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Časopis farnos ti sv. Michala Archanjela v Závode

ÚVODNÍK
Na slávnosť Krista Kráľa Svätý Otec pápež
František ukončil Rok viery. Túto príležitosť využil na to, aby nám odovzdal nový
dokument – pápežskú exhortáciu Evangelii gaudium o novej evanjelizácii. Rok
viery sa síce skončil, avšak život viery má
ovocie nazbierané počas tohto roka s ešte
väčšou intenzitou uvádzať do života.
Zaujímať sa o Božiu pravdu, poznávať Boží
pohľad na jednotlivé sféry života človeka
a spoločnosti a uvádzať ho do života jednak slovom, ale predovšetkým príkladom
– skutkami, postojmi, názormi formovanými Ježišovým evanjeliom – radostnou
zvesťou.
Adventné a vianočné obdobie sa točí okolo príchodu Božieho Syna na svet. Máme
v ňom sviatky ako Narodenie Pána, Svätej
rodiny, Panny Márie Bohorodičky, Zjavenie
Pána, či Krst Krista Pána.
Myslím, že v tejto súvislosti je na mieste
uvedomiť si, že aj my sme sa znovuzrodili vo sviatosti krstu, ktorú nám dal Pán
Ježiš a stali sme sa Božími deťmi a členmi
svätej Cirkvi – údmi tajomného Kristovho
tela, ktorým je Cirkev. To znamená, že od
krstu som súčasťou (každý jeden pokrstený) Kristovho tela. Patrím do Krista, On
žije vo mne a ja v Ňom. Nie je to úžasné?!
Nik z nás si asi celkom do dôsledkov ani
nedokáže uvedomiť, čo všetko to pre
nás znamená. Som Božím synom, Božou
dcérou. Mám za Otca Boha a za dedičstvo
Nebeské kráľovstvo, večný život...
Avšak – a to si už obyčajne menej často
uvedomíme – mám aj veľkú zodpovednosť, zodpovednosť za rast a zveľaďova-
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nie Božieho kráľovstva vo mne samom
a v mojom okolí.
Práve v tomto nám môže byť veľkým
vzorom Matka Božia Panna Mária. Otcovia
biskupi Slovenska vyhlásili rok 2014, ktorý
sa onedlho začne, za rok Sedembolestnej
Panny Márie. Podnietilo ich k tomu 450.
výročie prvého zázraku na príhovor Panny
Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia
Sedembolestnej Panny Márie za patrónku
Slovenska pápežom Pavlom VI.
V nadchádzajúcom roku budeme mať
teda Pannu Máriu Sedembolestnú – Ježišovu i našu Matku (od krstu sme súčasťou Ježišovho Tela a teda Mária je i naša
Matka) viacej pred očami. Usilujme sa
ju nasledovať predovšetkým v jej dôvere
Bohu, v ochote plniť nie svoju, ale Božiu
vôľu; v čistom a mravnom živote podľa
Božích prikázaní a Evanjelia, v obetavej a nezištnej láske k blížnym, v úcte
k životu a rodine založenej na sviatostnom manželstve muža a ženy, ktorá je
z Božieho ustanovenia jediným privilegovaným miestom pre odovzdávanie života
a harmonickú výchovu nových generácií
božích detí.

Na pamiatku hasičom
a nenarodeným deťom
„Viete, čo majú spoločné hasiči a nenarodené deti ? V Závode majú pomníky vedľa seba postavené z toho istého
bloku žulového kameňa.“
V piatok 1. novembra, v deň Sviatku
všetkých svätých, náš pán farár, otec
Peter, spolu s otcom biskupom Štefanom
posvätili dva nové pomníky na cintoríne.
Prvý na pamiatku zomrelým hasičom,
druhý ako spomienku na nenarodené
deti. Spojili sa tak záujmy tých, ktorí chceli
vzdať úctu hasičom a ďalším, ktorým záleží na ochrane života a úcte nenarodených
detí. Takto, spoločnými silami, postavili
oba pomníky.

Prečo práve tieto dve úcty?
Hasiči nás chránia nielen pri požiari, ale
vždy a všade, kde je to potrebné. Zaslúžia
si našu úctu a podporu, lebo dobrovoľne
a zadarmo chránia naše životy, zdravie
a majetok. Mnohokrát pri tom nasadzujú vlastný život a zdravie. Ich ochranu
potrebujeme a budeme potrebovať. Na
pomníku je vekom stará, ale obsahom
stále aktuálna modlitba.
Oslávený mučeník náš, veľký Svätý
Florián, naše vrúcne čuj volanie, ctiteľov
ti zverených, vypros pravé nám pokánie,
v potoky sĺz skrúšených. Nedaj, aby ohne

Prajem nám všetkým, aby nasledovanie
príkladu Panny Márie a vyprosovanie si jej
príhovoru, zvlášť modlitbou posvätného
ruženca, prinieslo veľa radosti a pokoja do
života každého z nás i celej našej farnosti
a celého národa, nielen počas Vianoc, ale
i v celom roku 2014, roku Sedembolestnej
Panny Márie, patrónky Slovenska.
Váš duchovný otec Peter
Svitanie 4/2013
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Otec biskup Štefan Vrablec
posvätil oba nové pomníky.
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Studňa vydala svedectvo
V minulom čísle Svitania sme priniesli
informáciu o revitalizácii parku pred
kostolom. Predchádzala mu nevyhnutná
rekonštrukcia studne – bez vody by nemalo zmysel zakladať park. Zopár nadšencov
a dobrovoľníkov sa ešte v lete minulého
roku pustilo do namáhavej a ako sa dočítame, aj dobrodružnej práce.

Čakala nás špinavá práca

časné a večné nás pálili, ale s tebou
v sláve neba by sme Boha chválili.
Nenarodené deti nikoho nechránia,
naopak – potrebujú pomoc a ochranu.
Pomník je pamiatkou na stovky nenarodených detí v našej obci, ktoré zomreli pri
spontánnom potrate alebo boli pri potrate
zabité. Je nielen pamiatkou, ale i symbolom, že v Závode si ctíme život. Pomník
nikoho neodsudzuje. Práve naopak: znázorňuje to, že dieťa – i keď nevidelo tento
svet – žije v nebi pod ochranou a raz sa
stretne so svojimi rodičmi.

Pomníky sú predovšetkým miestom a výzvou na modlitbu a zapálenie sviečky. Ak
chceme pomôcť hasičom, pomôžme im pri
dostavbe hasičskej zbrojnice. Ak chceme
podporiť kultúru života, pomôžme rodine
alebo matke, ktorá je v núdzi a napriek
tomu dokáže prijať dieťa. Dobrý Boh to
isto odmení.
Odpočinutie večné daj, Pane, zomrelým
hasičom a všetkým nenarodeným deťom
a svetlo večné nech im svieti. Amen.
Richard
Foto: autor, Ivana

Kto prijme toto dieťa v mojom mene,
mňa prijíma.
Lk 9,48
2
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Vo štvrtok 2. augusta 2012 sme čistili obecnú studňu v kostolnom parku.
Problém s vodou má obec neustále a mať
po ruke dobrú studňu je aj z hľadiska požiarnej bezpečnosti na mieste. Tak sme sa
rozhodli vyčistiť zanedbanú a možno nikdy
nečistenú studňu a vyriešiť tak problém
zavlažovania kostolného parku a rezervného zdroja vody v prípade vzniku požiaru.
Pred začatím čistenia sme namerali hĺbku
10,5 m. Boli sme zaskočení, to nikto nečakal. Pri navážke zeminy do kostolného
parku sa tehlový povrch studne poškodil
a veľa tehál skončilo na dne studne. Vedeli sme, že nás čaká špinavá práca. Prišli aj
domáci a spomínali, čo im o studni vraveli
rodičia.

čala popoludní. Množstvo zapáchajúceho
bahna, tehál a odpadkov nesľubovalo nič
dobré. Až okolo 17-tej hodiny, keď sme sa
prekopali asi jeden meter, začala studňa
vydávať svoje tajomstvá.

Máme Nemca?
Objavil sa prvý náboj, potom druhý a zrazu
niečo, čo sa podobalo ručnému granátu. Bol to skutočne nepoužitý nemecký
granát. Kovový valec s drevenou rúčkou –
presne tak ako ho poznáme z filmov. Chlapi už boli ako na ihlách. Každý čakal, kedy
sa zo studne ozve, že máme „Nemca“.
Mám prilbu! Ozvalo sa napokon. Hrdzavá
nemecká prilba a kus pásu pravdepodobne z obrneného vozidla, to boli posledné
úlovky, ktoré sme našli. Práca sa stávala
čoraz nebezpečnejšou a tak sme čistenie
museli ukončiť. Chlapi boli sklamaní, no
usúdil som, že bezpečnosť je na prvom
mieste.
2. svetová vojna k nám prehovorila aj po
67 rokoch. Keďže práca nebola dokončená a vrstva nečistôt ešte pokračovala,
verím, že to nebolo poslednýkrát. Možno
sa raz zo studne naozaj ozve: „Mám ho…!“

Tá studňa pamätá
Za vojny sa pri nej strieľalo a skončili
v nej nejakí Nemci a aj Rus. Rusa potom
vytiahli, no Nemcov tam nechali. Ďalší tvrdili, že tam bol nemecký ostreľovač, ktorý
tam padol a v studni zostal aj so svojou
zbraňou. Nuž čakalo nás prázdninové
dobrodružstvo. Celé dopoludnie trvalo
vytiahnutie vody a skutočná práca sa zaSvitanie 4/2013

Peter
Foto: www.obeczavod.sk
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Mám názor. A nehanbím sa zaň!
V tomto čísle Svitania otvárame novú
rubriku. Je možné a dokonca pravdepodobné, že vyvolá reakcie rôzneho
druhu. Materiály, ktoré v nej budeme
publikovať, môžu nadchnúť, uspokojiť,
inšpirovať, ale aj provokovať či vyvolať
vlnu nevôle. Pôjde totiž o názory. A názor
je vec čisto individuálna. Kresťania sú
často zahnaní do kúta. Médiami a názorovými prúdmi, ktoré sú agresívnejšie
v presadzovaní svojich názorov. Mať silu
ozvať sa, ísť proti prúdu nie je samozrejmosť. Treba na ňu osobnú odvahu a dary
Ducha svätého. Daj nám, Pane, silu
vystúpiť z radu!

manželský, ale to je už trochu iná téma).
Navyše si myslím, že hodnota rodiny je
neoceniteľná, no nie neotrasiteľná. Preto
ma veľmi potešila obrovská účasť ľudí
na pochode pro life v Košiciach a veľké
množstvo rodín s malými deťmi. Z tohto
pohľadu sa nazerám na budúcnosť rodiny
na Slovensku s miernym optimizmom. Ako
otca rodiny ma potešilo aj to, že na tomto
pochode ma sprevádzala dospievajúca
dcéra (ideálna možnosť pre ňu naučiť sa
a prežiť pravdu o rodine a kresťanských
hodnotách), priatelia zo spoločenstva
Modlitby za kňazov a veľa našich Závodčanov.

Prečo som sa zúčastnil na Národnom
pochode za život?

P.S. Pri pohľade na vianočné jasličky sa
spoločne modlime za odvahu a ochotu
bojovať a chrániť inštitút tradičnej rodiny
a manželstva založenom a posvätenom
samotným Ježišom Kristom – nie len ako
cirkevnej inštitúcie, ale aj ako výraz našej
osobnej a ľudskej slobody a dôstojnosti.
Krásne a požehnané sviatky Rodiny

22. septembra, po propagáciách a výzvach cirkevných autorít (KBS) a mimovládnych organizácií, ale hlavne z vlastného presvedčenia, som sa rozhodol aktívne
sa zúčastniť na Národnom pochode za
život v Košiciach. Cítim, že v najbližších
desaťročiach bude veľmi ťažké chrániť
hodnotu tradičnej rodiny, ktorú tvoria otec, Martin
Foto: archív MZK
mama, deti. Sú medzi nami totiž ľudia,
ktorí sa snažia nás presvedčiť, aby sme
podporili uzákonenie manželstva osôb
rovnakého pohlavia. Ja však nevidím
dôvod, prečo s tým súhlasiť. Neodsudzujem homosexuálov, sú to ľudia ako my,
len s odlišnou orientáciou, ktorá príde
prirodzene. No každý človek so zdravým
rozumom musí súhlasiť s tvrdením, že jediný prirodzený spôsob, ako splodiť dieťa, je
styk muža a ženy (samozrejme, nie nutne
4

Svitanie 4/2013

Naši sa v Košiciach nestratili...

Už sme nemohli nehovoriť
Cítila som sa ako v jednej veľkej rodine
a hoci tam bolo niekoľko tisíc ľudí, všetci
boli na seba milí, zhovievaví, nápomocní,
žiarilo z nich dobro a poko... Nemám rada
akcie ani miesta, kde je veľa ľudí, ale tam
som zažívala pokoj a radosť. Práve to je
veľkým svedectvom napriek nepriazni a
kritike mnohých, ktorí sedeli doma, často
aj veriaci, a poukazovali na nás – v ich
srdciach vládol nepokoj či hnev. Páčilo sa
mi, že sa to celé odohrávalo v pokojnom
duchu, neboli tam žiadne prejavy extrémizmu alebo násilia. V pokoji a tichosti
sme len celému Slovensku povedali svoje
hlasné ÁNO za život, za tradičnú rodinu,
áno za Krista. To celé nebolo o tom, aby
sme druhých presvedčili o svojej pravde
alebo prinútili vyznávať a žiť to, čo žijeme
my. Ani sme nikomu nebrali jeho práva.
Jednoducho sme manifestovali svoju
vieru, a podľa svedomia sme už nemohli
nehovoriť, zostať ticho a prizerať sa, ako
sa okolo nás šíri kultúra smrti, ľahostajnosť, sebaláska. Chceli sme povedať, že
život je a bude možný a že vie byť krásny,
radostný, pokojný i plnohodnotný, ak je
ukotvený v Kristovi. A dôkazom toho bol
aj ten pokojný a radostný pochod za život.
Lebo pokoj pochádza od Krista.

Aj naši farníci sa aktívne zapojili do Pôstu
za kňazov, ktorý zorganizovalo spoločenstvo Modlitby za kňazov. Dni medzi 15.
septembrom a 24. októbrom sa tisícky
veriacich po celom Slovensku modlili za
našich duchovných otcov. Spájali sme sa
v úmysle pomôcť našim kňazom – vybrali
sme si ľubovoľný jeden deň v tomto období a obetovali ho za našich duchovných
otcov. Pôstne úmysly boli rôzne. Naše
obety a modlitby potrebujú všetci kňazi:
starí, chorí, so zraneným srdcom, spútaní
rôznymi závislosťami alebo aj takí, ktorí
sa cítia vyhorení. Pôst sme obetovali za
pastiera vo farnosti, kňaza, ktorý nás krstil, či vyslúžil a aj dnes vysluhuje sviatosti.
No aj za tých kňazov, ktorí nám najviac
pomohli na ceste k Bohu. Mohli sme ho
obetovať za nové povolania do kňazstva,
či za odvahu pre chlapcov urobiť konkrétne rozhodnutie, ako reakciu na Božie
povolanie.

Veronika

Text a foto: Ivana
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Kam sa stratili
hroby kňazov?

potom prezradilo, že v.d.p. Juraj Zápražný
sa narodil 30. marca 1776 v Pezinku.

Tri stratené hroby

Najviac ma však prekvapilo zistenie, že sa
nám na cintoríne niekde „stratili“ hroby
troch kňazov z 19. storočia! Prvý je hrob
Keď vstupujeme na náš miestny cintorín,
v.d.p. Jozefa Thurzu, farára od roku 1833,
málokedy si uvedomíme, že je to pohrektorý sa narodil 5. februára 1798 vo
bisko so skutočne dlhou históriou. Koľko
Vrbovom a zomrel v Závode 4. júna 1862
generácií našich predkov tam odpočíva
vo veku 64 rokov. Ako príčina smrti je uvea očakáva slávny deň vzkriesenia? Sám
dená vodnatieľka. Na miestnom cintoríne
Pán Boh už len asi vie! No časť tejto histó- ho 6. júna 1862 pochoval v.d.p. Ignác
rie je zapísaná v starých farských matriKubina, dekan svätojánskeho dekanátu
kách. Pri hľadaní svojich predkov v týchto
a farár v Borskom Svätom Jure. Druhý
matrikách, ktorých mikrofilmy sú sprístup- „stratený“ hrob patrí mladému kňazovi
nené na internete (originály sa nachádzajú v.d.p. Michalovi Szucsányimu, ktorý bol od
v štátnom archíve), ma zaujali aj záznamy augusta 1871 administrátorom farnosti.
o úmrtí duchovných otcov našej farnosti.
Vtedajší farár, v.d.p. František Kamanfálvy,
A nielen tie.
sa pre nás z neznámych príčin nachádzal
dlhodobo mimo farnosti. Naspäť sa vrátil
v roku 1876, aby prevzal vedenie farnosti
Svedectvo spred 183 rokov
od ťažko chorého administrátora. V.d.p.
Vieme, že u nás odpočíva v.d.p. Štefan
Mikuška (+1976), v.d.p. Ján Boll (+1934), Michal Szucsányi, rodák z Nových Zámkov, zomrel v Závode po
v.d.p. Ján Ťažký – staviteľ
ťažkej chorobe pľúc 28.
nového kostola (+1899).
septembra 1876 hneď
Zachovala sa aj spomienpo druhej hodine rannej
ka na v.d.p. Juraja Zápražného, ktorý zomrel vo
Tabuľka na stene kostola
veku 53 rokov 31. decemukazuje na údajné miesto
bra 1829. Údajné miesto
odpočinku J. Zápražného.
jeho hrobu označuje
tabuľka na stene kostolíka. Viac odhaľuje práve
stará matrika zosnulých.
Jeho nástupca v.d.p.
Jozef Homoky - predtým bol kaplánom
v Moravskom Svätom Jáne - v nej zapísal,
že jeho predchodca bol veľmi dobrým
človekom a veľmi horlivým farárom. Pekné
svedectvo spred 183 rokov. A že zomrel
zaopatrený svätými sviatosťami osem dní
po mozgovej príhode. Trochu hľadania mi
6
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Tento rad hrobov kňazov je súčasníkom dobre známy.

vo veku 35 rokov. Na miestnom cintoríne
ho 30. septembra 1876 pochoval vicedekan malackého dekanátu a veľkolevársky
farár v.d.p. Maximilián Jalovecký. Tretí
„stratený“ hrob patrí spomínanému v.d.p.
Františkovi Kamanfálvymu. V Závode bol
farárom od roku 1864 do svojej smrti
(s prestávkou na spomínaného administrátora), ktorá nastala 22. novembra 1881
vo veku 61 rokov. Zomrel na chronické
zlyhanie obličiek. Ako rodisko má uvedenú
obec Kamanfálva, čo je maďarský názov
obce Kamanová, okres Topoľčany. Dňa
24. novembra 1881 ho pochoval v.d.p.
Ján Valášek, farár z Moravského Svätého
Jána. Kde presne boli hroby týchto troch
kňazov, nevedno. Osobne si myslím, že ich
pochovali na tých istých miestach, kde sú
dnešné kňazské hroby.

Hraničný je však máj roku 1702, staršie
matriky sa pravdepodobne nezachovali,
alebo nie sú nasnímané na mikrofilme.
A našiel som ešte jedného. V jeho prípade
môžeme dokonca ukázať aj na miesto
jeho odpočinku. Z matriky zosnulých sa
dozvedáme, že dňa 31. mája 1737 bol
v kostole na cintoríne pri pravom rohu
oltára (pohľad z lode kostola) pochovaný
v.d.p. Pavol Vinkóczi, ktorý zomrel vo veku
47 rokov po 18 rokoch služby v našej
farnosti. Slúžil tu od 1709. Tak ako je napísané v matrike, môžeme povedať aj my:
Nech odpočíva v pokoji! Ako som naznačil
v úvode, nielen tieto úmrtia ma zaujali.
Chcel by som venovať malú spomienku aj
trom ľuďom, ktorí tiež odpočívajú na našom cintoríne, a ktorým aj kňazi venovali
istú pozornosť.

Najďalej po rok 1702

Pokračovanie v budúcom čísle.

Po týchto „objavoch“ som si dal za úlohu
preveriť všetkých farárov a zistiť, koľkí
z nich odpočívajú na závodskom cintoríne.

P. Gabriel Koch CR
Foto: Ivana
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PREHOVORIL K NÁM

Kňaz bez prestávky

Aký bol
náš Advent?
Advent alebo adventné obdobie (z lat.
adventus príchod) je prvá časť liturgického roka vymedzená štyrmi nedeľami
pred sviatkom narodenia Ježiša Krista
a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce.
V teologickom zmysle sa advent vyznačuje
dvojakým očakávaním – sviatku narodenia Ježiša Krista a jeho druhéhopríchodu
na konci času (parúzia), ale taktiež sa nezabúda na osobitnú úctu Ježišovej Matke
tzv. rorátnou sv. omšou. Preto je adventné
obdobie časom nábožného a radostného
očakávania.

Sedem posledných slov
Neodmysliteľnou súčasťou Adventu bývajú
koncerty vážnej hudby. Aj obyvateľom
našej obce sa naskytla takáto príležitosť 7. decembra. Krátko pred 16.00 h
zaznievajú zo sakristie farského kostola
prvé tóny. To si členovia Slovenského
kvarteta ladia nástroje. Začína sa oratórium Sedem posledných slov nášho
Spasiteľa na kríži. Autor Joseph Haydn ho
skomponoval r. 1785 pre katedrálu Santa

Cueva v španielskom Cádize. Predstavený
katedrály ho požiadal, aby napísal hudbu
na 7 posledných slov nášho Spasiteľa
na kríži. Dielo sa skladá zo siedmich
hudobných častí, ktoré sa striedajú s hovoreným textom. Sú to vlastne rozjímania
nad poslednými slovami Ježiša na kríži.
Hudobného prevedenia sa ujíma Slovenské kvarteto v zložení: 1. husle – Juraj
Tomka, 2. husle – Eduard Pingitzer, viola
– Július Šoška, violončelo – Martin Ťažký.
Rozjímania číta pán farár, otec Peter. Hoci
dielo hovorí o udalostiach z Veľkonočného obdobia, má nám čo ponúknuť aj
v Advente. Pripravujeme sa na narodenie
toho, ktorý nakoniec za nás obetoval svoj
život. A komorná atmosféra koncertu je
na to ako stvorená.
Po hodine odchádzame s úžasným
pocitom v srdci. Aj táto príjemná hodinka nám ho pomohla viacej otvoriť pred
nastávajúcimi sviatkami, aby sme v ňom
mohli s láskou privítať Božie dieťa. Z lásky
prišlo na tento svet, aby sa mohlo z lásky
za nás obetovať. Ďakujeme Slovenskému
kvartetu, že nám umožnilo aj takýmto
spôsobom si uvedomiť dôležitosť Vianoc.
Text a foto: Anička
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O predaj kníh z vydavateľstiev Lúč
a Kumran sa opäť postarala Veronika Chvátalová. Pastoračné centrum
Božieho milosrdenstva sa po nedeľných svätých omšiach premenilo na
malé kníhkupectvo. Aj zásluhou tohto
dobrého nápadu budú pod nejedným
stromčekom v našej obci knihy z pera
kardinála Korca, anekdoty zo životy
Karola Wojtylu alebo detské Biblie.
Text a foto: Ivana
Už 449 rokov sa schádzajú veriaci
z celého Slovenska a okolitých krajín
k Sedembolestnej Panne Márii do našej
baziliky, aby si tu uctili jej pamiatku
a prežili tu hĺbku jej odkazu. Aj tento rok
bol pri tejto príležitosti pripravený bohatý 4-dňový program pre všetky vekové
kategórie veriacich.

Naši najmenší sa počas celého Adventu
tešili na Ježiška osobitným spôsobom
– po každej svätej omši pripevnili na
stromček postavený pred oltárom ozdoby,
ktoré si vlastnoručne doma vyrobili. Už na
druhú adventnú nedeľu sa stromček skvel
pestrofarebnými ozdobami.
Svitanie 4/2013

Po piatkovej večernej svätej omši riaditeľ
saleziánskej komunity don Marek Michalenko predstavil hlavného celebranta tejto
sv. omše otca Antona Ďatelinku, kaplána
zo Zlatých Moraviec, ktorý sa krásnymi
myšlienkami zaslúžil o dôstojný začiatok
tohtoročnej púte. Napriek tomu, že je kňazom len dva roky, jeho názory a myšlienky
majú veľkú hĺbku a posolstvo. Jeho vystúpenie bolo súčasťou otvoreného modlit9

s naším zborom FiloTe na národnú púť,
pretože už vo februári, keď sme doprevádzali Púť zaľúbených, sme sa tu cítili veľmi
príjemne. Hoci spolu spievame len príležitostne, veľmi sa tešíme, že takýmto spôsobom môžeme Bohu odpovedať na Jeho
otázku „Agape me – miluješ ma?“ svojim
„Filo Te- mám Ťa rád“ (Jn 21, 15-17)“

bového stretnutia spoločenstva Modlitby
za kňazov. Hosťami boli aj členovia zboru
Filo Te zo Zlatých Moraviec, ktorí obohatili
omšu o nádherné piesne.

Smutní a šťastní kňazi
Otec Anton vo svojom kňazskom povolaní
nepozná pracovný čas, je kňazom bez
prestávky: „Pracovná doba pre kňaza
nemá opodstatnenie. Kňaz nikdy nesmie
odmietnuť nikoho, kto ho žiada o svätú
spoveď,“ zamýšľal sa A. Ďatelinka. Udeliť
kňazské rozhrešenie je pre neho to najkrajšie v kňazskom povolaní. Neberie do
úvahy svoj momentálny stav a únavu, je
tu pre každého, kto to potrebuje. Kňazov
rozdelil do dvoch skupín: na smutných
a šťastných. Smutní sú tí zabudnutí, ktorých nikto o nič nežiada. Naopak šťastný
kňaz je potrebný po celý deň, je vyhľadávaný a neustále zamestnaný. Kňazom
musí byť človek pre ľudí, nie pre seba.

Vyvrcholením programu národnej púte
bola nedeľná svätá omša s pamätnou
homíliou otca arcibiskupa Vasiľa. Venoval
v nej priestor problematike vraždenia
ľudí, upierania ľudskej dôstojnosti a práva
na život, či už vo vojnách alebo potratmi
a eutanáziou. Dotkol sa aj hanby našich
národných dejín – rasovej neznášanlivosti
v minulosti, ktorá vyústila do vraždenia
bezbranných nevinných ľudí. Ale bez
traumy (krivdy a hriechu) niet ani katarzie
(ľútosti a očisty). Pravda je ťažká a bolestivá, no oslobodzujúca. Po skončení
svätej omše bola posvätená pieta Sedembolestnej pred bazilikou. Tejto cti sa
dostalo Mons. Stanislavovi Zvolenskému,
bratislavskému arcibiskupovi. Toto súsošie
prešlo nedávnou veľkou rekonštrukciou.
Ľudmila
Foto: Ivana

Agape me? Filo te
Otec Anton nemal problém priznať
verejne aj svoje slabosti, napr. skoré
ranné vstávanie, čím si získal sympatie
veriacich a aj zaslúžený potlesk po vyše
polhodinovom svedectve. Po piatkovej
svätej omši a svedectve otca Antona
nasledovala taizé adorácia za kňazov
vedená zborom Filo Te.
„Veľmi radi sme prijali pozvanie prísť
10

Starší i mladší pozorne
počúvali slová otca Ďatelinku.
Svitanie 4/2013
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Páter Gabriel: „Som ja, kňaz,
hodný takej obety?“
Cieľ pútnikov zo Závodu, Moravského Sv. Jána a Veľkých Levár, ktorí sa
30. novembra spolu s pátrom Gabrielom
Kochom, CR, vydali na cestu, bol jasný.
Kostol sv. Kríža v Podunajských Biskupiciach. Istým spôsobom to bola netradičná púť. Neputovali sme ďaleko, ako
sme zvyknutí, nešli sme ani na typické
mariánske pútnické miesto. Putovali
sme k našej prvej Slovenke povýšenej
na oltár. K tej, ktorá povedala: „Za neho
dám svoj život...“

svoj.“ Zdenkina obeta ho ako kňaza zaväzuje žiť kňazský život naozaj sväto.

Kto chce ísť do pekla?

P. Gabriel vyzýval k tomu, aby sme si často
kládli otázku: je môj život hodný Kristovej
obety za mňa? Máme byť vďační za tento
dar obety a snažiť sa zaslúžiť si ho. Máme
s touto milosťou a nesmiernym milosrdenstvom spolupracovať, otvoriť Jeho pôsobeniu svoje srdce a odpovedať na Jeho pozvanie. Lebo Kristus zomrel z lásky k nám,
aby sme my mohli prísť k Nemu. Páter sa
pýtal počas kázne: „Kto z vás chce ísť do
Zdenkina obeta inšpiruje kňaza
pekla? Nikto!? To je samozrejmé, veď keby
Páter Gabriel bol pozvaný ako kazateľ na
slávnostnej pútnickej omši, ktorá sa v Kos- sme nechceli ísť do neba, tak by sme tu
neboli. Tak nech nám aj bl. Zdenka potole sv. Kríža koná každý mesiac vždy tridsiateho. Tu spočívajú i telesné pozostatky máha na tejto ceste k Pánovi, nech nám
vyprosuje hojné milosti a silu v utrpení,
bl. sestry Zdenky. Už v autobuse sme si
radosť v smútku a nádej aj v tých najťažpripomenuli dôležité udalosti zo života
tejto blahoslavenej, ku ktorej sa už 10. rok ších chvíľach, že za tými čiernymi mrakmi
je Slnko...“
máme milosť utiekať a 5. rok si ju môžeme uctievať aj priamo v našom farskom
Po svätej omši si pútnici uctili relikviu bl.
kostole prostredníctvom relikvie. Páter
Zdenky. Mnohí dlho zotrvali v tichej modčítal zopár svedectiev o pomoci a uzdralitbe v jej blízkosti. Zhudobnené modlitby
vení i vyslyšaní prosieb na orodovanie bl.
a meditácie bl. sestry Zdenky, ktoré sme
sestry Zdenky. Na začiatku slávnostnej
počúvali v autobuse cestou domov, mi
pútnickej svätej omše P. Gabriel posvätil
a incenzoval adventné vence a sviece, kto- veľmi pripomenuli milostivý čas, keď sme
nacvičovali a hrali minulý rok na Vianoce
ré si priniesli veriaci a na hlavnom venci
divadelné pásmo o bl. Zdenke – Za mrakslávnostne zapálil prvú adventnú sviecu.
mi je moje milované Slnko.
V homílii zaujal všetkých prítomných.
Zamýšľal sa a uvažoval aj nad svojou oso- Veronika
bou voči bl. Zdenke – či aj on ako kňaz, by
bol hodný takej obety: „Za jeho život dám
Svitanie 4/2013
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Sloboda alebo poriadok?
Boh Ti ponúka oboje
vo vzájomnom protiklade. Rišova prednáška však poukázala na pozitívny vzťah
medzi kresťansky – nie svetsky a falošne!
– chápanou slobodou a Božím poriadkom,
ktoré sú v dokonalej harmónii.
Práve prostredníctvom Božieho poriadku, ktorého garantom tu na Zemi je jeho
svätá Cirkev, sa kresťan stáva slobodným.
Oslobodeným od svetských závislostí,
náchylnosti na hriech a zlyhania. Richard
svoju prednášku zhrnul do krásneho citátu sv. Augustína, učiteľa Cirkvi:
R. Vašečka: „Sloboda a poriadok sú v dokonalej
harmónii."

8. novembra sa v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážoch
uskutočnilo ďalšie otvorené stretnutie
spoločenstva Modlitby za kňazov, ktorého sú niekoľkí naši farníci členmi. Ako
býva dobrým zvykom, okrem svätej omše
a chválových piesní v podaní MZK Band
vystúpil na stretnutí pozvaný hosť. Tentoraz do Šaštína zavítal pedagóg, kazateľ
a líder spoločenstva Nový Jeruzalem zo
Žiliny a súčasne poslanec NR SR Richard
Vašečka.

„V podstatnom jednota, v ostatnom sloboda, vo všetko láska.“
Snažme sa preto aj my nevnímať slobodu a poriadok ako protiklady. Naopak,
spojme ich v Bohu do jedného celku.
K tomu nám pomáhaj najsilnejšia „zbraň“
kresťana – modlitba.

Boh je tak blízko nás

Hej Fero, pýtam sa ťa naposledy,
kedy mi už vrátiš tú stovku?
No to som rád, že sa pýtaš naposledy.

/: Boh je tak blízko nás,
Boh je tak blízko nás,
Boh je tak blízko nás, Boh je v nás.:/

Policajt zastaví auto:
Prekročili ste sedemdesiatku, pani!
To iba v tomto klobúku tak staro vyzerám.

/:Ty si ten dar od Otca nám,
Ty si tá láska, čo prišla k nám,
Ty si ma z hriechu vykúpiť chcel
– Emanuel. :/

V knižnici:
Prosím si niečo na čítanie.
Niečo ľahšie?
Netreba, som tu autom.
Jeden hľadá ton G na klavíri.
Načo hľadáš G?
Chcem zahrať Gde domov můj.
Pripravil: Pavol

Úsmevná hláška malej Ester
Esterka vraví v novembri pani
učiteľke v škôlke:
„Prídeš k nám niekedy na návštevu?“
Pani učiteľka na to: „Mám prísť?
Na kávičku s maminou?“
Ester: „Hm, prídi.“
Pani učiteľka: „No dobre, zavolám
mamine a prídem niekedy.“
Ester: „Vieš čo? Prídi radšej v lete,
aby si mi mohla aj zablahoželať.“

Adam
Foto: Ivana

Témou jeho prednášky bol vzťah medzi
slobodou (jednotlivca i kolektívu) a poriadkom. Kým prvé sa stalo, v modernej
demokratickej spoločnosti, vyžadovaným
a prísne stráženým štandardom, k druhému nás vedie učenie Ježiša Krista a svätej
Cirkvi. Môže sa teda zdať, že oba pojmy sú
12

Čo to znamená, keď nejaký politik hovorí,
že sme všetci na jednej lodi?
Nuž, chce robiť kapitána a my máme
veslovať.

Krásny a požehnaný Advent :)
Melka
Svitanie 4/2013
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NECH KOSTOL ZNIE PIESŇOU

Imanuel
1. 	Boh je stále medzi nami,
je stále blízko nás,
pozná všetky Tvoje rany,
pred Ním sa neschováš.
Boh je práve blízko pri nás,
môžeš až k Nemu prísť,
chce obmyť to, čo skrývaš,
báť sa dnes nemusíš.
R: 	Imanuel je blízko nás,
 	Imanuel, dotkni sa nás,
Imanuel, nemáme síl,
Imanuel, Ty musíš prísť.
2.	Ty si teraz medzi nami,
si blízko znavených,
poznáš všetky naše rany,
pred Tebou niet kam ísť.
    Ty si práve blízko pri mne,
tu končím pred Tebou,
    nech Tvoj Duch vanie ku mne,
už viacej nemám slov.  R:
Pripravil: Pavol
13
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... skutočné a pravé prekvapenie
– tajomstvo Štedrého večera.

Prekvapenie v pieskovej jaskyni
Vianočné trhy sú už roky neodmysliteľnou
súčasťou nášho života. Ich história siaha
až do stredoveku a rozšírila sa z nemecky
hovoriacich krajín. Už r. 1310 sa konali
v Mníchove. Pôvodne slúžili k tomu, aby
sa ľudia zásobili pred zimným obdobím
potravinami, oblečením a nevyhnutným
tovarom potrebným na prežitie zimy. Postupne sa k tomu pridala príprava na oslavu Vianoc v období Adventu. Vo väčších
mestách začínajú už koncom novembra.
Školy na ne usporadúvajú pre deti výlety,
dospelí sa na nich zvyknú zastaviť po
práci na vianočný punč, počas víkendov
sú cieľom rodinných prechádzok. Pozná
to každý, najpriestrannejšie námestie sa
zaplní drevenými stánkami s rôznym sortimentom darčekových predmetov, hračiek,
ručných prác... a rozmanitého občerstve-

nia. V Európe je však aj jeden unikátny.
Nájdete ho vo Valkenburgu.

Mikulášov domček
Valkenburg sa nachádza na juhu Holandska v provincii Limburg pri nemeckých
hraniciach. Starobylé mestečko prešlo
nejedným búrlivým obdobím od rímskych
čias až po dnešok. Je postavené na
pieskovcových skalách. Pieskovec sa tu
dobýval ako stavebný materiál a výsledkom toho sú podzemné chodby dlhé vyše
250 km. Boli prestavané podľa vzoru
katakomb v Ríme a od 18. storočia sú
ich steny vyzdobené freskami. Práve tu
sa konajú každý rok od 15. novembra do
23. decembra vianočné trhy. Každú stredu
a sobotu večer sa potom koná Parade
– svetielkujúci sprievod mestom plný

Betlehem medzi zbytočnosťami

Gýčové ozdoby a presladené symboly
Vianoc vystriedalo...
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rozprávkových postavičiek. Náš sobotňajší
program sme začali v Zamatovej jaskyni.
Tu si urobil tento rok svoj domček Mikuláš.

Zaplatíme vstupné 5 eur a môžeme sa
ľubovoľne dlhý čas túlať pieskovcovými
chodbami. Vo vnútri nás privíta stála príjemná teplota, krásna vianočná výzdoba
s miliónmi svetielok a sviatočnú atmosféru
dopĺňajú koledy. Trochu iné, na aké sme
u nás zvyknutí, ale po chvíli sa nám bez
problémov dostanú do ucha. V kľukatých
zákutiach jaskyne sú elegantne nainštalované rôzne stoly a police plné všakovakého tovaru. Občas natrafíme na zákutie jaskyne, kde má Mikuláš pracovňu či spálňu.
Ochutnávame sladkosti a sušené ovocie,
pohľad nám skáče od rôznych mastičiek
k hračkám, topánkam, oblečeniu a všelijakým roztomilým zbytočnostiam. Človek
Svitanie 4/2013

Svitanie 4/2013

si myslí, že ho tento podzemný obchoďák
už ničím neprekvapí a vtom to príde. Po
nejakom tom kilometri v nohách, takmer
až na konci jaskyne, sa zrazu v jednom
výklenku zjaví veľké kvetinárstvo a oproti
nemu – betlehem.

Každé zrnko spieva
Čas akoby sa vrátil o 2000 rokov dozadu.
Hoci sú postavičky v betleheme keramické, človek má v prvom momente pocit, že
v takomto prostredí sa ten zázrak skutočne stal. V jasličkách na slame leží Ježiško,
pri ňom Panna Mária, Svätý Jozef a pastieri. Kúsok ďalej sa mu klaňajú Traja králi.
Každé zrnko piesku v jaskyni spieva, že to
bola Božia vôľa, takto sa zhmotnila Jeho
láska k nám. A práve to prostredie jaskyne
všetko ešte umocňuje. Človek zrazu zabudne na všetku trblietavú nádheru, ktorú
predtým videl. Tento jednoduchý výjav
15

Ježiškovho narodenia nám opäť pripomenie pravú podstatu nášho života. Prečo na
ňu tak často zabúdame a utekáme pred
ňou? Maličké neviniatko uložené v obyčajných jasličkách sa nás neúnavne každý
rok snaží nasmerovať k Božej láske...
Podľa počtu okolostojacich usudzujem,
že asi aj iní rozjímajú takýmto smerom.
Zakončenie vianočného trhu nemohlo byť
lepšie a v susedstve betlehemu nemohol
byť vhodnejší obchodík ako kvetinárstvo.
Čo iné môžeme dať Ježiškovi ako svoje
srdcia a kvety do daru?

Čerstvo usmažené oliebollen
Tým, že sme sa trochu dlhšie pozabudli
v jaskyni, zmeškali sme začiatok sprievodu, ktorý už bežal v plnom prúde. Pre
veľký záujem polícia vyhradila priestor
zábranami, tak bolo trochu problematické

sa dostať bližšie a niečo málo videli len
tí vyšší. My nižší sme vzadu iba počuli
hudbu a zvonenie zvončekov. Pomaly celý
virvar utíchol, zábrany boli odstránené.
Všetci sa pomaly rozchádzajú do okolitých
kaviarničiek na niečo teplé. Aj my sa pomaly poberáme. Hoci je už neskorý večer,
kolotoč ešte stále točí. Námestím rozvoniava vianočný punč a čerstvo usmažené oliebollen sotva vidno pod cukrovou
posýpkou. Nakoniec sa nám pošťastilo aj
to, čo sme považovali už za stratené. Vzadu za kostolom bol odstavený celý vozový
park zo sprievodu Parade. Než ich odvezú
do garáže, stihneme si ich ešte trošku
poobzerať.
Anička
Foto: autorka

SVITANÍČKO
Súťažná úloha
Nakresli alebo napíš, ako robíš Pánu Ježišovi radosť. Svoju odpoveď s uvedeným
menom a adresou vlož do obálky a vhoď
v kostole do škatule s nápisom Svitanie do
12. januára 2014.
Šikovných čaká odmena!

Výhercovia z minulého čísla
Terezka Strmenská
Tomi Hollý
Jakub Knotek
Jasmínka Knotková
Blahoželáme!

Všetci správne odpovedali, že:
1. deti na obrázku oberajú gaštany
2. vežička na obrázku sa nazýva Božia
muka.
16
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A VTEDY SOM POCÍTIL BOŽIU PRÍTOMNOSŤ
O Bohu sa dá počúvať, o Bohu sa dá čítať. Boha možno aj cítiť. Na vlastnej koži.
Pamätáte sa na moment z vašej minulosti či udalosť vo vašej rodine, pri ktorej ste
si povedali: „Nebyť Pána Boha, anjela strážneho alebo Panny Márie, všetko mohlo
dopadnúť úplne inak?“ Podeľte sa o ne. Skúste opísať vlastnú skúsenosť, pri ktorej
ste si povedali: „Pocítil som Božiu prítomnosť, počul som Boží hlas.“ Budeme vám
za ňu vďační.

Moje auto,
moje hoviadko
„Že by cigáň od nás zo Záhoria?,“ pomyslel som si vidiac toho počerného vychudnutého stopára na výpadovke z Bratislavy
– niečo medzi tridsať a štyridsať rokov. „Už
dlho nemám prácu, naše tri deti musia
chodiť do školy – a ja pre ne nemám ani
na jedlo,“ povedal mi ten Bulhar, keď sme
už v jesennom daždi trielili po diaľnici. Rodák z dediny sto kilometrov od Sofie, inteligentný zememerač s maturitou, už stopoval štvrtý deň. Doma povedal žene, že do
Prahy ide autobusom. Aj to, že v hlavnom
meste našich susedov má už dopredu zaistenú prácu. Klamal jej milosrdnou lžou.
Bál sa, aby sa nebála. „Nechal som jej
všetkých pár peňazí, čo mi ešte ostali a na
cestu sa vybral stopom,“ vysvetľoval striedavo po anglicky a po rusky. Ani v Prahe
nemal žiadnu robotu zaistenú. Poznal len
adresu charitatívneho útulku, kde mu dajú
najesť a prespať. Túžil po ňom. Bol hladný,
smädný a na smrť nevyspatý. Myslel si, že
na hranicu medzi Slovenskom a Českom,
respektíve do Prahy, sa prestopuje oveľa
skôr. „Ani len naši bulharskí kamionisti ma
nechceli zobrať. Všetci sa stopárov boja,
každý sa stará len sám o seba,“ povedal
smutne, ale bez toho, aby sklopil hlavu. Tú
držal hore. Inak by stratil nádej – a rodina
Svitanie 4/2013

doma by ostala naveky hladná...
„Prosím vás, nezobrali by ste ma, nemám
sa ako dostať domov...“ prihovoril sa mi na
benzínovej pumpe len o pár dní neskôr borec v nie najčistejších rifliach. Z hlasu však
bolo počuť čistotu jeho úmyslov. Prikývol
som. Treba pritom povedať, že stopárov
neberiem z nezištných dôvodov. Milujem
totiž príbehy ľudí v ich vlastnom podaní.
Takže aj jeho som sa už v aute spýtal,
čo sa stalo. „Viezol som do Maďarska
šampiňóny a späť som mal brať hrášok.
No pred nakládkou mi odišla prevodovka...“ odpovedal štyridsiatnik, ktorý sa tiež
snažil dostať čím skôr k českej hranici
Celú hotovosť, čo mal zložil ako zálohu za
odtiahnutie nákladiaku do servisu. Majiteľ
firmy mu potom do telefónu povedal, nech
sa vráti domov vo vlastnej réžii. Ale ako,
keď už nemal ani halier? „Myslíte si, že
to šéfa zaujímalo...?“ odpovedal na moju
otázku vodič, ktorému neostalo nič iné,
ako sa z Debrecína prestopovať do Domažlíc. Hladný a nevyspatý muž až hltavo
zjedol pár ponúknutých drobností, čo
som náhodou mal v aute – a pokračoval
vo svojom rozprávaní. Jeho otec vojenčil v Rimavskej Sobote, matka si ho ale
nemohla zobrať, lebo jej rodičia boli proti
svadbe. Obaja napokon ostali slobodní
a nešťastní. Keď jeho mama zomrela,
presťahoval sa k otcovi. Ten však ochorel
a on, starý mládenec, dával svoje peniaze
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na jeho liečenie... „Ako to, že ste na ceste
už tri dni? Veď je to len kúsok...“ pýtam
sa ho. Opakuje to isté, čo ten Bulhar. „Ani
kolegovia kamionisti vás nezoberú. Vedľa
cesty som stopoval priemerne šesť hodín
na jednom mieste...“

o doráňanom človeku, okolo ktorého prešli
kňaz aj levita, teda morálna elita spoločnosti, ale obišli ho. Až zaznávaný Samaritán mu obviazal rany a naložil ho na svoje
hoviadko...
Paluško

Nuž, zastavujem všetkým stopárom už
desaťročia, ale iste ste si to všimli aj vy.
Z ciest takmer vymizol taký ten turistický
autostop. Myslím ten spontánny, slobodný
a prirodzený. Najmä začiatkom 90-tych
rokoch taký populárny. Veď vtedy sa aj
detičky rýchlokvasených milionárov dali
vyviezť na výpadovku mercedesom, ktorý
šoféroval tatkov vodič, len aby si zastopovali. Aby boli „in“. Vtedy to ešte tak trochu
„in“ bolo. A teraz? Neexistuje! Veď by boli
za „socky“. A ono je to naozaj tak. Popri
cestách čakajú na zľutovanie takmer už
len tí, pre ktorých je to niekedy naozaj
posledná možnosť. A vodiči? Nuž – vraj je
to nebezpečné. Vážne? Kedy ste naposledy počuli, že stopár „vyrobil“ vodičovi
problém? Nie – problém je v inom. Je
o odcudzení. Máme husiu kožu z toho, že
by sme pri svojom uchu počuli cudzí dych.
Milujeme instantné príbehy v telke, ale
osudy reálnych ľudí nás obťažujú. Nebuďme však historickí optimisti. Možno aj vy
poznáte ten pätnásťročný tvrdý song od
Ine Kafe, v ktorom Vratko spieva aj slová
o tom, že keď sa ti na ceste pokazí auto,
nikto nezastaví, ale naopak, je rád, že ťa
vidí na kolenách. Respektíve – spomínate
si, ako už pred polstoročím napísal Vladimír Mináč poviedku Kto kráča po ceste,
v ktorej vidiečan s chorou dcérkou v náručí
márne stopuje autá v snahe dostať sa do
mestskej nemocnice? Nie, nezastavil nikto
– a jeho dieťa zomrelo. Podstatne lepšie
sa skončilo pomaly dvetisíc rokov staré
Ježišove podobenstvo v podaní Lukáša
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Sloboda
Pán je Duch; a kde je Pánov Duch,
tam je sloboda.
2 Kor 3,17

Vianoce v Bruseli
„Cez sviatky väčšina ľudí odchádza na
Slovensko, pretože vtedy aj v Bruseli sú
prázdniny v školách aj inštitúciách, takže môžu ísť pozrieť rodinu. Ja zostávam
pre zopár ľudí, ktorí nemajú možnosť
odísť, alebo so svojou rodinou sa
rozhodli zostať. Poslúžim im sviatosťami
a sv. omšou, ktorá má naozaj rodinný
charakter – aj počtom, aj atmosférou.
Ale každý, kto príde, oceňuje, že môže
zažiť niečo, čo je slovenské,“ píše z Bruselu náš rodák Jaroslav Hanzlík, ktorý
je správcom Slovenskej katolíckej misie
v hlavnom meste Európy. Na spoločnej
akcii Vianoce predo dvermi, ktorá bola
určená Slovákom i Čechom a Moravanom, sa podávali vianočné slovenské
a české špeciality: kapustnica, šúľance
s makom i lokše a medovina. V kultúrnom bloku vystúpili malí koledníci
i časť nášho domáceho folklórneho
súboru Závodzan. Záver patril africkým
zborom so spirituálmi. Výťažok z akcie
pôjde na slovenskú charitatívnu akciu
Dobrá novina.
Ak sa chcete dozvedieť viac o misii
dôstojného pána Jaroslava Hanzlíka
v Bruseli, čítajte budúcoročné 1. číslo
Svitania.
Ivana
Svitanie 4/2013

Keď počujem slovo sloboda, začnem
zhlboka dýchať a uvedomovať si ten krásny pocit, že som slobodný človek, žijúci
v slobodnej krajine. Je to úžasné. Som
vďačný za to Bohu, ale i všetkým ľuďom,
ktorí bojovali a položili svoj život i za moju
slobodu. Len ten, kto stratí slobodu, žije
ako otrok, alebo v neslobodnej krajine,
si dokáže uvedomiť, aký veľký dar je sloboda.
Viac ako 40 rokov sme žili v čase neslobody. V mene ideálu komunizmu sa určoval
nielen chod celého štátu, správanie sa
celej spoločnosti, ale i myslenie ľudí. Štát
prostredníctvom jednej strany určoval,
čo je dobré pre štát a teda čo má byť
zároveň dobré pre každého z nás. Záujem
štátu a socializmu bol nadradený záujmu
človeka. Boh nemal mať v dokonalom
systéme komunizmu žiadne miesto, mal
byť prežitkom, ktorý je potrebné vyhubiť.
Človek bol však od počiatku stvorený pre
slobodu, túži po slobode a je pre ňu ochotný bojovať. Preto systém neslobody padol
a  ideál komunizmu je dnes na black liste.
Sloboda je nevyhnutná.
Žijeme v čase slobody, ktorej zatiaľ najlepším známym riešením je demokracia.
Slobodu však nestačí vybojovať, je potrebné o ňu v demokracii každý deň bojovať.
Pokiaľ prestaneme o slobodu bojovať,
Svitanie 4/2013

je isté, že o ňu prídeme. Demokracia je
fakticky vládou väčšiny. Z histórie však
vieme, že väčšinu dokáže strnúť aktívna
menšina. Za komunizmu bola väčšina ľudí
ticho a aktívna menšina riadila štát. Množstvo nechcených totalitných režimov sa
začalo práve víťazstvom v demokratických
voľbách. Sloboda vyžaduje aktivitu.
Poznáme z minulosti neslobodu, učíme
sa žiť slobodne, ale dnes zažívame i druhý
extrém a to, keď sloboda stráca hranice.
Dnes v mene slobody bez hraníc a práva
na všetko sa zo zabíjania detí stáva právo
matky na možnosť voľby. Z asistovanej
samovraždy sa stáva právo na dôstojnú
smrť. Z rôznych druhov sexuálnej orientácie má byť právo snáď už na všetko, čo
len môže koho napadnúť. Muž už nemusí
byť mužom, ak sa tak rozhodne. Žena sa
nerodí ako žena, ale sama sa tak rozhodne. Údaj o tom, kto je otec a matka, sú
už diskriminačné, lebo rodičom môže byť,
kto len chce ...Nie, nejde o sci fi, takáto
je dnes už realita v Európe. Má sloboda
hranice?
Vo svete platí prirodzený zákon, prirodzené
právo určené Stvoriteľom. A to sú hranice
slobody. Väčšina z nás to vie a rešpektuje.
Tak prečo mlčíme? O slobodu musíme
bojovať i dnes. Predovšetkým vo voľbách.
Inak je len otázkou času, kedy slobodu
stratíme. A ten čas je už tu ...
Sloboda znamená zodpovednosť
– preto sa jej väčšina ľudí bojí.
(George Bernard Shaw)
Richard
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Lúčenie. Slzy a plač, objatia a želania na šťastnú cestu.

LISTY OD TOMÁŠA

Rozlúčiť sa prišli deti z celého okolia
Srdečne ďakujem všetkým za všetku
duchovnú aj materiálnu pomoc, ktorú
som od vás počas svojho pobytu v Rwande dostal. Tieto riadky píšem už doma.
Neviem presne, ako sa slávia Vianoce
v Rwande, ale určite podobne ako v Južnom Sudáne – veľmi skromne. V Rwande
majú voľno len 25. decembra – na prvý
sviatok vianočný. V tento deň veľa ľudí
putuje do Kibeho, pán farár všetkých
pozýval na túto púť.

Toto je Afrika
V októbri som navštívil Ugandu a Keňu.
Cestoval som tam autobusom. Cesta tam
trvala 24 hodín. Cesta späť bola horšia,

taká africká. Autobus prišiel s 10-hodinovým meškaním, cesta trvala ďalších
36 hodín. Nikomu to však neprekážalo.
Teda jedine mne. Vždy mi odpovedali:
„Toto je Afrika. Tu to takto funguje.“ V Nairobi sme bývali v Bosco Boys Langatha.
Je to miesto, kde majú 80 detí, väčšinou
sirôt. Sú tam aj deti, ktoré rodičia nedokázali uživiť. Deti majú od 5 do 15 rokov. Je
tam normálne, že 12-ročné deti sa pocikávajú. Každé ráno vyťahujú matrace, aby
uschli. Psychické traumy deti skrývajú vo
svojom vnútri. Boli fyzicky týrané, sexuálne
zneužívané. Pôsobí tam saleziánsky slovenský kňaz Peter Kuchár i dvaja slovenskí dobrovoľníci – čerství novomanželia.

Z krstín k pôrodu
Po príchode do Rwandy sme mali v nedeľu krstiny. Stal som sa krstným otcom
synovi našej zdravotnej sestry Chantal
a jej manžela Tomáša, ktorý pracuje ako
účtovník. Táto rodina patrí k najbohatším
v tejto oblasti. Majú dokonca aj televízor,
motorku a taký malý „šenk“. Chlapec sa
volá Aldo, má 3-ročnú sestru Nikitu. Oslavovali sme až do večera. A zase sme rodili. Zobudili ma o štvrtej ráno. Poslal som
rodičku do najbližšej nemocnice - u nás
sa pôrody nerobili, nemali sme potrebné
vybavenie. Rodička urobila po svojom.
Išla domov a o 2 hodiny prišla zase. Ale
to už bola hodina dvanásta. Plodová voda
odtečená, rýchlo som zavolal zdravotnú
sestru. Chlapec bol čochvíľa na svete.
Matka nebola prvorodička, bol to jej tretí
pôrod. Bleskovka.

Plakal som s ním
Posledné dva mesiace som si trúfol a na
menšie operácie, zošívačky. Po prvý raz
sa mi neuveriteľne triasli ruky. Postupne
20
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sa tento problém vytratil. Takže som zošil
dajaké to koleno, prst a zopár hláv. Najprv
sa podá injekcia na umŕtvenie a už len
treba urobiť zopár stehov. Živo si pamätám
na trojročného chlapca, ktorý strčil svoju
malú rúčku do vriacej vody. Až po lakeť.
Neuveriteľný plač. Ja som plakal s ním.
Desaťročné dievčatko otec tak dobil, že
jej dolámal obe ruky. Zafixovali sme ich
a poslali pacientku na röntgen.

Jednoduchí a skromní
Pred odchodom, poslednú stredu som
bol na svadbe. Ako hlavný a jediný chod
sme mali varené zemiaky s trochou fazule
a kapusty. Mal som v pláne zostať vo
Rwande troška dlhšie, lebo človek, ktorý
ma mal vystriedať, spadol zo strechy
a zlomil si chrbát. Na imigračnom úrade
však o tom nechceli ani len počuť. Dva
dni pred odchodom som mal rozlúčkovú
párty s našimi zamestnancami. Plaču
bolo neúrekom. A to som ešte netušil, čo
bude na posledný deň. Rozlúčiť sa prišli
takmer všetky deti z okolia. Slzám sme
21

S BOŽÍM SLOVOM NA STOLE

Liturgia v rodine
pri štedrovečernom
stole
Na stole sa zažne svieca. Je pekné na jej
zapálenie použiť večné svetlo.

Úvod
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.

Hrdý krstný otec – Tomáš Rusňák.

sa neubránili. Toto miesto a priateľstvá
navždy zostanú zapísané v mojom srdci
a budem veľmi rád, keď sa mi podarí
znova navštíviť týchto skvelých, jednoduchých, skromných ľudí. Verím, že toto nie
je posledný článok, ktorý som do Svitania
napísal a že sa čoskoro prihlásim zasa
z iného kúta sveta.
Tomáš
Foto: archív T. R.

Chlapci z Bosco boys Nairobi.
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Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána Ježiša. On sa narodil
aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej
rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám.
Mária, ty si matkou Božieho Syna. Celá
naša rodina ťa pozdravuje slovami: Zdravas, Mária,...

Evanjelium
Započúvajme sa do slov Evanjelia
podľa Lukáša (2, 1-14):
„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.
Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať,
každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef
z galilejského mesta Nazaret do Judey, do
Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem
lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu,
aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.
Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula
ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre
nich nebolo miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci
bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri
Svitanie 4/2013

nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel
im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám
veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým
ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste
narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám
bude znamením: nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď
sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských
zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle.“

Všetci: Ďakujeme ti, Pane.
Za všetky dary, ktorými sa v dnešný večer
obdarujeme a za to, že najväčším darom
pre nás si ty.
Všetci: Ďakujeme ti, Pane.
Za Svätého Otca, za biskupov a kňazov,
ktorí sú znakom tvojej lásky a spolu
s nami kráčajú po ceste života k tebe.
Všetci: Ďakujeme ti, Pane.

Pieseň
Tichá noc, JKS č. 88
Prosby a poďakovania:
(môže sa zapojiť každý člen rodiny.)
Pane, v dnešnú noc, noc tvojho narodenia
ťa prosíme:

(Môžu nasledovať vlastné vďaky.)
Na záver prosieb: Trojjediný Bože, buď
s nami so svojím požehnaním cez Vianočné sviatky i potom, až na veky! Otče náš...

Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby vytvárali
ľudskú rodinu spojenú s tebou.

Môže nasledovať modlitba za zosnulých
v rodine: Odpočinutie večné...
Sláva Otcu...

Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.

Požehnanie jedla a vinš:

Za nás všetkých... (možno vymenovať),
aby si nás v novom roku 2014 požehnával
a ochraňoval.

Požehnaj, Otče, toto jedlo, nech je nám na
úžitok a tebe na chválu. Prosíme ťa, Pane,
buď častým hosťom v našom dome a daj,
aby sme boli hodní darov, ktorými si nás
obdaroval.

Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.
Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby v týchto dňoch našli útechu
v tebe.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.

Vinšujem vám tieto radostné sviatky
narodenia nášho Pána Ježiša, aby sa Ježiš
narodil v nás všetkých a obdaroval nás
svojou láskou, dobrotou a pokojom.
(Všetci si môžu vzájomne podať ruky
a zaželať si požehnané Vianočné sviatky.)

(Môžu nasledovať vlastné prosby.)
Prijmi, Pane, aj našu vďaku:
Za prežitý rok, za to, že si nás sprevádzal
a že môžeme byť pri Štedrej večeri spolu.
Svitanie 4/2013
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JAK TO BYUO VOLAKEDY

POZVÁNKA

Vinšujem vám tyto vánoční svátky...
Štedrý deň bol oddávna zahalený do
sviatočného pokoja, ktorý bol predzvesťou
mimoriadnej udalosti. Naša dedina bola
v tento deň aj v starých časoch ponorená do zvláštneho ticha. Sneh vŕzgal pod
nohami a mráz sa neodbytne zadieral pod
nechty. V adventnom období deti rozniesli
po celej dedine čerstvo upečené sladké
vianočné oblátky od pána rechtora do
všetkých rodín. Na štedrý večer ponúkol
gazda oblátky so sušenou ďatelinou alebo
senom aj svojmu dobytku.

pod stromček, poďakoval sa za tohoročnú úrodu a poprosil o Božie požehnanie
a hojnosť Božích milostí aj do nastávajúceho roku. Pri prestretom stole sa rodina
zjednotila v modlitbe Anjel Pána. Do
modlitby za zosnulých sa zahrnuli všetci
blízki, ktorých miesto zostalo pri štedrej
večeri prázdne.

Ideme „po spívaní“

Darčeky, ktoré si členovia rodiny našli pod
stromčekom, boli jednoduché a skromné. V niektorých rodinách sa darčekmi
neobdarovávalo. Ľudia sa aj napriek
Pastierske trúby ohlasovali zvesť
Počas dňa sa dodržiaval pôst. Gazdinky sa nedostatku a chudobe tešili zo vzácnych
poobede venovali príprave štedrej večere. sviatočných chvíľ prežitých v kruhu rodiny.
Spájala ich spolupatričnosť, láska a úcta.
Sladká vôňa čerstvo upečených pupákov
Po štedrej večeri chodili deti, ale aj dosa šírila celým domom. V starých časoch
bolo jedlo podávané na štedrovečerný stôl spelí „po spívaní”. Koledníci navštevovali
príbytky príbuzných, známych i susedov
jednoduché a skromné. Najčastejšie sa
pripravovala fazuľová alebo šošovicová po- a spievaním vianočných kolied ohlasovali
lievka, hríbová omáčka alebo ryba. V pod- radostnú novinu. V neskoršiu večernú hovečer sa dedinou ozývalo hlasné trúbenie dinu farníci do posledného miesta zaplnili
sálu starého kultúrneho domu. Začalo sa
pastierskych trúb. To pastieri ohlasovali
divadelné predstavenie, v ktorom účinkoradostnú zvesť a príchod Božieho dieťaťa
vali naši dedinskí amatérski herci. Kultúrna tento svet.
ny zážitok umocňovala sviatočná atmosféra štedrého večera. Hojnou účasťou na
... po smrci královstvo nebeské!
Keď už bolo všetko pripravené a stromček polnočnej svätej omši sa farníci poklonili
a privítali narodené Božie dieťatko. Pieseň
žiaril v svetle sviečok, zvonku sa ozvalo
hlasné zaklopanie na dvere. Gazda vstúpil „Tichá noc, svätá noc” sa niesla ku klenbám kostola.
do svojho príbytku s vinšom: „Vinšujem
Vám tyto vánoční svátky, Krista Pána
Prosíme, aby aj nás tento vianočný čas
narodzení, aby Vám dau Pán Búh zdraví,
ščascí, svaté Božské požehnání a po smrci prenikol svojou láskou a príchod Božieho
královstvo nebeské!” V ruke držal prútený Syna naplnil naše srdcia radosťou.
Podľa rozprávania pani Agnešky zapísala
košík vystlaný otiepkou sena, na ktorej
Alena
bolo uložené obilie s ovocím. Košík uložil
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Sestry, bratia, naši milí!
Ku koncu sa rok zas chýli.
Vianočný nám nastal čas,
ku jasličkám volá nás.
Poďme všetci, nemeškajme,
Ježiška tam privítajme!
Chceme spievať, vinšovať,
s Ježiškom sa radovať!
Srdečne vás pozýva Folklórny
súbor Závodzan na sv.
Štefana 26. decembra 2013
o 15.00 h v našom krásnom
kostolíčku!

Foto: Ivana

Manželstvo uzavreli

Farská matrika
Sviatosť krstu prijali
Jasmin Anna Sözeri
Simona Benkovičová
Martin Milac
Tereza Studeničová
Viktória Kovačičová
Viktória Cigánková
Lea Šimkovičová
Marco Mihok
Filip Závadský

06. 10.
06. 10.
13. 10.
20. 10.
10. 11.
23. 11.
23. 11.
24. 11.
08. 12.

Peter Kubačák
a Monika Hofferová
Igor Vasaráb
a Lucia Šurinová

21. 09.
28. 09.

Do večnosti sme vyprevadili
Pavol Studenič
Jozef Gajda
Anna Vrablecová
Mária Valentová
Ján Studenič

25. 09.
19. 10.
23. 10.
29. 10.
29. 11.

Obnova ľudových misií
Po dvoch rokoch od uskutočnenia
ľudových misií k nám opäť zavítajú
pátri redemptoristi: Ivan Flimel, CsSR
a jeho nový misijný tím.
Obnova ľudových misií bude
26. – 30. marca 2014.
Farský úrad

