv závodských 
hodov. „K hodám sa moseli najskúr izby 
vylíčit vápnem a poduaha vysypat bíuým 
pískem, natreli sa penky na zahrádkách 
a okouo sa vysypau písek. Vyzametau sa 
dvúr a umyli okna.“

Gazdinky vykŕmili pre hodovníkov husi 
a kačice. Osúšky sa piekli v peci u pekárov 
Liptovských a u strýca Mateja Drahoša. 
Pekár požičal gazdinkám plechy, na ktoré 
poukladali osúšky. Po upečení sa vôňa 
čerstvo upečených dobrôt šírila široko-ďa-
leko. Ak bola gazdinka so svojimi osúš-
kami spokojná, radostným pohľadom ich 
pohladila a s úsmevom zaniesla domov.

Ženy a slobodné dievčatá si k hodám 
pripravovali kroje do kostola a na zábavu. 
Šikovné ruky škrobili škrobenice, rukáv-
ce, šili nové atile, skladali sukne, vyšívali 
zástery a ručníky. K hodovej slávnosti 
neodmysliteľne patrila paráda.

V sviatočný deň bol kostol vyzdobený 
kyticami kvetov dopestovaných v okolitých 
záhradkách. V nedeľu sa na slávnostnej 
sv. omši zúčastnili takmer všetci farníci. 
Rodina sa potom zišla pri prestretom stole 
spolu s pozvanými hodovníkmi. Gazda 

hosťom ponúkal domáce –závodské víno. 
Na hody si všetci dopriali. Veselá atmo-
sféra naplnila príbytky jednoduchých, 
chudobných i bohatých. Na hody ľudia 
zvlášť prejavili svoj vzťah k hudbe, spevu 
a tancu.

Muzikanti chodili po dedine zahrať najprv 
hlavným predstaviteľom obce, potom 
pánovi farárovi a následne svojim príbuz-
ným a známym. Tóny ľudovej hudby sa 
niesli celou dedinou. Po nešpori sa mládež 
pripravovala na muziku. Zábavy a tanco-
vačky sa konali v šenku u Šišolákú, Žákú, 
Prachárú a u Vrablecú. Mariánkám nedo-
voľovali pravidlá mariánskej kongregácie 
zúčastňovať sa na verejných zábavách 
a tancovačkách. Slobodné dievčatá stáli 
v kruhu, mládenci k nim pristúpili a s mier-
nym úklonom požiadali o tanec. Vzápätí 
sa zvŕtali v rytme rezkej ľudovej hudby. 
Bolo veselosti, radosti a smiechu, ale len 
dovtedy, pokiaľ hodovú zábavu predčasne 
neukončila bitka rozjarených mládencov.

S predierajúcimi sa rannými lúčmi slnka 
svital nový deň. Už v tento deň ľudia vykro-
čili na polia a do vinohradov. Vrcholil zber 
zemiakov a nastal čas oberačiek hrozna. 
Pri práci ich však hrali spomienky a zážitky 
zo sviatočných hodových dní. 

Alena

HISTORICKÉ OKIENKO

Na hody byuo veseuo
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Opäť uplynul rok a je tu september, začala 
sa škola, sú tu hody – výročie posvätenia 
nášho farského chrámu a zároveň sviatok 
sv. Michala, archanjela, patróna nášho 
kostola i farnosti. Rok, ktorý priniesol nové 
udalosti, nové starosti, radosti i problémy. 
Násilie v Egypte, či v Sýrii. V EÚ zavádzanie 
a presadzovanie zákonov, ktoré sa snažia 
rozvrátiť manželstvo a rodinu... Neza-
mestnanosť a zlé vyhliadky do budúcnosti 
pre ľudí bez pravidelného príjmu. Toto 
a ešte mnohé iné sú skutočnosti, ktoré 
zodpovedne a zdravo zmýšľajúcim ľuďom 
vyvolávajú vrásky na čele. Avšak práve 
uvedomenie si tohto všetkého nesmie byť 
pre nás dôvodom k rezignácii, stiahnutiu 
sa do ulity, k zúfalstvu, ale naopak je to 
výzva pre nás, ktorá by mala „vyhecovať“ 
k činnosti každého kresťana, aby zlo 
nemalo „navrch“, ale aby vďaka aj našej 
iniciatíve víťazilo dobro. Súboj dobra a zla 
je starý ako ľudstvo samo a žiaľ...  
„synovia tohto sveta sú voči sebe navzá-
jom predvídavejší ako synovia svetla“  
(Lk 16, 8b). Ale práve toto by nás malo 
motivovať k väčšej snahe, aby Božie 
kráľovstvo aj naším pričinením víťazilo. 
Predovšetkým v našich srdciach a cez nás 
i v živote našej spoločnosti.

Môžeme sa teraz pozrieť späť do minu-
losti, môžeme rozmýšľať nad tým, koľko 
dobra sme vykonali a koľko sme toho ešte 
mohli urobiť, keby... Minulosť však nie je 
v našich rukách. Ak sme aj niečo zanedba-
li, odovzdajme to Všemohúcemu, On je 
Pánom aj nad ňou. My sa pozerajme s ná-

dejou do budúcnosti, sme predsa i s na-
šimi osudmi v rukách dobrotivého Boha. 
On je všemohúci a nekonečne láskavý. Vie 
sa postarať o tých, ktorí o jeho starost-
livú lásku stoja a svoje životy zverujú do 
Jeho rúk. Preto ten, kto je opravdivým 
kresťanom, nemal by podliehať panike 
a zúfalstvu zo správ, ktoré sa na nás valia 
z okolitého sveta. Naopak, ako kresťania 
zverme nielen svoju minulosť, ale aj svoju 
budúcnosť a budúcnosť našich drahých 
do Božích rúk, lebo ani budúcnosť nedrží 
v rukách žiaden človek. 

Netrápme sa nad minulosťou, čo všetko 
sme mohli. Nelamentujme nad budúcnos-
ťou, čo nás čaká. Snažme sa robiť jedno 
jediné: naplno prežívať každú prítomnú 
chvíľu, ktorú jedinú máme v rukách a robiť 
v nej najlepšie ako vieme to, čo práve ro-
bíme, a tým vychádzať v ústrety príchodu 
Božieho kráľovstva.

Veľa odvahy, dôvery v Boha a ochoty 
zapojiť svoje sily, talenty a svoj čas do ší-
renia Božieho kráľovstva, kráľovstva lásky, 
pokoja a spravodlivosti Vám zo srdca praje 
a od Všemohúceho vyprosuje 

Váš duchovný otec Peter.

ÚVODNÍK

Aby Božie kráľovstvo víťazilo



2 Svitanie 3/2013

Božie muky sú dielom ľudovej architektúry 
a budovali sa (na Slovensku v 15.-19. 
storočí) uprostred dediny, pri rázcestiach, 
pri výpadových cestách, pri kostoloch ale-
bo na iných významných a legendárnych 
miestach na pamiatku šťastných či na-
opak tragických udalostí v živote dediny, 
pospolitosti alebo jednotlivcov: uzdravenia 
z ťažkej choroby, morovej epidémie, ucte-
nia mŕtvych, uzmierenia sporov o majetok 
a pod. Pomocou súsoší, obrazov alebo 
krížov zobrazovali výjavy zo života Krista. 
Sú rozšírené po celej kresťanskej Európe. 

Boli dve...
U nás v Závode sme ešte donedávna 
mali dve Božie muky. Obidve už sú staré 

a potrebujú opravu. Kto by ich ale opravil? 
V dedine existuje niekoľko spolkov, no 
žiaden sa nevenuje podobným aktivi-
tám. Krátko po Nežnej revolúcii  vtedajší 
správca farnosti dokázal využiť nadšenie 
ľudí a s pomocou  farskej rady sa podarilo 
opraviť všetky kríže v dedine. Dnes farská 
rada neexistuje. Ako teda na to?

... a teraz budú štyri 
Pred niekoľkými rokmi sme opravili vďaka 
skupine nadšencov studničku u Kaduba 
a studničku v Krajní. Jeden z vtedajších 
aktivistov, miestny stolársky majster 
Milan Húšek obišiel všetkých, o ktorých 
si myslel, že môžu pomôcť. Po sľubnom 
začiatku sa rozhodol, že za opravu stojí 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Poďakovali sme po našom

Sprievod veriacich k novej Božej muke na krížnych cestách.
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známa Božia muka v smere na Tomky. Bo-
žia muka pri areáli bývalého JRD je v príliš 
dezolátnom stave. Tu treba postaviť novú. 
Z jednej novej však odrazu boli tri. Takže 
konečný plán bol: pri JRD nová a zasväte-
ná sv. Urbanovi, keďže nablízku boli vino-
hrady a ako dobre vieme, celé 20. storo-
čie bol Závod až príliš dobre známy svojím 
vínom. Druhá bude na krížnych cestách 
v smere na Tomky blízko starej. Starú iba 
opravíme a novú zasvätíme sv. Cyrilovi 
a Metodovi. Tretia bude na Šišolákoch 
a bude zasvätená sv. Hubertovi, patrónovi 
poľovníkov.

Prvé dielo sa podarilo
Plán bol a teraz prišlo na skutky. Spočiat-
ku dobrý rozbeh však spomalilo uvedo-
menie si mnohých, do akého rozsiahleho 
diela sme sa to vôbec pustili. Práce ustali, 
no Milan Húšek to nevzdal. Obchádzal 
všetkých ešte raz a znova a práce opäť 

Jednu z udalostí roka v našej farnosti si nenechala ujsť asi polstovka veriacich.
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začali. Mnoho ľudí prispelo 
a mohol sa kúpiť cement, škri-
dla, objednať obrázky. Hodiny 
a hodiny práce na formách, štu-
dovanie technológií či zemné 
práce, keďže prvá Božia muka 
mala stáť prakticky v jame. 
Zoznam spolupracovníkov bude 
súčasťou Božích múk a tak ich 
nebudem menovať. Mohol by 
som niekoho zabudnúť a to by 
ma mrzelo. Ku dnešnému dňu 
je dokončená prvá Božia muka 
na krížnych cestách v smere 
na Tomky. Požehnaná bola dňa 
5. júla na sviatok vierozvest-
cov sv. Cyrila a Metoda naším 
správcom farnosti Petrom 
Kudláčom. Požehnal ju po 
svätej omši, keď za sprievodu 
mnohých veriacich prišiel až 
k nej. Skvela sa už v plnej krá-
se a boli sme na ňu hrdí. Pán farár P. Kudláč Božiu muku požehnal.

Majster a jeho dielo. Milan Húšek vyzbieral od troch desiatok rodín financie na obnovu Božích múk.
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Čo hovorí povesť?
Podľa starej závodskej povesti, keď 
sv. Cyril a Metod putovali Veľkou Mo-
ravou, použili aj významnú obchodnú 
cestu prechádzajúcu  našou obcou. Na 
týchto krížnych cestách sa mali zastaviť 
a odpočívať. Tak nám to povedali naši 
starí rodičia, ktorí sa to dozvedeli od 
svojich starých rodičov. Krátka správa 
podávaná ústnou tradíciou generáciami 
našich predkov. Či už to je pravda alebo 
nie, dnes nie je dôležité. Ich misia bola 
pre budúcnosť starých Slovanov kľúčo-
vá a dnes ju nikto nespochybňuje. My 
v Závode vieme, že boli aj u nás. Vážime 
si dielo, ktoré po sebe zanechali a poďa-
kovali sme sa im po našom. Vždy, keď 
pôjdem okolo, si na nich spomeniem. 
Na minulosť a zároveň budúcnosť, ktorú 
budujeme na základoch, ktoré postavili.

Peter
Foto: Ivana

Starosta obce Peter Vrablec v úvodnom slove hovorí 
o motívoch, úskaliach i úspešnom zavŕšení prvého z diel.

Ako to u nás pri slávnostných príležitostiach býva, nechýbali závodské osúšky.  
Tieto sú z kuchyne Marinky Šišolákovej, ponúka ich dcéra Hanka.
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Organizovanie Bez chleba hodov sa už 
u nás stáva tradíciou. Tešíme sa na ne, 
aj vďaka vystúpeniam folklórneho súboru 
Závodzan si pripomíname, ako žili naši 
predkovia. V minulosti sa tieto hody konali 
na sviatok Návštevy Panny Márie, ktorému 
je zasvätený starý kostol na cintoríne. Bol 
postavený už v 14. storočí, jeho existen-
cia je listinne podložená až písomnou 
zmienkou z roku 1450. K pôvodne gotic-
kému kostolu s jednoloďovým pôdorysom 
neskôr pribudla veža so strechou v tvare 
ihlanu, typickou pre renesančné obdobie. 
Od roku 1963 je táto pamiatka stredove-
kého sakrálneho staviteľstva vyhlásená 
za kultúrnu pamiatku. V tomto roku nám 
Závodzan ukázal, ako sa na gazdov-
skom dvore ďakovalo za úrodu. S úľavou 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Poďakovali za úrodu
a očakávaním zaslúženého oddychu, 
vtipom a dobrosrdečným prekáraním, ale 
aj pokorou a vďakou za počasie a ďalšie 
dary od nášho Pána. 

Ivana
Foto: autorka
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Tak sme sa dočkali. Kúsok peknej zelene 
aj u nás v Závode. Kým si položíme 
obligátnu otázku: dokedy nám vydrží? 
pýtame sa starostu Petra Vrableca, 
komu môžeme za tento čin s pôsobivým 
výsledkom ďakovať. Odpoveď neprekva-
pí, veď dobrodincov nemáme v našej 
obci zase až tak veľa. Richter Rasen 
Slovakia, s. r. o. Spoločnosť, ktorá robí 
dobré meno Závodu nielen ďaleko za 
hranicami jeho chotára, ale i za hranica-
mi republiky.

„S trávnikom to bolo jednoduché: najskôr 
sme museli vyriešiť zavlažovanie, inak 
nemalo zmysel do čohokoľvek sa púšťať. 
Presne pred rokom sme vyčistili studňu 
(článok o tejto udalosti prinášame v tomto 
čísle Svitania pod titulkom Studňa vydala 
svedectvo – pozn. aut.) a tento rok sme 
požiadali firmu Richter Rasen o pomoc – 
obnovu trávnika aspoň pred kostolom,“ 
vysvetľuje P. Vrablec. 

Nevyhnutnosťou bola dobrá studňa, prívod 
elektriny až ku studni a ostatné si vzala na 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Kríky, stromčeky aj levanduľa

starosť pani Mária Mikušová. Výsle-
dok sa dostavil rýchlo. Profesionálna 
firma založila park plný kríkov, mladých 
stromov i trsov levandule. Úprimná 
vďaka patrí štedrému donorovi. A nám 
Závodzanom zase spomínaná otázka, 
ktorú si nemôžem odpustiť: dokedy nám 
tento parádny kúsok parkovej úpravy 
vydrží?

Ivana
Foto: autorka
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Pán farár Peter Kudláč, známy 
aj ako priateľ elektriny, neotáľal 
ani minútu a postaral sa o novú 
elektroinštaláciu. Pomáhali aj traja 
aktívni miništranti Richard, Peťo 
a Kristián. Namiesto pôvodných 
dvoch zástrčiek v celom objekte je 
ich teraz desať. Dvojtýždňová akcia 
sa skončila renováciou sokla kostola. 
V rekonštrukčných prácach vo farnosti 
chce otec Peter Kudláč pokračovať, 
na rad by malo prísť kúrenie a výmena 
lavíc v Kostole sv. Michala Archanjela.

Text a foto: Ivana

Nebyť včasného 
zásahu, mohol 
vyhorieť. Škody 
si radšej ani 
nepredstavujme... 
V starom kostole na 
cintoríne sme v júli 
zaznamenali haváriu 
elektroinštalácie. 
Neizolované staré 
elektrické rozvody 
dali o sebe bez 
varovania vedieť.
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O tom, že náš Kráľ si neberie počas prázd-
nin dovolenku, sme sa mohli presvedčiť 
spolu s viac ako 6000 mladými, ale aj 
staršími kresťanmi na festivale Campfest. 
Uskutočnil sa v dňoch 1. – 4. augusta 
v Kráľovej Lehote. A ON tam bol s nami! 
Božiu prítomnosť bolo cítiť celé štyri 
dni a ešte dlho potom. Na mieste sme 
boli svedkami mnohých uzdravení, Pán 
požehnal celú akciu a ako sa aj spievalo 
v hymne tohtoročného Campfestu, hluchí 
počuli a chromí tancovali. 

NAŠI FARNÍCI NA CESTÁCH

Náš Kráľ 
nemá dovolenku 
ani cez prázdniny 

Program bol veľmi pestrý a atraktívny pre 
všetky vekové kategórie. Účastníci mali 
možnosť vypočuť si prednášky a semináre, 
ktorých hlavnou témou bol vzťah s NÍM, 
vzťah s Otcom a Bohom. Večer sme sa 
všetci stretli v „hangári“ – hlavnom stane, 
kde sa uskutočňoval večerný a v nedeľu aj 
hlavný program festivalu. Vystúpili známe 
tváre: Lámačské chvály, Timothy a Espé, 
rečníci Pavol Strežo, otec Janko Buc 
a mnoho ďalších. Campfest bol veľkým po-
žehnaním aj pre mňa. Prvýkrát som mala 
možnosť zažiť takýto festival a vidieť na 
jednom mieste také veľké množstvo kres-
ťanov, ktorí majú osobný vzťah s Bohom. 
Môj vzťah s Bohom sa tiež zmenil, Pána 
som začala vnímať ako Otecka, ale hlavne 
ako Záchrancu. A tak som na vlastnej koži 
a duchu zistila, že ani počas tých najväč-
ších horúčav nedovolenkoval.

Marianna
Foto: Sisa

Mladí zo spoločenstva Modlitby za kňazov  
– účastníci Campfestu 2013

V „hangári“ sa uskutočňoval večerný program.
Do programu festivalu prispel svojím pútavým 
vystúpením aj evanjelizátor a poslanec NR SR 

Branislav Škripek.
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V Slovenskom raji som bol po prvý raz. 
Preto som sa veľmi tešil. Ale cesta bola 
veľmi dlhá. Keď sme prišli a ubytovali 
sa, mali sme poradu o túre. Keď skončila 
porada, pomodlili sme sa na izbe a šli 
sme spať. Každý deň sme mali túry.

Prvá a najkrajšia
Hneď prvá túra bola najkratšia. Šli sme 
na Závojový vodopád. Na nej sme chodili 
po drevených stupačkách po vysokých 
rebríkoch. Na prvom vysokom rebríku som 
sa veľmi bál. No ale na tejto prvej túre 
som prekonal svoj strach z výšok. O druhej 
túre sa hlasovalo, pretože niektorým sa 
nechcelo. Nakoniec sa rozhodlo, že pôjdu 
iba tí, čo chcú. Šli sme na Tomášovský 
výhľad. Bol tam veľmi pekný výhľad. Bola 
tam skala, odkiaľ zliezali horolezci. Po 
ceste späť sme šli po stupačkách a päť 
metrov pod nami bola rieka.

Naši miništranti v raji
NAŠI FARNÍCI NA CESTÁCH

Týždeň na jedničku
V stredu sme neboli na žiadnej túre. Mali 
sme jeden deň oddych. Hrali sme veľa 
hier aj večer po tme. Naša obľúbená 
hra v tme bola schovávačka. Vo štvrtok 
sme šli na Suchú Belú. Bolo to najkrajšie 
miesto, na ktorom sme boli. Boli tam vyso-
ké rebríky. Keď sme vyliezli na rebrík, bolo 
vidieť, ako vysoko sme. Jej rokliny boli 
nádherné. V piatok sme boli zase na túre. 
Štyroch dopichali osy, pretože stúpili na 
hniezdo. Jeden z nich mal až jedenásť ži-
hadiel. Niektorí sa vrátili a piati sme šli ďa-
lej. V sobotu sme boli na desaťhodinovej 
túre. V strede túry sa strhla veľká búrka. 
Bol to zážitok. V nedeľu sme mali rannú 
sv. omšu v kaplnke zrúcaného kláštora. 
Po ceste domov sme boli v kláštore a na 
Spišskom hrade. BOL TO TÝŽDEŇ NA 1* 
a za to patrí veľká vďaka pánovi farárovi.        

Richard
Foto: archív FÚ
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Keď poviete, že idete na púť do Francúz-
ska, každý sa opýta: „Ideš do Lúrd?“ 

Francúzsko však vzhľadom na svoju 
rozlohu a bohatú históriu má nespočetné 
množstvo pekných miest, kde žili výni-
moční ľudia a hlboko v srdci si niesli vieru 
v Boha. Zopár takýchto významných miest 
sme sa rozhodli navštíviť. S odhodlaním 
čo-to obetovať zo svojho pohodlia, ako sa 
na pútnikov patrí a s požehnaním nášho 
pána farára nastupujeme 20. júla do 
autobusu. V ňom nás už víta usmiaty páter 
Martin – verbista z Nitry, ktorý sa podujal 
nás aj tento rok sprevádzať. 

Rue de Bac 140
Začíname v slnkom zaliatom Paríži. 
V meste, ktoré celé veky udáva tón snáď 
vo všetkých oblastiach života celej Európe, 
ba aj celému svetu. K nedeľnému ránu ne-
odmysliteľne patrí sv. omša a keďže sme 

v Paríži,  tak len na tej najlepšej adrese . 
Na Rue de Bac 140. Prejdeme nenápad-
nou bránou, akých je tu mnoho a aleja so 
sochami zakladateľov Spoločnosti dcér 
kresťanskej lásky sv. Vincentom de Paul 
a sv. Lujzou de Marillac nás privedie ku 
Kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily. 
Tu sa v noci z 18. na 19. júla 1830 pr-
výkrát zjavila Panna Mária sestre Kataríne 
Labouré. Cez sestru Katarínu sa nám do-
stalo uistenie, že Panna Mária má pre nás 
veľa milostí a nositelia Zázračnej medaily 
s nápisom: „Bez hriechu počatá Panna 
Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utie-
kame“ si ich od nej vyprosia. 

Kde sa pozrieš - bicykel
Po sv. omši sa nás ujíma sestrička Klára. 
Slovenka, ktorá  tu roky pôsobí, nás 
zasväcuje do udalostí, ktoré sa tu odohrali 
počas zjavení. A už upierame zrak na Inva-
lidovňu, ktorú dal postaviť kráľ Ľudovít XIV. 

Po stopách svätcov

NAŠI FARNÍCI NA CESTÁCH

Rouen, miesto upálenie 
sv. Johanky z Arcu.
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ako dom pre starých a chorých vojakov. 
Sú tu hrobky významných vojnových 
hrdinov. 19 rokov po smrti tu spočinuli 
aj pozostatky výbojného cisára Napoleo-
na. Nasadáme na rýchlovlak a mierime 
do Versailles. Už na stanici badáme, že 
duch francúzskych kráľov dnes dobrovoľ-
ne ustúpil inému – športovému duchu. 
Množstvo sprievodných tímových vozidiel, 
všade samý bicykel, polovica francúzskej 
polície na nohách, vrtuľníky vo vzduchu, 
alegorické vozy, balóniky, tričká, dáždniky, 
šiltovky... žltej farby s nápisom Tour de 
France 2013. A ľudí ako maku. Operatívne 
meníme program. Veď kedy sa nám opäť 
pošťastí vidieť štart etapy Tou de France? 
Narýchlo prebehneme versailleské záhra-
dy. Všetci smerujú do ulíc zaujať čo najlep-
šie miesto pri zábranách. Podarilo sa aj 
nám. Naše zelené tričko sme videli pekne 
v prvom rade a stihli sme ho aj odfotiť. 
Na Champ-Elysées si počkáme na nášho 
Petra Sagana v cieli. Aj takto športovo sa 
môže skončiť prvý deň púte. 

Mont Saint Michel - hora sv. Michala je na 
Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Na čelo armády
Druhý deň začíname sv. omšou v bazilike 
Sacré Couer v štvrti Monmartre. Bola 
postavená ako pokánie a na odčinenie za 
krvavé výčiny počas Francúzskej revolúcie.  
Je zasvätená Najsvätejšiemu Srdcu Ježi-
šovmu. Nasleduje katedrála Notre Dame 
a slávny Louvre s povestnou pyramídou. 
Zavŕšením dňa je Eiffelova veža. Po státí 
v rade sa človeku dostane odmeny. Teraz 
vidí ako na dlani všetky tie miesta, kde sa 
celý deň motal ako chrobáčik. 
Smerujeme ďalej na severozápad, k po-
brežiu Lamanšského prielivu, do Nor-
mandie. Naša prvá zastávka je v Rouen. 
Anglický kráľ Richard I Levie srdce chcel 
z neho urobiť hlavné mesto Anglicka 
a v katedrále Nanebovzatia Panny Márie 
je pochované jeho srdce. Od katedrály sa 
vydávame na Place du Vieux-Marché. Ne-
tradičná architektúra kostola symbolizuje 
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stroskotanú loď a vedľa stojí betónový stĺp 
s krížom navrchu. Tu bola upálená r. 1431 
Johanka z Arcu... Mladučká dievčina, 
ktorú hlasy sv. Michala, sv. Kataríny 
a sv. Margity povzbudzovali, aby zachráni-
la národ. Zožala však len výsmech. Až keď 
jej hlasy oznámili, že v kostole vo Fierbois 
je pre ňu zakopaný meč s 5 vyrytými 
krížmi a meč tam skutočne bol, nebolo 
pochýb o pravosti jej slov. Postavila sa na 
čelo armády, vniesla vieru a oduševne-
nosť do radov rytierov a oslobodila Orle-
áns. To umožnilo korunováciu Karola VII. 
za francúzskeho kráľa v Remeši. R. 1430 
ju po obliehaní Paríža zajali a predali 
Angličanom. Tí ju predali cirkevnému súdu 
v Rouene, ktorý ju nespravodlivo obvinil 
z kacírstva a 31. mája 1431 bola upálená. 
R. 1455 ju však rehabilitovali a od r. 1920 
je vyhlásená za svätú. 

Záhrada samý kvet
Bazilika sv. Terézie Ježiškovej v Lisieux 
patrí k najväčším chrámom postaveným 
v 20. storočí vo Francúzsku. Dolu v kryp-
te sú pochovaní blahoslavení rodičia sv. 
Terézie. Po sv. omši v kaplnke adorácie 
odchádzame autobusom k rodičovskému 
domu sv. Terézie. Po smrti matky r. 1877 

So sv. Michalom Archanjelom slávime svätú omšu aj robíme spomienkové skupinové fotografie.

sa otec s piatimi dcérami presťahoval 
z Alencone do Lisieux. Povolanie zlatní-
ka mu umožňovalo zabezpečiť svojim 
dcéram pekné bývanie. Poschodová vilka 
je zreštaurovaná, ale vnútorné vybavenie 
je pôvodné. Na poschodí sme mohli obdi-
vovať detskú izbu s pôvodnými hračkami 
a krásne zachované kučeravé vlasy sv. 
Terézie zarámované v obraze. Záhrada 
okolo domu bola samý kvet. Z rodičovské-
ho domu sa poberáme do karmelitánske-
ho kláštora. V jeho sprístupnenej časti  
v kaplnke pokľakneme pred hrob sv. Teré-
zie Ježiškovej. Odpočíva obrátená tvárou 

V záhrade okolo rodného domu sv. Terezky 
z Lisieux vládnu kvety. 
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k príchodiacim a človek má pocit, že ho 
s láskou víta. S tou láskou, ktorej zasvä-
tila celý svoj život. Ako 15-ročná vstúpila 
do kláštora bosých karmelitánok v Lisieux 
s túžbou  „zachraňovať duše a modliť sa 
za kňazov.“ Je patrónkou misií, hoci na 
žiadnej misii nikdy nebola, modlila sa za 
nich v kláštore. 

Ste pútnici? Skvelé!
Našou poslednou zastávkou v Normandii 
je Mont Saint Michel. Hora sv. Michala je 
žulový, 80m vysoký prílivový ostrov zapí-
saný od r. 1979 do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO. Rozdiel výšky morskej 
hladiny pri prílive a odlive je asi 15m, 
takže hora je buď obklopená tekutými 
pieskami na vzdialenosť aj 15km, alebo 
pláva v mori. Je to druhé najvýznamnejšie 
pútnické miesto sv. Michala Archanjela. 
R. 708 sa biskupovi z Avranches zjavil sv. 
Michal Archanjel a nariadil mu postaviť 
na ostrove kaplnku. Biskup poslúchol až 
na tretí krát. R. 966 tu benediktíni za-
kladajú kláštor ako centrum vzdelanosti 
a kultúry. Počas francúzskej revolúcie sa 
kláštor zmenil na väzenie. Benediktíni sa 
sem vrátili až r. 1966.  Sv. omšu slávime 
vo farskom kostole sv. Petra. Pán kos-
tolník sa teší, že konečne prišli aj nejakí 
pútnici, stále vraj chodia len turisti. Keď 
sa dozvedá, že sme z farnosti sv. Michala, 
jeho radosť nemá konca kraja. 

Slovensko-francúzske evanjelium
Za oddychovú časť našej púte sme si 
vybrali mesto Saint Malo. Kedysi to bola 
obávaná bašta pirátov a korzárov. Z prí-
stavu s majestátnym opevnením sa vydá-
vali lode na zámorské objavy do všetkých 
kútov sveta. Aj objaviteľ Kanady – Cartier 
tu začínal svoju plavbu. Ďalej na nás čaká 
Tours a sv. Martin. Narodil sa asi r. 316 

v Panónii a na prianie otca sa aj on stal 
vojakom. Ako vojak bol láskavý, štedrý. 
(V dnešnom čísle mu patrí aj rubrika Zo 
života svätých, pozn. aut.) Jednej mrazivej 
noci sa pri mestskej bráne v Amiens stre-
táva so žobrákom. Keďže všetko už rozdal 
a nič mu nezostalo, delí sa s ním o svoj 
plášť. V noci sa mu zjavil Ježiš odetý polo-
vicou plášťa, ktorú dal žobrákovi. Martin 
sa dal pokrstiť a odchádza od vojska. Stá-
va sa pustovníkom a neúnavným pomoc-
níkom chudobných, uzdravuje chorých. R. 
371 v Tours zomiera biskup a ľudia si volia 
za biskupa sv. Martina. O 11.00 h mávajú 
v krypte priamo pri hrobe sv. Martina sv. 
omšu sestričky benediktínky. S radosťou 
sa k nim pripájame. Slovensko-francúzske 
evanjelium, hra na citaru a precítený spev 
sestričiek. Nádherný zážitok. Po sv. omši 
pokľakáme pred hrobom svätca, ktorý aj 

Sv. Michal Archanjel, jedna z mnohých jeho podôb 
v kláštore, ktorý nesie jeho meno.
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v našich končinách požíva veľkú úctu a je 
mu zasvätených mnoho kostolov. 

Horiace srdce
Naša posledná zastávka je v Burgundsku. 
Sem do mestečka Paray le Monial prichá-
dza r. 1671 Margita Mária Alacoque. Od 
útleho detstva bola veľmi nábožná. Ako 
9-ročná ťažko ochorela a žiadna liečba 
nepomáhala. Vtedy urobila sľub, že keď 
sa uzdraví, vstúpi do kláštora. Žila veľmi 
prísne a často kľačala pred Oltárnou 
Sviatosťou. 27. decembra 1673 jej Pán 
Ježiš zjavuje prvýkrát svoje Srdce horiace 
nekonečnou láskou. 

Týždeň na cestách uplynul ako voda. 
Máme za sebou veľa kilometrov, veľa 
poznatkov, veľa zážitkov. Bude o čom pre-
mýšľať. Skúsme trošku aj o nás. Francúzi 
sú veľkí patrioti a celý svet ich uznáva. 
Slováci svoje dedičstvo pomaly, ale iste 
zaznávajú, snažia sa byť nasilu svetoví 
a svet...?

Anička
Foto: Ivana

Páter Martin, verbista z Indie, v tomto čase na misii v Nitre, nás na celej ceste sprevádzal s Božím 
slovom i neúnavným úsmevom. K púti patrí každodenná účasť na sv. omši. Keď súria kilometre, 
napríklad aj na takejto - autobusovej.

Pán kostolník bol rád...

Boli sme v Paríži, najviac sa mi páčila 
Eiffelova veža. Vyviezli sme sa hore, 
plavili sme sa loďou po rieke Seina. 
Boli sme aj v katedrále Notre – Dame, 
kde sme mali spoločnú sv. omšu 
s Francúzmi. Boli tam aj slovenské 
sestričky. Pozreli sme si Versaillské 
záhrady a ešte všeličo iné. Bola som aj 
na mieste, kde upálili Johanku z Arku 
a v Lisieux, kde sa nachádza hrob 
sv. Terezky Ježiškovej. Potom sme išli 
na ostrov st. Mont Michel, aj tam sme 
mali sv. omšu a pán kostolník bol rád, 
že sme tam ako pútnici a nie ako turis-
ti. Boli sme aj pri Atlantickom oceáne, 
kúpali sme sa, ale voda bola studená, 
nakoniec sme navštívili baziliku Srdca 
Ježišovho. Celá púť bola výborná, mám 
pekné zážitky a navyše som si našla 
novú kamarátku z mesta Šahy a volá 
sa Mirtill.

Barborka, 9 rokov 
(najmladšia účastníčka púte)
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Sedemnásty august bol výnimočným 
dňom. Nielen pre krásne počasie, ktoré 
nám Boh na tento deň požehnal, ale pre 
členov a sympatizantov spoločenstva 
Modlitby za kňazov mal aj inú, špecifickú 
príchuť. V ten deň sme totiž nadviazali na 
minuloročnú akciu s názvom Deň Spolo-
čenstva (o ktorej všetci dúfame, že sa sta-
ne tradíciou), teda príležitosť na stretnutie 
s takmer všetkými členmi spoločenstva, 
z blízkeho i širšieho okolia. Tak ako vlani, 
aj tento rok sa stretnutie uskutočnilo na 
(pre nás) významom a atmosférou neopa-
kovateľnom mieste – pri kaplnke Márie 
Magdalény vo farnosti Borský Mikuláš.

Merali stovku kilometrov
Čo nám Pán skrze predpovede počasia 
sľúbil, to aj „dodržal.“ V tieni majestátnych 
starých líp sa mohli okrem sv. omše „pod 

holým nebom“ konať aj ďalšie duchovné 
služby – spievali sa chvály, vysluhovala sa 
sviatosť zmierenia, kaplnka poskytovala 
ideálnu príležitosť na tichú osobnú adorá-
ciu. Skvelú „robotu“ odviedol Braňo Letko 
a jeho Lámačské chvály. Zvlášť povzbu-
dzujúce boli viaceré životné svedectvá, 
ktoré zazneli priamo od účastníkov Dňa 
Spoločenstva. Veľkú mieru obety preuká-
zali naši sympatizanti a priatelia z Brezna, 
Šiah, Rožňavy a ďalších kútov Slovenska, 
ktorí to na Záhorie nemali akurát najbliž-
šie. Napriek tomu si našli čas pre Pána aj 
pre nás ostatných, čím prispeli k hojnej 
účasti na Dni spoločenstva. Tak ako vlani, 
sa na ňom stretli desiatky ľudí všetkých 
vekových kategórií a len pre zaujímavosť – 
najstaršia účastníčka mala vyše 90 rokov, 
najmladší člen nášho Spoločenstva len 
pár mesiacov. 

Do tône starých líp po duchovnú silu

ZAUJALO NÁS

Ak by sme mali vieru, videli by sme Boha ukrytého v kňazovi...
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Aj svetské radosti
Po duchovných sa dostalo, pochopiteľne, aj 
na „svetské“ radosti – už od rána celý okoli-
tý les napĺňala vôňa skvelého gulášu a mno-
hých ďalších dobrôt, poobede prišlo na rad 
divadlo, tance a voľná zábava pre našich 
najmenších. Nechýbali ani tí, kvôli ktorým 
naše Spoločenstvo vzniklo a pre ktorých plní 
svoje poslanie. Sme preto veľmi radi, že sa 
na tohtoročnom Dni Spoločenstva zúčastnili 
dôstojní páni otec Teodor Kamody z Borské-
ho Mikuláša a otec Jaroslav Máčovský zo 
Sološnice. 

Veľká vďaka patrí všetkým členom a pria-
teľom spoločenstva Modlitby za kňazov za 
krásny a výnimočný čas strávený s nimi 
a s Pánom. Obzvlášť tým, ktorí celú akciu za-
bezpečovali z organizačného hľadiska. Stále 
plní dojmov, príjemných zážitkov a spomie-
nok sa už teraz tešíme na ďalší, ak Pán dá, 
v poradí už tretí Deň Spoločenstva 2014. 

Adam
Foto: Ivana

Najstaršia účastníčka podujatia s vedúcim 
Spoločenstva Samuelom Brečkom st.

Braňo Letko 
s Lámačskými 
chválami 
chválil 
ostošesť.

Veľa detí, menších i väčších, i tých, ktoré si ešte len 
hovia pod mamičkiným srdcom, neodmysliteľne patrí 

k akcii spoločenstva Modlitby za kňazov.  

eRKO tance, obľúbená súčasť popoludnia.

Ku chválam patria ruky vysoko nad hlavou.
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–  Ako môžeš najlepšie pobaviť Boha? 
–   Porozprávaj mu svoje plány  

do budúcna.

  V parku v Sovietskom zväze  
sa učí chlap hebrejčinu.

 Príde k nemu policajt a pýta sa ho: 
–   Načo sa to učíš?  

My ťa tam aj tak nepustíme.
–   Ale ja sa to neučím preto, aby som sa 

dohovoril v Izraeli, ale keď sa dostanem 
do neba, aby som sa dohovoril.

–  A čo keď sa dostaneš do pekla? 
–  Po rusky už viem.

 Príde chlapík k lekárovi a vraví: 
–  Mam problém so žalúdkom. 
 Lekár ho vyšetrí a hovorí: 
–  No to je jasné, to máte zo stravy. 
–   Cha, tak to ste úplne vedľa,  

ja som v Ostrave nikdy nebol.

  Žatva. Vybehne chlapík s kombajnom 
na pole, obzrie sa, chytí sa dlaňou za 
čelo a vykríkne:

–   Ja som ale somár, veď ja som zabudol 
zasiať.

–   Pani, ten koláč je akýsi tvrdý a bez 
chuti.

–   No dovoľte, ja som piekla skôr,  
ako ste vy prvý koláč vôbec videli.

–   To vám verím, ale prečo ich predávate 
až teraz?

ŠTIPKA HUMORU

ZASPIEVAJME SI

Ježiš ty si skalou

Ježiš ty si skalou 
Ty si mojím spasením 
v Teba dúfam 
Mojím štítom si 
Aleluja, mojím štítom si 
 
Ježiš, Ty si Pánom 
Nikdy ma neopustíš 
Ty si verný 
Dôverujem Ti 
Aleluja, dôverujem Ti

Prosíme Ťa, Bože

Prosíme Ťa, Bože, vyslyš prosby naše,
nádejou posilni nás.
Príď, kráľovstvo Tvoje, buď vždy vôľa Tvoja,
príď, Tvoj pokoj do nás.

–  Vy ste černoch, že? 
–  Áno, ako ste na to prišli? 
–  Podľa prízvuku.

–   Všimol som si, že tvoj otec má 
opuchnuté líce. To od zubov?

–  Nie, od modlitby. 
–  Ale netáraj... 
–   Netáram. Včera sme sa spolu celá 

rodina modlili Otčenáš a keď sme prišli 
po „zbav nás zlého“, otec sa pozrel na 
mamu a ona si to všimla.
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14. 09. 2013 – 10. výročie blahorečenia 
sr. Zdenky a 29. 09. 2013 – 5. výročie 
prijatia relikvie bl. sr. Zdenky v našom 
chráme

Mnohí sme boli pri tom, keď sa sr. Zdenka, 
vlastným menom Cecília Schelingová, 
pred desiatimi rokmi – 14. septembra 
2003 stala prvou Slovenkou, ktorá bola 
ústami dnes už bl. Jána Pavla II. povýšená 
na oltár. A mnohí sme boli prítomní aj na 
sv. omši 29. septembra 2008 – na sviatok 
nášho patróna sv. Michala archanjela. 
Vtedy sme vo farnosti prijali z rúk sestry 
Benjamíny (provinciálnej predstavenej 
milosrdných sestier Svätého Kríža na 
Slovensku) jej relikviu. Už piaty rok máme 
bl. sr. Zdenku v osobitej úcte.

Bl. Zdenka nech nás sprevádza a posilňuje 
a jej život i slová nech nám sú povzbudením 
v ťažkých chvíľach: „Nič ma nezastraší, ani 
vietor, čo prihnal husté mraky, lebo to bude 
okamih. Moja dôvera vtedy rastie, lebo viem, 
že za mrakmi je moje milované Slnko.“

Pane, daj nám silu vytrvať na ceste ku 
Tebe, keď nás k zemi tlačí náš hriech, 
výčitky, strach. Buď nám oporou a istou 
nádejou, keď sa nám bude zdať, že niet 
východiska, keď svetom bude zúriť búrka, 
keď nás bude pokúšať beznádej a zúfal-
stvo... Naplň nás dôverou a láskou k Tebe, 
aby sme si vždy uvedomili, že za tými 
čiernymi mrakmi si Ty a celý čas nás držíš 
v náručí.

Bl. Zdenka, 
oroduj za nás! 

XX
„Ježiš nechce veľké skutky, len oddanosť 
a lásku.“
Pane, pomôž nám byť Ti oddanými vo 
vernosti a láske, nedovoľ, aby nám naše 
sny o veľkých skutkoch znemožnili robiť 
každodenné veci s láskou. Tak ako to tvr-
dila bl. Zdenka i bl. Matka Tereza: „robiť 
malé veci s veľkou láskou. A hoci sme 
len kvapkou v oceáne, pomôž nám byť 
tou kvapkou, ktorá zafarbí celý oceán.“ 
Pane, pomôž nám byť aj skrze tieto malé 
veci robené s veľkou láskou a oddanosťou 
Tvojím svetlom tu na Zemi.

„Každý musí rozviazať uzol utrpenia 
a bolesti.“
Pane, nauč nás prijímať bolesti a utr-
penie, daj nám potrebnú trpezlivosť 
a odvahu k tomu. Pane, Ty vieš, akí sme 
slabí a ako veľmi na nás dolieha dnešný 
svet. Ty vieš, že sme pokúšaní z každej 
strany, že dnes sa „utrpenie“ akosi nenosí 
a svetom vládne sebectvo. A predsa je na 
svete toľko trpiacich. Aj my sami trpíme 
pod ťarchou svojich vín, trpíme nedostat-
kom lásky, porozumenia, nedostáva sa 
nám toľko pozornosti, ako by sme čakali, 
nemáme čas na druhých a už len sťažka 
hľadáme pravú lásku – lebo svet z nej 
spravil ohavnú karikatúru. Avšak naše 
srdce lačnie po Tvojej láske, ktorá je vpí-
saná hlboko v nás. Prosíme, rozpáľ v nás 
tieto iskry a pomôž nám niesť naše kríže, 
pomôž nám zapáliť iskru ozajstnej lásky 
v našom srdci i v srdciach našich blíž-
nych. Ďakujeme už teraz za každý prejav 
Tvojej lásky, ktorý nám dávaš. Otvor naše 
oči i pre tie ostatné a nauč nás milovať 
i trpieť z lásky k Tebe. Lebo: „Kto veľmi 
miluje, prestáva trpieť“.
bl. Zdenka

Veronika 
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Nemôže nám to byť jedno
Nedeľa 7. júla bola v Bazilike Sedembo-
lestnej Panny Márie v Šatíne-Strážach 
tematicky nazvaná Nedeľa s Jánom 
Pavlom II. Počas svätých omší kňazi spo-
mínali na osobu Jána Pavla II. a zaznelo 
i niekoľko svedectiev, ako tento veľký muž 
v ich životoch pôsobil. O. Janko Buc mu 
dokonca vďačí za svoje kňazstvo. Po kaž-
dej svätej omši mali možnosť veriaci uctiť 
si relikviu bl. Jána Pavla II. Popoludní bola 
pripravená poklona Oltárnej sviatosti a po 
nej nasledovala beseda s významným 
hosťom. Bola ním pani Wanda Połtawská. 
Veľmi dobrá priateľka a spolupracovníč-
ka Jána Pavla II. Poznala ho ešte ako 
mladého krakowského biskupa, neskôr 
kardinála, Karola Wojtyłu, keď prednášal 
na Univerzite. Bola pri ňom i v posledných 
dňoch jeho pozemského života, i keď 
odchádzal k Pánovi.

List s prosbou o príhovor
Pani Wanda spomínala na spoločné chvíle 
s dnes už bl. Jánom Pavlom II., na ich 
dlhoročné priateľstvo a spoločné záľuby 
ako literatúra, spev, hory, turistika a predo-

ZAUJALO NÁS

všetkým úprimný a hlboký vzťah k Bohu. 
Hovorila o pápežovej láske k mladým, ale 
i ku všetkým ľuďom na celom svete, o jeho 
hlbokej duchovnej ceste, o jeho utrpení, 
o jeho obeti... Toto všetko zaznelo v odpo-
vediach na otázky na pani Wandu. Tiež sa 
neobišla téma jej zázračného uzdravenia 
na príhovor pátra Pia, ktorému vtedajší 
kardinál Karol Wojtyła poslal list s prosbou 
o príhovor u Pána.

Priateľstvo len navonok
Skôr však ako boli pani Wande kladené 
otázky, hovorila takmer dve hodiny o die-
lach Jána Pavla II., o jeho teológii, o jeho 
odkaze pre tento svet. A niekoľkokrát veľ-
mi rázne pripomenula: „Vravíte, že ste jeho 
priateľmi, že on je váš priateľ. Myslíte si, 
že ho poznáte. Ale vy ho nepoznáte, lebo 
nepoznáte jeho diela, nečítate ich, neviete 
ako myslel, ani čo vám odkázal, a tak ho 
vlastne vôbec nepoznáte. To vaše priateľ-
stvo je falošné, len navonok, priťahoval 
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vás svojimi charizmami, ale nič ste sa od 
neho nenaučili. Zaujímajú vás len nepod-
statné veci. Na to podstatné zabúdate. 
A jemu tak záleží na mladých, na svätých 
rodinách, na dobrých manželstvách... Za-
čnite čítať jeho diela, počúvajte, čo vám 
hovorí, ale najmä to začnite žiť. Nemôže 
vám to byť jedno. Ak sa chcete volať jeho 
priateľmi, nemôže vám to byť lahostajné.“ 
Myslím, že týmito slovami pani Wanda ne-
jednému z poslucháčov zasiahla priamo 
do srdca. Keď som si ja položila otázku, 
nakoľko poznám Jána Pavla II., zistila 
som, že ho takmer nepoznám. 

Pokľaknime...
Medzi poslednými otázkami zaznela 
i táto: „Modlíte sa k Jánovi Pavlovi ako 
k blahoslavenému a prosíte ho o pomoc 
a orodovanie?“ Odpoveď bola veľmi 
pohotová a jasná: „Ján Pavol II. je svätý, 
o tom nediskutujem, viem to. A či sa 
k nemu modlím? Ja sa s ním každý deň 
rozprávam!“ Napriek svojmu vysokému 
veku (92) bola táto pani veľmi energická, 
obetovala cestu z Poľska až do Šaštína 
a bez prestania rozprávala takmer tri 
a pol hodiny. Svoje rozprávanie zakončila 
rovnako energicky, keď jej chceli položiť 
ešte zopár otázok: „Mala som rozprávať 
hodinu a už je to tri a pol, som unavená, 
odchádzam, už žiadnu otázku, radšej sa 
pomodlime s Jánom Pavlom.“ A tak celá 
Bazilika pokľakla spolu s touto ženou 
pred relikviou Jána Pavla a pred oltárom 
Pána a vzdala vďaku Pánovi. Potom ešte 
nasledovali podpisy knihy, ktorú si mohli 
veriaci na mieste zakúpiť.

Veronika 
Foto: archív

Srdečne pozdravujem a ďakujem 
všetkým, ktorí prispeli na náš rwandský 
projekt. Vyzbieralo sa 660 EUR. Banka 
si zobrala 16 EUR za prevod peňazí na 
môj účet. Pre predstavu – za 1 EURO tu 
dostanete 848 RWF/rwandských frankov. 
Takže dostal som od vás 550 000 RWF. 
Ihrisko stálo 276 000 RWF, teda 326 eur. 
Nakúpil som: drevo (99200 RWF), reťaz 
20 m (40 000 RWF), klince, farbu, plech, 
acetón (64 600 RWF), cement 50 kg  
(9 500 RWF), práca 9 dní (45 000 RWF), 
4 staré pneumatiky na auto (6 000 RWF), 
zváranie, rezanie, výroba volantu 12 500 
RWF) RWF, teda celkom 276 800 RWF.
Za ďalšie peniaze som kúpil látku a dal 

Prispeli ste na 
detské ihrisko 
Ďakujem!

LISTY OD TOMÁŠA
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ušiť 22 dresov na futbal. Futbalové brány, 
tri lopty aj 6 menších stromov som zaob-
staral. Pre Kibeho som nakúpil nejaké 
ružence a náramky. K tomu šaty pre naše 
decká – asi 200 kusov rôzneho oblečenia 
ako tričká, svetre, kraťasy, všetko spolu 
za 106 EUR. Zostalo mi ešte 65 000 RWF, 
teda 77 EUR. 

O živote v Bigugu
Po dlhšej dobe obdobia sucha nám ko-
nečne napršalo a naplnili sa nám všetky 
zásobníky na vodu. Prvé búrky boli riadne 
silné. Voda tiekla všade aj do kliniky cez 
okná. Zem bola posypaná krúpami veľký-
mi ako palce. Teplota vzduchu sa znížila 
na 11°C. Po búrke nám na druhý deň 
prišlo len 15 pacientov. Ostatní nemali čas 
prísť, lebo pracovali na poliach. Na klinike 
nám zomrel prvý pacient od jej otvorenia. 
Boli 4 h ráno, keď ma zobudili klopaním 

na dvere. Hneď som išiel pozrieť, čo sa 
deje. Bol tam 24-r. chalan, ktorý zjedol 
to, čo nemal. Bol to už jeho 3. pokus sa 
zabiť a tentoraz mu to vyšlo. Stále vracal 
a vracal. Neskôr to bola aj krv a o 6 h ráno 
zomrel. Ešte nikdy som nevidel človeka 
zomierať. Je to zvláštny pocit. Ešte v ten 
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deň ho pochovali. Mali sme tu však aj 
opačné prípady. Mladá mamička porodila 
svoje druhé dieťa na klasických nosidlách 
cestou na kliniku, ktoré sa tu využívajú na 
prenos bezvládnych pacientov.

Pod holým nebom
15. augusta bol sviatok Nanebovzatia 
Panny Márie, a tak sme išli na púť do 
Kibeho. Vyštartovali sme deň predtým. 
Išli sme na našom aute z kliniky. Kibeho 
je 100 km od Bigugu a cesta tam trvá 
rovných 5 h. Zdala sa mi ako cesta do 
pekla :) Klasické auto ako škoda Fabia 
alebo Golf by skončilo po pár km jazdy.  
Na púti bolo viac ako 50 tis. výlučne 
mladých ľudí vo veku okolo 20 r. Musím 
povedať, že to bola veľmi hlučná púť. 
Keď sa spieva, spievajú všetci a keď sa 
tancuje, tak takmer všetci aj tancujú. 
Drvivá väčšina pútnikov prišla pešo. 
Niektorí cestu rátali na hodiny. Iní na dni. 
U nás kedysi tiež ľudia chodili do Maria-
zelu pešo niekoľko dní. Je to iné pútnické 

miesto, na aké sú ľudia zvyknutí inde vo 
svete. Obchodíky by ste narátali na jednej 
ruke. Ľudia sú tu takí chudobní, že si 
nedovolia kúpiť ani ruženec za 200 RWF, 
cca 30 centov. Nás bolo 8. Šesť ľudí 
sedelo v aute a dvaja na korbe. Noc sme 
strávili spolu s ďalšími tisíckami pútni-
kov pod holým nebom. Belochov bolo na 
púti zo desať. Z toho 4 kňazi a parížsky 
kardinál. 

10 zubov von
Každé ráno vstávam niečo po 6. ráno  
a robím väčšinou sterilizáciu nástrojov, 
ktoré používame pri operáciach. O pol 
ôsmej máme míting so zamestnancami. 
V priebehu dňa som v dressing roome 
a robím tam preväzy. Mali sme ľudí s po-
páleninami, ranami na nohách. Tak isto tu 
občas „špricujem” pacientom uši. Hoci nie 
som zubár, podarilo sa mi vytrhnúť už asi 
aj 10 zubov. Každý piatok a sobotu máme 
večerné kino. Najobľúbenejší film je Kevin 
sám doma. 
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chudobné decká kašu. Jej meno je Rosa. 
Je veľmi vďačná, manžel ju opustil a na-
šiel si mladšiu, s ktorou mal ďalšie 3 deti. 
V tomto prípade božie mlyny mleli veľmi 
rýchlo. Manžel sa vrátil domov aj s jeho 
ďalšími troma deťmi. Tá druhá manželka 
po pôrode tretieho dieťaťa veľmi rýchlo 
zomrela. Rodina matky o deti neprejavila 
nijaký záujem. Rosa ich prijala za svoje 
a to najmladšie nosí teraz na chrbte, má 
8 mesiacov. Takže teraz majú detí 11. 
Najstarší má 27 rokov. Rosa nemá nijaké 
vzdelanie a nevie písať, ale počítať pe-
niaze vie. Doba, v ktorej žila, jej chodiť do 
školy, neumožnila. Hlúpa ale nie je. Vedie 
kadejaké dedinské spolky a angažuje sa 
aj v kostole. Niekedy stačí raz vidieť ako 
stokrát počut, aby človek pochopil. Takto 
tu žije drvivá väčšina dedinčanov. Ale 
ľudia nenariekajú a nesťažujú sa, ako žijú. 
Niektorí nemajú ani poňatie o tom, ako 
sa žije vo svete. Ďakujem aj tým, ktorí ma 
podporujú aj duchovne svojimi modlidbami.

Tomáš 
Foto: archív T. R.

Rosa a jej deti
Ľudia tu nemajú chybu. Zásobujú nás 
zemiakmi, sladkými zemiakmi, kapustou, 
občas sa ujdú vajíčka, ktoré si väčšnou 
kupujme za cca 10 cent. Zamestnávame 
tu tri sestry, jedného laboranta, účtovní-
ka a jednu ženu, ktorá sa stará o čistotu 
kliniky a každý utorok a štvrtok varí pre 
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Svätý Martin sa narodil roku 316 ale-
bo 317 v rímskom posádkovom meste 
Sabaria v Panónii, dnešné Szombathely 
v Maďarsku. Bol synom vyššieho rímskeho 
dôstojníka. Kým bol ešte dieťaťom, jeho 
otca preložili do Pavie v severnom Talian-
sku. Tam Martin získal dobré základné 
vzdelanie. Na vyššie štúdiá sa nedostal, 
lebo otec ho už v pätnástich rokoch prinú-
til, aby sa stal vojakom. Jeho rodičia neboli 
síce pokrstení, ale dbali o to, aby Martina 
nepokazili vojaci svojou nemravnosťou 
a tvrdosťou. V Pavii sa zoznámil s kresťan-
stvom a dal sa zapísať medzi katechume-
nov. Martin bol zaradený do jazdeckého 
pluku, ktorý odchádzal do mesta Amiens 
v severnej Galii, terajšom Francúzsku. 
Ku všetkým, aj k svojim podriadeným bol 
láskavý, bol štedrý voči chudobným. 

Po odchode z armády Martin odišiel do 
Poitiers v západnej Galii, kde bol bisku-
pom sv. Hilár, ktorý ho prijal veľmi priateľ-
sky a chcel ho vysvätiť za diakona. Martin 
odmietol zo skromnosti, ale aj z dôvodu, 
že kňazi a veriaci neradi videli bývalých 
vojakov v duchovnej službe a neskoršie 
cirkevné predpisy priamo zakazovali udeliť 
bývalým príslušníkom armády vyššie sväte-
nia. Martin na Boží pokyn, ktorý dostal vo 
sne, odišiel za rodičmi, ktorí sa medzitým 
presťahovali späť do Martinovho rodného 
mesta, aby ich získal pre Krista. Martinova 
matka sa stala kresťankou, ale otec neo-
pustil pohanské zvyky až do smrti. Pri po-

Cez prestávku som pustila žiakom ich 
obľúbenú pesničku známeho talianskeho 
speváka Angela Branduardiho. Po pár se-
kundách však žiadali klip vypnúť a chceli, 
aby som im pesničku zahrala na gitare. 
„Nieee, ja to zďaleka neviem tak dobre, 
ako on“ – bránim sa. Teenageri však 
zahlásia: „Ale vy ste živá!“ 
Takýto argument som nečakala od mla-
dých, ktorí sú denne obklopení „vyma-
kanou“ technikou. A predsa, aj v dobe 
technologickej dokonalosti ostáva v srdci 
človeka hlad po ľudskosti, dotyku, úsme-
ve, po niečom, čo je ozajstné, k nezaplate-
niu, čo je bez náhražky a umelosti. Našou 
najväčšou prednosťou je, že sme živí, 
ľudskí, nenapodobiteľní. O to viac, ak svoj 
život spájame s Ježišovým. Veď on sám 
povedal: „Ja som prišiel, aby mali život 
a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10, 10)
V poslednom čase sa zapájame do 
rôznych aktivít na podporu nenarodených 
detí, starých a chorých ľudí – skrátka 
bojujeme za holý život, ktorý je v ohro-
zení. Veľmi správne. Nezabúdame však 
bojovať, uchádzať sa o svoj vlastný život, 
aby bol plnší, hojnejší? Aby naše životy 
boli plnšie Ježiša a tým príťažlivejšie pre 
ľudí hladných po láske? Nezabúdajme, že 
naše životy sú často jedinou Bibliou, ktorú 
je tento svet ešte ochotný čítať. 

Jarka

... aby ho 
mali hojnejšie

Svätý Martin 
z Tours, biskup

MOJE SVEDECTVO ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH
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byte v Panónii sa viackrát dostal do sporu 
so stúpencami Áriovej náuky* a stal sa 
bojovníkom proti ich bludnému učeniu. 
Martinovo účinkovanie začali sprevádzať 
zázraky a jeho povesť ako divotvorcu sa 
rýchlo rozšírila.

V roku 371 sa uprázdnil biskupský stolec 
v meste Tours. Ľudia si žiadali, aby bol 
biskupom práve Martin. On samozrejme 
nechcel, ale veriaci ho pod zámienkou, 
aby prišiel k istej ťažko chorej žene, 
zavolali do Tours, kde ho manifestačne 
zvolili za biskupa. Martin sa podrobil ich 
vôli a asi 4. júla 371 bol vysvätený za bis-
kupa. Biskup Martin okrem vykonávania 
pastierskych povinností v Tours, misijne 
pôsobil aj medzi vidieckym obyvateľstvom 
v širokom okolí, čo vtedy nebolo zvykom. 
Cestoval na somárovi, loďkou alebo jed-
noducho peši. 

Životopisci spomínajú početné zázraky, 
ktoré Boh konal prostredníctvom svoj-
ho služobníka. Vykonával exorcizmus 
u posadnutých zlým duchom, uzdravoval 
chorých, dokonca kriesil i mŕtvych. Ľudia 
zvlášť obdivovali jeho odvahu. Biskup 
Martin sa dožil vyše 80-tich rokov. Zomrel 
8. novembra 397 pri pastoračnej návšte-
ve vo vidieckej farnosti Candes. Pocho-
vali ho v Tours 11. novembra za účasti 
veľkého množstva ľudí. Pochovali ho na 
predmestskom cintoríne v jednoduchom 
hrobe medzi veriacimi, ako si to sám že-
lal. Čoskoro však vznikla nad jeho hrobom 
jemu zasvätená bazilika. Svätý Martin je 
patrónom vojakov, krajčírov, mlynárov, 
žobrákov, žoldnierov a pastierov.

Atribúty sv. Martina sú: vojenský plášť, 
žobrák, hus; zobrazuje sa ako rímsky 
jazdec na koni alebo ako biskup.

*Arianizmus - učenie hlásajúce, že 
Kristus bol stvorený Bohom Otcom, nie 
je tej istej podstaty s Otcom, teda nie je 
Boh. Pozri Nicejsko-carihradské vyznanie 
viery

Pavol
zdroj: internet

Krsty
Tadeáš Blažek 04.  08.
Emma Dobiašová 04.  08.
Nela Vrablecová 11.  08.
René Drahoš 24.  08.
Marvin Borisov 01.  09.
Miriam Hajdinová 22.  09.
Mária Hajdinová 22.  09.

Pohreby
Pavel Baumgartner 06.  08.
Rudolf Studenič 07. 08.
Milan Hotváth 12.  08.
Silvia Mikuličová 15.  08.
Katarína Prevajová 24.  08.
Milan Šurina 07. 09.
Mária Drahošová 20.  09.

FARSKÁ MATRIKA
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na kúpeľné účely. Túto zašlú slávu dnes 
pripomína už len bývalá kúpeľná budova. 
Na nej sa zachoval erb predstavenej staro-
brnianskeho kláštora, ktorá tu v I. polovici 
18. storočia kúpele založila. Liečivý, údaj-
ne rádioaktívny prameň však bol využívaný 
ešte skôr. Pôvodná kúpeľná budova slúžila 
svojmu účelu do konca 50-tych rokov 
20. storočia, potom bola premenená na 
sklad. 

Pokoj do hĺbky sŕdc
Pomodlíme sa, načerpáme životodarnú 
tekutinu a poberáme sa do Žarošíc. Hoci 
je už dávno po desiatej, dedina sa len 
teraz preberá z upršanej noci. V kostole 
však už vládne čulý ruch. Prišli už prví 
pútnici zo Slovenska a o 11.00 h sa začína 
slovenská sv. omša. V jej úvode nás víta 
otec Pohanka. S uistením, že Panna Mária 
si nesie každého z nás vo svojom srdci, 
nám želá načerpať mnoho pokoja hlboko 
do toho nášho. Bohatý program púte je na 
to ako stvorený. Jedna pobožnosť strieda 
druhú, slovenčina strieda češtinu. Takto 
pekne svorne na spoločnom pútnickom 
mieste Čechov aj Slovákov odriekame 
ruženec, krížovú cestu... A na priestranstve 
za kostolom sa zatiaľ schádzajú mladí aj 
starší v krojoch i bez, nechýbajú  ovenče-

Rok sa s rokom zišiel a máme tu sep-
tember. O chvíľu sa zase rozbehne 
obchodnícka mašinéria a budú nás lákať 
na nekonečné predvianočné nákupy, vyvr-
cholením ktorých býva Zlatá nedeľa. Naša 
farnosť však už dávno holduje inému zlatu 
– Zlatej sobote v Žarošiciach. Tichúčko 
a pokojne nás sem zvoláva milujúce srdce 
Matky Božej na oslavu jej narodenín.

Tento rok sa Zlatá sobota konala  
13. septembra. 

Od hlavy po päty
Upršané a sychravé ráno v nás vyvolávalo 
aj trošku obavy, ale láska k Panne Márii 
ich zatlačila do úzadia. S odhodlaním 
zvládnuť a vydržať aj nepriazeň počasia 
nastupujeme do autobusu. Cestou k nám 
pristupujú ešte spolupútničky z Morav-
ského Sv. Jána, Sekúľ a Kútov. Zatiaľ čo 
sa autobus kľukatí po upršaných juhomo-
ravských cestách, vnútri vládne príjemná 
atmosféra, modlitba a vrúcne mariánske 
piesne. Ani sme nezbadali ako a už aj 
vystupujeme v osade Zdravá Voda. Sem 
vedú vždy naše prvé kroky. Vystupujeme 
z autobusu milo prekvapení. Dážď ustal 
a naše pohľady smerujú k Vodnej kaplnke. 
Stojí tu tichučko pod stromami, kompletne 
zrekonštruovaná od „hlavy až po päty“ 
z vonku aj z vnútra. Vnútri pod sklom 
pekne vidno vyvierajúci prameň liečivej 
vody. Traduje sa, že sa pri ňom zastavili 
aj sv. Cyril a Metod pri svojich cestách 
Veľkou Moravou. V minulosti ho používali 

Hollywood  
by ju neangažoval
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né sochy Panny Márie. 
O 17.00 sa začína klade-
nie venčekov. Starodávny 
zvyk, pri ktorom chlapci 
a dievčatá kladením zele-
ných venčekov sa zverujú 
pod ochranu Panny Márie. 
K našej veľkej ľútosti sa 
nebo akurát vtedy zatiah-
ne dažďovými mrakmi 
a tak celá tá nádhera či-
piek, výšiviek a stužiek sa 
musí skryť pod pršiplášte. 
Škoda by bolo nechať 
zničiť neskutočne krásnu 
a jemnú prácu trpezlivých rúk. 

Slová tnú do živého
Aj napriek dažďu sa priestranstvo za kos-
tolom neustále zapĺňa. Hlavnú večernú  
sv. omšu celebruje nitriansky biskup 
mons. Viliam Judák. Jeho rozbor a hod-
notenie súčasného života a rodiny tnú do 
živého a nútia nás k hlbokému zamys-
leniu. Dúfajme, že nezostane len pri 
ňom. Vyvrcholením sv. omše je sprievod 
ovenčených sôch. Nepriaznivé počasie sa 
podpísalo pod ich celkový počet. Aj keď 
ich bolo tento rok len 30, nič to neubralo 
na kráse sprievodu. Záplava kvetín, mašlí, 

svetiel, krojov aj veria-
cich sa pohla do ulíc. 

Chválu vzdejme, ó křes-
ťané, nejsvětější Matce 
Páně, pějme vroucně 
nebes Kněžně, vzývejme 
je všichni něžne...

Po návrate sprievodu 
späť do kostola sa 
neodvratne blíži koniec 
sv. omše. Otec Pohan-
ka všetkým ďakuje 
a s úsmevom nám ozna-

muje, že sme dnes všetci boli tak trochu 
mediálne hviezdy. Celý deň sa medzi pút-
nikmi pohybovala kamera Českej televízie 
a natáčala dokument o ľudových tradíci-
ách. Tou najväčšou hviezdou však bola 
Panna Mária. Hollywood by ju však nikdy 
neangažoval, lebo nemá hviezdne ma-
niere. Nie je sebecká ako väčšina hviezd, 
nemá drahé róby a neberie závratné hono-
ráre. Ona je trpezlivá, dobrotivá, skromná 
pomocnica odetá v obyčajnom plášti pod 
ktorým ochraňuje všetky svoje dietky. Ich 
prosby a žiale neúnavne predkladá svojmu 
synovi a oroduje za nás. ONA JE JEDNODU-
CHO LÁSKA. Také niečo kamera nezachytí, 
to musí každý prežiť v svojom vnútri. Na 
cestu domov si nesieme okrem záverečné-
ho požehnania aj neskutočný pokoj v srdci. 

Než pújdu k milým svým, ještě si vyprosím,
že si té lásky tvé na cestu vzíti smím.
Maria, Máti má, na cestu objímá
a pak mě provází svatýma očima.
Anděle Boží, pojď, cestou mě doprovoď,
k milému domovu lásku nes Otcovu.

Anička
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