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KVETNÁ NEDEĽA
čiže
NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
13. 4. 2013

 Požehnanie ratolestí a procesia
 07.30  † Pavol a Terézia, starí rodičia Drahošoví 
  a Boďoví, a ostatní † z rodiny
 09.00  na Húškoch
 10.30  za celú farnosť

Pondelok veľkého týždňa
14. 4. 2013

 18.30  † Ján a Viera Reifoví, syn Peter
  a starí rodičia z obidvoch strán

Utorok veľkého týždňa
15. 4. 2013

 18.30  † Vendelín Gajda, vnuk Radovan
  a rodičia z obidvoch strán

Streda veľkého týždňa
16. 4. 2013

 18.30  na poďakovanie za 55 rokov manželstva
  a za ďalšiu Božiu pomoc

Zelený štvrtok
Pánovej večere
17. 4. 2013

 09.30 Omša svätenia olejov (Bratislava – katedrála)
 18.30  † manželka Pavlína Rohlíčková,
  rodičia a ostatní † z rodiny

Veľký piatok
18. 4. 2013

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

Biela sobota
19. 4. 2013
Obrady Veľkonočnej vigílie

 08.00  vyloženie Oltárnej sviatosti
 20.00  † Peter a Mária Riškoví a starí rodičia

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
20. 4. 2013
Slávnosť s oktávou 

 Slávnostná sv. omša
 07.30  za zdravie a Božiu pomoc
 09.00  na Húškoch
 10.30  za celú farnosť
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Po dvoch rokoch od uskutočnenia ľu-
dových misií k nám opäť zavítajú bratia 
redemptoristi. Obnova ľudových misií 
bude 26. – 30. marca 2014.  Navštívi nás 
vdp. Ivan Flimel so svojím novým misij-
ným tímom. Takýto oznam sme uverejnili 
v minulom čísle Svitania. A začali sme sa 
tešiť – na pátra Ivana, jeho osobitý prejav 
a slová, ktoré zasiahnu na správnom 
mieste i obnovu predsavzatí, ktoré sme si 
po úspešnej misii redemptoristov dali pred 
dvoma rokmi. Lúčiac sa s misionármi sme 
si predsa sľúbili, že budeme žiť inú vieru. 
Živú... 

Hodinoví kresťania
Stali sme sa skutočne inými? Páter Ivan 
Flimel má dar zaťať. Priamo do živého. 
Po jeho otázke: ako sme naplnili tie dva 
roky? na prvej zo svätých omší s misijným 
príhovorom si nejeden z nás vstúpil hlboko 
do svedomia. „Budeme nafúkaní? Frajeri? 
Po ovocí vás budú poznať, že ste moji 
učeníci...“ Slová Ježiša Krista pripomínajú, 
že nie reči, ale skutky viery sú dôležité. 
Alebo sme len hodinovými kresťanmi – 
katolíkmi? Takými, ktorí uzatvoria v nedeľu 
dopoludnia zmluvu o účasti v hodinovom 
eucharistickom spoločenstve? Ak aj 

Radosť v Pánovi 
je vaša sila! 
(Neh 8, 10)
Každý človek túži po šťastí, každý chce 
prežívať život v radosti. Čo však je pre 
človeka zdrojom tej najväčšej radosti? 
Na takúto otázku by sme asi dostali veľa 
rôznych odpovedí. Koľko ľudí, toľko chutí... 
O iných radostiach by nám rozprávali malé 
deti, o inom snívajú dospievajúci, z iných 
hodnôt sa tešia dospelí a úplne iné veci 
dokážu urobiť radosť ľuďom na sklonku 
života. Predsa je tu však jedna skutočnosť, 
ktorá by nám všetkým mala byť ustavič-
ným dôvodom na radosť a to bez rozdielu 
veku, či stavu. Skutočnosť, ktorá je pre 
nás všetkých bytostne dôležitá. Teda ak 
si hovoríme kresťania. Je to skutočnosť 
Ježišovho zmŕtvychvstania.

Mnoho ľudí v dnešnej dobe však napriek 
tomu len tak prežíva – zo dňa na deň, 
mnohí žijú bez perspektívy, nevedia sa 
usmiať, nič ich neteší, chodia po svete ako 
mátohy. Bez cieľa, bez zmyslu. O to viac 
je smutnejšie, ak taký človek nosí meno 
kresťan. Všetko to totiž svedčí o tom, že 
kresťanská viera zo srdca takéhoto člove-
ka buď vyprchala, alebo v ňom skutočná 
živá viera nikdy ani nebola.

Skúsme sa pozrieť do čias pred Milán-
skym ediktom, teda pred rokom 313, kedy 
bola Cirkev krvavo prenasledovaná rímsky-
mi cisármi. A ľudia – kresťania nestrácali 
radosť, naopak – s radosťou a s piesňou 
na perách zomierali za Krista, lebo dobre 

vedeli, že ten, ktorý vstal z mŕtvych, aj ich 
vzkriesi k večnému životu. A nepotrebu-
jeme ani putovať históriou až tak ďaleko. 
Aj dnešná doba má veľa radostných ľudí, 
ktorí svoju vieru žijú naplno a vedia ňou 
zapáliť aj ďalšie srdcia. Stačí spomenúť 
napr. blahoslaveného Jána Pavla II., 
Chiaru Luce, Marienku Mihalkovú... Aj 
v našej farnosti žijú ľudia, ktorí sa vedia 
tešiť z maličkostí, majú radostné srd-
ce aj v trápeniach choroby, dokážu byť 
vďační za celkom samozrejmé veci, vedia 
byť spokojní s málom a aj o to málo sa 
vedia podeliť. Ich bohatstvo, to skutočné 
bohatstvo, nosia vo svojich srdciach. A tým 
bohatstvom je ich zakotvenie v Ježišovi 
Kristovi a v nádeji jeho zmŕtvychvstania.

Želám Vám všetkým, aby „Radosť v Páno-
vi“ bola aj Vašou silou, aby ju tohtoročné 
Veľkonočné sviatky ešte viac rozdúchali, 
aby ste z nej mohli čerpať silu do všedných 
dní každodenného života, do problémov, 
s ktorými sa musíte boriť. Nebojte sa byť 
svetlom radosti a nádeje vychádzajúcej zo 
zmŕtvychvstalého Krista.

Váš duchovný otec Peter

ÚVODNÍK ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Sme svetlom sveta?
„Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme Pána, aby sme 
žili v jeho milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáhaj.“ 
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„Mám doma niekoľko ročníkov Posla, 
prečítala som každé číslo od prvej 
strany po poslednú. Chcela by som ho 
niekomu darovať. Niekomu, komu by 
mohol pomôcť,“ oslovila ma pred časom 
vychádzajúc z kostola po nedeľnej svätej 
omši pani Mária Šimkovičová. Starostlivo 
zabalené časopisy čoskoro skončili v kufri 
auta a vydali sa na cestu do Domova 
sociálnych služieb Náruč záchrany v brati-
slavskej Dúbravke. Žije v ňom šesťdesiat 
seniorov, dostávajú tu sociálne služby 
v podobe opatrovateľskej a ošetrovateľ-
skej starostlivosti. Želáme im príjemné 
čítanie! A pani Šimkovičovej nech Pán 
oplatí dobrý skutok.

Ivana
Foto: autorka

náhodou sme takí istí, nie lepší ako pred 
dvoma rokmi, „Boh sa na nás aj tak nevy-
kašle,“ uzatvára celebrant. 

Buďte staromódni!
Na sobotňajšej svätej omši si dvadsiatka 
manželských párov obnovila manželský 
sľub. Každý jeden z nich dal za pravdu 
pátrovi Ivanovi: úvodné dni manželstva 
sprevádzala láska. Keď zvonia svadobné 
zvony, žiaden pár nevstupuje do manžel-
ského zväzku v zlobe alebo nenávisti. To 
však už nemožno povedať po desiatich, 
pätnástich, tridsiatich rokoch života. Za 
všetko hovorí jasnou rečou rozvodovosť 
– na Slovensku prekročila hranicu 50%! 
Každé druhé manželstvo sa končí rozvo-
dom. Príčina? „Z manželstva by sa nemalo 
vytratiť vyznanie lásky. A v sviatostnom 
zväzku je medzi manželmi tretia osoba – 
Boh. Pri sobášení vždy želám páru, aby 
zostali staromódni: nerozvádzali sa,“ hovo-
rí Ivan Flimel. Opiera sa o Pavlov Hymnus 
lásky i výrok blahoslaveného Jána Pavla 
II.: manželstvo, rodina je malou cirkvou-

Neláme palicu
„Pane, dokonale si ma poznal a predsa 
si si ma vyvolil!?“ osobné svedectvo 
pátra Ivana Flimela, v mladosti rebela 
a búrliváka, vyvolalo počas záverečnej 
sv. omše s misijným príhovorom úsmev 
na perách farníkov, no predovšetkým 
upevnilo presvedčenie: Bohu nič nie je 
nemožné. Nad nikým neláme palicu. 
Ani nad tými, ktorí neprišli do kostola 
a nezúčastnili sa na obnove ľudových 
misií. A tí z nás, ktorí sme po dvoch ro-
koch opäť zasadli do lavíc a hltali slová 
redemptoristov, sme si odniesli do ticha 
svojich domovov otázku: Sme svetlom 
sveta? Spolu s krásnymi prosbami, ktoré 
s pátrom Jozefom napísali počas obnovy 
ľudových misií deti na vystrihnuté srdieč-
ka a položili pred oltár, vysielame k ne-
besiam slová vďaky za úspešnú misiu 
a prosby za zdravie a Božie požehnanie 
pre pátrov redemptoristov.

Ivana
Foto: autorka

Sľub, ktorý prevedie búrkami spoločného života, si v sobotu 
29. marca v našom farskom kostole obnovilo dvadsať 

manželských párov rôzneho veku.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Posol pre seniorov
Mesačník slovenských katolíkov Posol patrí  
k apoštolským dielam Spoločnosti Ježišovej na 
Slovensku. Vďaka pani Márii bude spríjemňovať 
seniorom chvíle v domove sociálnych služieb.
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Aj v januári sme mali možnosť stretnúť sa 
v kruhu spoločenstva Modlitby za kňazov 
a prežiť tak príjemný piatkový večer s na-
ším Pánom. Stretnutie sa konalo 10. janu-
ára v komplexe Baziliky Sedembolestnej 
Panny Márie v Šaštíne. Pozvanie na toto 
stretnutie prijal Paľo Danko – tanečník, 
dramaturg a moderátor TV LUX, ktorého 
tiež môžeme poznať z národného Pocho-
du za život. Septembrový košický pochod 
moderoval. Paľko nám predstavil svoj 
životný príbeh, cestu k tancu a predviedol 
nám aj niečo zo svojej tvorby. Už pätnásť 
rokov úspešne vedie tanečné divadlo 
ATak. A hoci jeho cesta bola kľukatá a nie 
vždy ľahká, oplatilo sa ňou ísť. Tanečník 
nám to dokázal aj v troch choreografiách, 
ktoré predviedol. Boli to Narkoman, China 
a Jób. Veru v niektorých momentoch divá-
kom doslova vyrazili dych. Pavol vo svojich 

Cesty mladých zaľúbencov zo všetkých kú-
tov Slovenska smerovali v piatok 14. febru-
ára do mesta Šaštín-Stráže, aby sa zúčast-
nili 7. ročníka Púte zaľúbených. Krásna 
akcia či kresťanský festival s hlbokými 
myšlienkami a predsavzatiami láka každo-
ročne zástupy veriacich mladých ľudí, ktorí 
tu prežijú bohatý trojdňový program.  Užší 
organizačný tím mladých ľudí spolu so sa-
leziánmi z miestnej komunity s desiatkami 
dobrovoľníkov tento rok privítali a postarali 
sa o 350 zaregistrovaných účastníkov. Boli 
to nielen zaľúbenci, snúbenci, manželia či 
jednotlivci  zo Slovenska, ale aj susedného 
Česka. Mnohí z nich sa týchto pútí zúčast-
ňujú opakovane niekoľko ročníkov. Téma 
tohto ročníka bola: „Stvorení pre lásku“.

Nehrajú sa na dokonalých
Divadelné predstavenie odohrávajúce sa v 
manželskej poradni, ktorú navštívili Adam 
a Eva, v podaní  mladých divadelníkov 
z Veľkého Šariša ponúklo obraz mnohých 
dnešných párov. Koncert hudobnej skupi-
ny Jenos brothers z Humenného roztlies-
kal a rozhýbal celú sálu kultúrneho domu. 
Svedectvo manželov Valáškovcov, ktorí 
spoločne prechádzajú úskaliami života 
cez choroby a postihnutia svojich detí, 
vrátilo všetkých do reality života. Čo dáva 
silu týmto ľuďom? Boh a silná viera. Láska 
k Bohu, ale aj k sebe navzájom. Nehrajú 
sa na dokonalých a úspešných. Ich ľudská 
jednoduchosť, čistota, viera, ale najmä 
silná láska chytila za srdce každého, kto 
v tom čase počúval ich príbeh. Svoje roz-
právanie začali aj ukončili spevom a pies-

ňami s gitarou. Spolu s nimi spievalo celé 
publikum. Bol to určite najsilnejší zážitok 
tohtoročnej púte. 

Ďakujem za hlboké zážitky, posolstvá 
a odkazy. Svoju vďaku skladám všetkým 
kňazom, ktorí prišli mladých ľudí povzbudiť 
a podporiť v ich predsavzatiach. Obdiv 
a úcta patrí  organizátorom a dobrovoľní-
kom, ktorí zabezpečili bezchybný priebeh 
púte. 

Ľudmila 
Foto: archív 

NAŠI FARNÍCI NA CESTÁCH PREHOVORIL K NÁM

Stvorení pre lásku Narkoman, 
China a Jób

choreografiách vystihol veľký kus života 
a jeho nástrahy, ktoré neraz potrápia kaž-
dého z nás. Choreografia Narkoman bola 
zostavená podľa príbehu istého chlapca, 
ktorého závislosť takmer pripravila o život. 
Napriek vážnym témam bolo stretnutie 
obohatené o mnohé humorné situácie 
a nechýbali ani chvály, už tradične v po-
daní MZK Bandu. Počas nich sme mohli 
prežiť osobný čas s Bohom a mohli mu tak 
poďakovať za požehnaný deň. 

Marianna
Foto: Ivana

Chvály sú vždy veľkou príležitosťou velebiť nášho 
Pána za dary, ktoré nám dáva.

Nielen svoj životný príbeh, ale aj choreografie 
Paľo Danko starostlivo opísal a dal tak divákom 
možnosť preniknúť do ich posolstva.

Boj so závislosťou v tanečnom a divadelnom 
prevedení.
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Po februárovom „výjazdovom“ stretnutí  
spoločenstva Modlitby za kňazov v Bra-
tislave sa marcové stretnutie vrátilo do 
príjemne chladných priestorov šaštínskej 
Baziliky. Hosťom stretnutia bol, vôbec po 
prvýkrát, gréckokatolícky kňaz. Až z ďa-
lekej obce Remeniny (okres Vranov nad 
Topľou) k nám prišiel otec Peter Milenky. 
Vzácny a netradičný hosť, ktorý vo svojom 
živote skĺbil rolu otca farnosti a otca 
rodiny. Otec Peter hovoril predovšetkým 
o svojom živote, o skúsenostiach študenta 
teológie, kňaza a hlavy rodiny. Lajtmotívom 
jeho rozprávania, najmä pri spomienkach 
na ťažké, či prelomové životné okamihy 
akými boli autohavária, svadba, narodenie 
detí či zmena pôsobiska, bola nezlomná 
oddanosť a dôvera Bohu, v jeho rozhodnu-
tia a vnuknutia. Každý z nás sa určite cítil 
v živote viackrát doslova na dne, bez vízie 
ako ďalej, vyčerpaný a bez nádeje. Práve 
v takých chvíľach musí  kresťan veriť, že 
s Bohom nie je nič nemožné. Veriť, že 
s jeho pomocou sa, ako znie refrén jednej 
z Milenkyho piesní, „to ešte dá“. 

Častejšie ako to robíme
Otec Peter nám zároveň pripomenul 
dôležitosť úcty, pokory a absolútnej dôvery 
nielen k Všemohúcemu, ale aj k Bohoro-
dičke. Urobil tak v súvislosti s rokom Úcty 
k Sedembolestnej, ktorým momentálne 
Cirkev žije a učinil tak na azda najvhodnej-
šom mieste, v šaštínskej Bazilike, priamo 
pod zrakom Sedembolestnej. Apeloval na 
nás, aby sme sa na Matku Božiu v našich 
modlitbách obracali častejšie, ako to robí-

Februárové otvorené stretnutie spolo-
čenstva Modlitby za kňazov bolo z dvoch 
dôvodov výnimočné – uskutočnilo sa 
na sviatok Svätého Valentína, no pre-
dovšetkým, špeciálne pre tento prípad, 
opustilo priestory baziliky Sedembolestnej 
Panny Márie v Šaštíne a presunulo sa do 
Domu Quo Vadis, bratislavského centra 
katolíckej evanjelizácie. Týmto „jednora-
zovým“ presunom otvoreného stretnutia 
do hlavného mesta sme vyšli v ústrety 
sympatizantom spoločenstva, ktorí to 
z metropoly do Šaštína nemajú úplne 
blízko a nemôžu sa zúčastniť všetkých 
našich otvorených stretnutí. Hosťom (resp. 
v tomto prípade možno skôr hostiteľom) 
bol náš dobrý známy Mário Tomášik – 
filozof, teológ a vedúci Spoločenstva pri 
Dóme Svätého Martina.

Prejavovať skutky lásky
Mário vystúpil s prednáškou na tému: 
Prečo je potrebné modliť sa za kňazov. 
Diskusia o tejto otázke sa môže zdať byť 
zbytočná, členovia spoločenstva Mod-
litby za kňazov by to predsa dávno mali 
vedieť. Lenže, ako Mário zdôraznil, okrem 
modlitby samotnej je nemenej dôležité, 
voči kňazom a sebe navzájom, prejavovať 
skutky lásky. Nezištne vykonané dobro 
v prospech druhého je spolu s modlitbou 
silným pilierom každého kresťana, kňazov 
nevynímajúc. A prečo sa teda vlastne 
modliť za kňazov? Nuž, existujú dva hlavné 
dôvody: aby sa mladí chlapci, uvažujúci 
o kňazskej službe aj kňazmi stali, no a aby 
sa v tomto poslaní aj „udržali.“  Každý 

M. Tomášik: „Každý kňaz nesie ťažké bremeno.“

PREHOVORIL K NÁM PREHOVORIL K NÁM

Nenechajme ich v tom samých Ešte sa to dá

kňaz (diakon, biskup, rehoľník...) nesie 
ťažké bremeno. Očakáva sa od neho, 
že bude nielen morálnou autoritou, ale 
aj lídrom spoločenstva veriacich. Kňaz je 
však tiež len človek, náchylný na hriech 
a nútený odolávať útokom a pokušeniam 
zla. Rovnako ako každý iný. Všade tam, 
kde Kristov kňaz padol, dal sa zlákať zlom, 
či zlyhal, všade tam musel byť nedostatok 
modlitby za tohto kňaza. Prednáška Mária 
Tomášika na nás apelovala aj v tomto 
smere – nesmieme v tom nechať našich 
kňazov samých, nesmieme ich nechať 
padnúť. Pretože s ich pádom hrozí nebez-
pečenstvo nám všetkým.

Adam
Foto: Ivana

me. Ona je totiž tá, ktorá nám ide príkla-
dom v znášaní utrpenia, no aj v neochvej-
nej viere v Božiu lásku a milosrdenstvo. 
Otec Peter k nám neprišiel sám, sprevá-
dzali ho dvaja členovia jeho kapely, Peter 
Milenky Band. Naša MZK band teda 
dostala na tento večer „voľno“ a mohla 
si spolu s ostatnými vychutnať pravý go-
spelový koncert deviatich piesní v podaní 
Peter Milenky Band. 

Adam
Foto: Ivana

Kňaz s gitarou pred oltárom v šaštínskej Bazilike? 
Bohu nič nie je nemožné!

Gréckokatolícky kňaz má rodinu, deti. Na „tichú 
domácnosť“ má osvedčený recept: nenechajte 
zapadnúť slnko nad svojím hnevom. 
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Apoštolská Penitenciária na základe 
zvláštneho poverenia Svätého Otca Fran-
tiška, ktorý ju vo svojej otcovskej láske 
s radosťou poveril touto vecou,
 
UDEĽUJE JUBILEJNÉMU ROKU 
DAR ÚPLNÝCH ODPUSTKOV
 
pri náležitom splnení zvyčajných podmie-
nok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie 
a modlitba na úmysel Svätého Otca. Ve-
riaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú, ich 
môžu získať raz denne a môžu ich tiež na 
spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré 
sa ešte zdržiavajú v očistci:
 
a) pri každej pútnickej návšteve národnej 
svätyne Bolestnej Matky, keď sa nábožne 
zúčastnia nejakého posvätného slávenia, 
alebo aspoň primeraný čas tam zasvätia 
nábožnému rozjímaniu, ktoré zakončia 
Modlitbou Pána, vyznaním viery a modlit-
bou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným 
desiatkom ruženca, 
 
b) vo sviatky Panny Márie pri pútnickej 
návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybrané-
ho pre Jubilejný rok, ak sa v ňom nábožne 
zúčastnia na eucharistickom slávení, 
alebo Liturgii hodín, alebo tam nábožne 
prednesú predtým uvedené modlitby,
 
c) 15. septembra 2014, na slávnosť 
Sedembolestnej Panny Márie, ak v kto-
romkoľvek chráme alebo na posvätnom 

mieste nábožne prednesú predtým uve-
dené modlitby za šírenie svätej viery na 
Slovensku.
 
Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom 
bráni staroba alebo ťažká choroba, môžu 
získať úplné odpustky vtedy, ak sa rozhod-
nú odporovať každému hriechu a vzbudia 
si úmysel splniť hneď, ako to bude možné, 
tri zvyčajné podmienky pred nejakým men-
ším vyobrazením Bolestnej Matky, v duchu 
sa pripoja k jubilejnému sláveniu alebo 
púti a obetujú svoje modlitby a bolesti 
skrze Máriu Milosrdnému Bohu.
 
Apoštolská penitenciária ďalej naliehavo 
žiada pre širšie sprístupnenie získania 
Božej milosti prostredníctvom kľúčov 
Cirkvi, aby sa diecézni penitenciári, kano-
nici a klerici jubilejných chrámov, vedení 
pastoračnou láskou, ochotne a veľkoduš-
ne venovali vysluhovaniu pokánia a často 
poskytovali sväté prijímanie chorým. 
 
Toto má platiť počas celého Jubilejného 
roka Bolestnej Matky, patrónky Sloven-
ska, bez ohľadu na všetky protichodné 
ustanovenia.

Rok 2014, v ktorom slávime 450. výročie 
od prvého zázraku na príhovor Panny 
Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia 
Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku 
Slovenska, je osobitne venovaný patrónke 
Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. 
 
Základným cieľom mariánskeho roka je 
primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou 
Máriou a podľa jej vzoru. Vrcholom roka 
bude zasväcujúce zverenie sa pod ochra-
nu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne 
na jej sviatok 15. septembra 2014. 

„Veľmi si želáme, aby všetci členovia 
Katolíckej cirkvi na Slovensku využili tento 
rok na prehĺbenie katolíckej viery a úcty 
voči našej Matke, Sedembolestnej Panne 
Márii, patrónke Slovenska. Máme nádej, 
že s Božou pomocou prinesie tento čas 
hojné duchovné ovocie, ktoré sa prejaví 
najmä v našich rodinách, farnostiach 
a spoločenstvách, aby sa podľa vzoru 
Panny Márie bližšie primkli k Ježišovi Kris-
tovi ako ku svojmu osobnému Spasiteľovi 
a Vykupiteľovi.

Povzbudzujeme veriacich, aby sa tento 
jubilejný rok stal časom obnovenia a pre-
hĺbenia modlitby posvätného ruženca, 
prostredníctvom ktorého rozjímame nad 
tajomstvami našej spásy. Chceme prosiť 
našu nebeskú Matku, ochrankyňu života, 
o pomoc a príhovor pri obrane nenarode-
ného života, rodiny a manželstva v našej 

Cieľom tvorcu bolo vniesť do logotypu rozmer 
utrpenia Panny Márie, ktoré by bolo schopné osloviť 
každého veriaceho. Zvolil preto štylizáciu piety ako 
jednej zo siedmich bolestí. Ako vzor slúžila socha 
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, 
ktorá sa nachádza v šaštínskej bazilike. 
Logo vytvoril Radoslav Herda.

VÝROČIE VÝROČIE

Rok Sedembolestnej 
Panny Márie

Dekrét o možnosti 
získať úplné odpustky

krajine i v celej Európe,“ píšu v Dekréte 
o vyhlásení Roka Sedembolestnej Panny 
Márie Mons. Marián Chovanec, 
generálny sekretár KBS a Mons. Stanislav 
Zvolenský, predseda Konferencie bisku-
pov Slovenska.
 
Rok Sedembolestnej Panny Márie bude tr-
vať od 1. januára do 31. decembra 2014. 
Kompletné informácie venované roku 
Sedembolestnej Panny Márie sú uvedené 
na stránke ave.kbs.sk.

Pripravila: Ivana
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Posvätné miesta
Dar úplných odpustkov je možné získať 
okrem iného vo sviatky Panny Márie pri 
pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu 
vybraného pre Jubilejný rok.

Pri tejto príležitosti prinášame 
zoznam chrámov 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
Západná provincia
 
BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
 

Národná svätyňa Sedembolestnej Panny 
Márie v Šaštíne

Katedrála sv. Martina v Bratislave 

Bazilika Narodenia Panny Márie 
v Marianke

Farský kostol Sedembolestnej Panny 
Márie v Bratislave – Vajnoroch

Farský kostol Sedembolestnej Panny 
Márie v Bratislave – Petržalke

Farský kostol Panny Márie Snežnej 
v Bratislave na Kalvárii

Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny 
Márie v Malackách (františkánsky)

Farský kostol Ružencovej Panny Márie 
v Dubovej

Farský kostol Povýšenia svätého Kríža 
v Dunajskej Lužnej

Farský kostol Návštevy Panny Márie 
v Senici

Kostol Sedembolestnej Panny Márie 
v Skalici (františkánsky)

Farský kostol svätého Antona 
Paduánskeho v Báči

„Kto nepozná  ..................................................................“      
 

(dokončenie výroku sv. Hieronyma sa skrýva v osemsmerovke) 
 
 
Nájdi slová: 
 
Evanjelium, 
Anna, Ondrej, 
Jakub, Numeri, 
aramejčina, 
zelóti, Tacitus, 
Platón, pax, 
apoštoli, krst, 
Zachej, Grék, 
Samária, slepý, 
Jozef Flavius, 
lotor, verím, 
Svetonius, 
Kriste, Pilát, 
Nero, Kódex, 
Pavol, Claudius, 
Ján, Emanuel, 
Peter, Judea, 
Talmud, Cicero, 
Tóra, Traján, 
Nazaret, sekta, 
Marek, Helena, 
Konštantín, 
edikt, saducej, 
Júda, Lót, 
pápež, berešit 

      J A K U B Ž       
      O N D R E J       
      Z N P P R A       
      E A Á O E N       
      F P T Í Š I       
      F O I S I Č       
E M A N U E L Š T M T J O M K R S T 
R E T E P L A T Ó N Á E , Í R N L S 
T Á L I P A V O L N U M E R I E E A 
K É R G M U I L E J N A V E S K P D 
C I C E R O U I Z N E R O V T P Ý Ú 
J E C U D A S U T I C A T A E D U J 

      V O Ó Z L R       
      E N L N A T       
      T Í Á J U E       
      O T Á A D R       
      N N K I I A       
      I A K R U Z       
      U T E Á S A       
      S Š R M Z N       
      D N A A A P       
      U O M S CH A       
      M K Ó D E X       
      L R I S J T       
      A N E L E H       
      T Ó R A A .       

SVITANÍČKO

V Katedrále sv. Martina v Bratislave 
i Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
v Malackách môžeme získať v jubilejnom roku 
úplné odpustky.
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Spomienka na blízkeho človeka nám 
priblíži jeho život, výnimočnosť a jedineč-
nosť osobnosti. Sme vďační za nášho ro-
dáka, vzácneho človeka v kňazskej službe 
ThDr. Msgr. Jozefa Vrableca, pápežského 
preláta, dekana Cyrilometodskej boho-
sloveckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave a veľprepošta sídelnej kapi-
tuly v Nitre, ktorého nedožitých 100 rokov 
sme si pripomenuli 4. marca 2014 pri 
slávení sv. omše.  

Narodil sa 4. marca 1914 v Závode ako 
prvé dieťa rodičom Terézii Vrablecovej, rod. 

– Čo sa ti snívalo? 
– Nič, čierna obrazovka. 
 
–  Samko, poď mi pomôcť!
–  Potom... 
–   Ja nepotrebujem potom,  

ja potrebujem teraz.
–  Tak za chvíľu.

–  Zle si utrel misku, ešte je mokrá.
– To neni mokré, to je iba studené.
 
–  Aké je hlavné mesto Afganistanu? 
–  Kábel. (Kábul)

–  Aké je hlavne mesto Švédska? Š..., Št...
–  Štupava. (Štokholm)

–  Silvester – búcha pyrotechnika 
–  Všetky psy štekajú, len náš Laky  

je statočne zalezený.

– Vybrali mi nosné a pusné mandle.
– úka bezvetrie...
– Zahubíme polievku (dáme do nej huby)
– neskutočný jogurt (nízkotučný jogurt)
– alergologický voz (alegorický voz) 
–  Aj sa z toho najem, aj sa z toho nasýtim.
– Rozprávka o Leninovom Tónovi. 
 (o lenivom Tónovi)
– Spolkneme sa (spolčíme sa)
– vemenovka (Demänovka)
– Hugo cynický zbojník 
 (Pacho hybský zbojník)
–  Na zemi sú nejaké podrobnosti. 
 (odrobinky)
– Náš Laky je všepapavec.

Autori: Dominik a Samko
Pripravil: Pavol

ÚSMEVNÉ VÝROKY

NECH KOSTOLOM PIESEŇ ZNIE

Ty ma nesieš sám

Ty ma nesieš sám, tebe veriť smiem,
ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech.
Ty sa dotýkaš hviezd aj detských sĺz,  
ty pochopiť vieš.

Tebe ustúpia  temné mraky s tmou,
ty utíšiš búrky nado mnou.
Tebe nemôže vziať, tvoju slávu nik,  
ani tvoj majestát.

Ref.:
Ja chválu tebe vzdám, pred iným sa 
neskloním,
tvoje meno v srdci mám, tvoje meno 
vyslovím.
Ja chválu tebe vzdám, aby tvoj Duch 
prúdil mnou,
aby uzdravený bol kto sa skloní pred 
tebou.

Chválim ťa, Ježiš  

Chválim ťa, Ježiš  4x

Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, 
čo má Boh pripravené pre nás.  
Pre tých, ktorí milujú, pre tých, 
ktorí vzývajú meno Pána.  
Pre tých, ktorí uveria, pre tých, 
ktorí chvália tvoje meno, Pane.

HISTORICKÉ OKIENKO

Bol darom 
a požehnaním

Húškovej a Imrichovi Vrablecovi. Z man-
želstva sa narodilo sedem detí: Jozef, 
Michal, Helena, Mária, Terézia, Štefan 
a najmladšia dcéra Anička, ktorá zomrela 
v deň svojho krstu. Synovia Jozef a Štefan 
boli služobníkmi v kňazskej a biskupskej 
službe a dcéry Helena - Restituta a Mária - 
Galla kráčali cestou rehoľného života.

Má to duchovný rozmer
Msgr. Jozef Vrablec študoval teológiu na 
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte 
v Olomouci, kde bol 5. júla 1937 vysväte-
ný za kňaza. Doktorát teológie dosiahol 
v roku 1944 na Katolíckej bohosloveckej 
fakulte v Bratislave. Kňazskú službu vyko-
nával vo farnostiach: Trenčianska Teplá, 
Bošany, Skačany, Dubnica, Sládečkovce, 
Klátova Nová Ves a Nitra.

To, čo človek robí z hĺbky srdca, do čoho 
sa vkladá celý, čo robí s veľkým zaniete-
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(Dokončenie z predchádzajúceho čísla.)

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 kto-
rým aj kňazi venovali istú pozornosť.

... bol totiž tulák
V noci z 10. na 11. januára 1872 zamr-
zol na ceste vedúcej z Veľkých Levár do 
Závodu 31-ročný Josef Herčík. Pochádzal 
z mesta Poděbrady v Čechách. Vtedajší 
administrátor farnosti Michal Szucsányi 
poznamenal: „Erat enim vagabundus - 
bol totiž tulák“. Pochovali ho 13. januára 
1872. Napadla mi myšlienka, či sa to aj 
u neho doma niekto dozvedel. Nech odpo-
číva v pokoji!

6. marca 1867 v našej obci zomrela 
a o dva dni bola pochovaná, ako zapísal 
farár František Kamanfálvy, istá žobráč-
ka – tuláčka, ktorú nikto nepoznal, ani 
nevedel odkiaľ je. Zapísal, že na noc prišla 
do Závodu, bola chorá a nasledujúce ráno 
už bola mŕtva. Vek odhadol na 70 rokov. 
Pochovali ju na obecné náklady. Po dvoch 
mesiacoch sa jej dopátrala sestra Apoló-
nia z Viedne, od ktorej sa farár dozvedel 
totožnosť zosnulej: volala sa Helena 
Krištofová, rod. Benkovičová a už 16 rokov 
bola vdovou po manželovi Jozefovi. Opravil 
sa aj vek zosnulej – mala 50 rokov. Nech 
odpočíva v pokoji!

Úplavica brala životy
Nedá sa bez pohnutia a súcitu čítať zápis 
o smrti a pohrebe Alžbety Homokyovej, 
30-ročnej slobodnej sestry farára Jozefa 
Homokyho (1830-1833) z Trnavy. Opisuje, 
že ho prišla do Závodu navštíviť ako svojho 
brata a závodského farára. V.d.p. Jozef 
Homoky bol u nás farárom od 8. januára 
1830. Píše, že pricestovala 17. augusta 
a po veselých a príjemných dňoch prišla 
30. augusta strašná choroba – úplavica 
– ktorej 10. septembra 1830 podľahla. 
Čítame, že na sviatok Mena Panny Márie, 
ktorý chcela ako živá osláviť v Trnave, bola 
ako mŕtva zložená do hrobu. 12. septem-
bra ju pochoval v.d.p. Matej Held, vicede-
kan a farár z Moravského Svätého Jána. 
Opis sa končí slovami: „Proh Dolor, Quod 
nimium dilexi, Hoc amisi! R.I.P. Amen.“ 
– „Ach Bolesť, Tú ktorú som tak miloval, 
Tú som stratil!  Nech odpočíva v pokoji. 
Amen.“

Kapucíni zo Závodu
Chcel by som spomenúť aj našich rodákov, 
na ktorých ma upozornil môj brat Eze-
chiel – Rastislav a síce dvoch kapucínov. 
Aj na obecnej stránke sa dočítame o br. 
Serviliovi Vanišovi, členovi Slovenského 
učeného tovarišstva, ktorý zomrel 17. júla 
1806 v Koválove ako miestny kaplán (ako 

ním a oduševnením, to má duchovný roz-
mer. Msgr. Jozefovi Vrablecovi zbožnosť vy-
vierala priamo z hĺbky srdca. Bol vzácnym 
kňazom a vynikajúcim kazateľom. Jeho 
srdce bolo vždy zapálené pre Ježiša Krista, 
usilovalo sa formovať iných, ale nechalo 
sa i samo formovať. Slovom a písmom 
ohlasoval Božiu lásku. Počas svojho života 
napísal veľké množstvo kníh. Po svojom 
otcovi zdedil lásku k hudbe. Napísal 
a zhudobnil veľa piesní. Jednu z marián-
skych piesní spieval spevokol pri príchode 
sv. Otca Jána Pavla II. na Mariánsku horu 
v Levoči. O rodnej dedine napísal a zhu-
dobnil pieseň „Neďaleko obce Závodskej“.  
Hral na hudobných nástrojoch, najradšej 
na gitare a organe. Na svadobné hostiny 
často prichádzal s gitarou v rukách. Mal 
rád ľudí, tešil sa zo spoločných stretnutí 
a z rozhovorov s nimi. Bratom a sestrám 
rozdával dary Ježiša Krista.

Na to sa nezabúda
Najťažšie obdobie nastalo, keď ho z pasto-
račnej činnosti vytrhla štátna bezpečnosť 
a zatvorila do nitrianskej väznice. Dôvo-
dom bolo stretanie sa s mladými ľuďmi za 
účelom prehĺbenia ich duchovného života. 
Rodnú obec Závod nosil vo svojom srdci. 
S radosťou prichádzal medzi rodákov ako 
čestný hosť pri farských slávnostiach a na 
sviatok patróna nášho kostola sv. Michala. 
V dedine bol aktívny a známy už od svojich 
detských a študentských čias. Založil 
a viedol miništrantský spolok, bol členom 
spolku závodských Orlov, ktorých zastu-
poval na rôznych podujatiach. Spoločne 
organizovali orolské akadémie a účinkovali 
v divadelných predstaveniach. Bol darom 
a Božím požehnaním.

Na sviatok svojho patróna sv. Jozefa 
19. marca 2003 odovzdal svoju dušu Spa-

siteľovi. Telesné pozostatky boli uložené 
do hrobu posledného odpočinku jeho uči-
teľa, kňaza a priateľa, ktorý mu pomohol 
pri rozhodovaní sa pre kňazské povolanie 
vdp. Jána Bolla. 

Do dnešného dňa mi zostala v pamäti 
spomienka, keď som ako dievča oblečené 
v závodskom kroji pri jednej z farských 
slávností odovzdávala kyticu Msgr. Joze-
fovi Vrablecovi. Úsmev na jeho tvári žiaril 
šťastím a jeho ruka nás požehnávala. Na 
chvíle prežité v blízkosti tohto výnimočné-
ho človeka nemožno zabudnúť.

Alena
Foto: archív

VÝPRAVA DO MINULOSTI

Kam sa stratili 
hroby kňazov? II.

Hroby kňazov majú na závodskom cintoríne 
dôstojné miesto.
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V ostatnom čase dostávam od známych, ale 
aj neznámych, záplavu anjelových mailov. 
Zopár viet, odporúčaní a pošli toto hneď 
a zaraz desiatim, dvadsiatim a nepreruš 
túto reťaz za nič na svete! Ešte šťastie, 
nie sú tam vyhrážky – ak tento príkaz 
neuposlúchneš, zomrieš. Čo ma zakaždým 
na týchto – akože anjeloch – upúta, je ich 
výzor. Väčšinou ide o ženské alebo aspoň 
žensky vyzerajúce bytosti v krásnych, temer 
priesvitných šatách s odvážnym výstrihom, 
v ktorom sa vyníma ich bujné poprsie. Účes 
a vizáž ako z najdrahšieho salónu krásy. 
Lákavé, zmyselné, priam hriešne zvodné 
bytosti. Žeby naozajstní anjeli? Alebo chyták 
z dielne new age? 

Anjel vedie k dobru
Ja si myslím, že to druhé. Nie, neodsudzu-
jem to, čo je pekné, nezatracujem to, čo 
lahodí ľudskému oku. Nechýba mi zmysel 
pre krásu, ale nestratil som ani súdnosť. 
Nemôžem za to, že už na prvý pohľad 
mi nepasuje základný prejav tohto posla 
čohosi, ani neviem presne, čoho. Pokuše-
nia? Vždy som žil v tom, že anjel ma stráži, 
vedie k dobru, k pokoju a šťastiu cez pl-
nenie Božích pravidiel. Ale títo, či tieto ma 
skôr dráždia, bičujú moje zmysly, roztáčajú 
kolieska mojej predstavivosti a otáčajú ma 
úplne opačným smerom. Nie k Bohu, ale 
od neho a od jeho prikázaní, ktoré nám 
dal: “... aby si žil šťastne a aby ti bolo dob-
re...“ To bol Boží komentár ku kamenným 
tabuliam, odovzdaným Mojžišovi.

Podobajú sa „krásaviciam“?
Povedal som si, že si celú anjelskú scénu 
trochu prezriem, aby som anjelov doká-
zal rozlíšiť. A tak som skúsil pátrať, kto 
sú tí Boží anjeli, ako vyzerajú a čo robia, 
či sa náhodou v niečom  nepodobajú 
týmto „krásaviciam“. Otvoril som si Bibliu 
a začítal som sa do riadkov, ktoré už 2000 
rokov hovoria stále to isté. Nepodliehajú 
ani času, ani zmene režimov, ani svojvôli 
vládcov, ani old age, ani new age... lebo sú 
Bohom zjavené. A zisti som, že prvý rozdiel 
tu je očividný: nikde sa nehovorí o žen-
ských bytostiach s bujným poprsím, všade 
som našiel – (mladých) mužov v bielom 
či jagavom odeve. Že je to nepodstatný 
detail? Ba práve naopak. Veľmi podstatný 
rozdiel. Nemám síce k jednotlivým opisom 
obrázky, ale títo anjeli sú pokora, láska 
a pokoj sám.

súčasť farnosti Dojč ho od roku 1785 
spravovali ako miestni kapláni kapucí-
ni). Od môjho brata som sa dozvedel, 
že Matúš Vaniša zo Závodu vstúpil ku 
kapucínom 29. júla 1771. Potom už bolo 
ľahké ho nájsť v našej matrike pokrste-
ných: Matúš Vaniša, neskorší br. Servilius, 
bol pokrstený v Závode 2. januára 1751, 
jeho rodičia boli Ján Vaniša a Barbora, 
rod. Valentová. Druhý, pre farnosť a obec 
zabudnutý rodák, sa volá Ján Majzún. Ku 
kapucínom vstúpil 28. apríla 1735 a tam 
prijal rehoľné meno Kastorius, zložil rehoľ-
né sľuby a začal prípravu na kňazstvo. Či 
sa stal kňazom a či zomrel ako kapucín 
by si vyžadovalo podrobnejšie skúmanie 
v rehoľných kronikách. Zistil som, že bol 
pokrstený v Závode 27. mája 1714. Viac 
sa o ňom zistiť nepodarilo. Matrika pokrs-
tených na mikrofilme je totiž len od roku 
1740. Informácia o krste je však zachyte-
ná aspoň v zozname krstov, ktorý siaha až 
do roku 1666. 

Zomierali zaopatrení
To, čo ma veľmi udrelo pri pohľade do 
minulosti, je skutočnosť, koľko detí vtedy 
zomieralo. Hádam ani nebola rodina, 
ktorá by nepochovala aspoň jedno dieťa. 
Niekedy aj polovica pohrebov v mesiaci 

boli deti! Iná skutočnosť, ktorá sa nedá 
nespomenúť je, že takmer všetci umierali 
zaopatrení sviatosťami. Samozrejme, boli 
prípady aj náhlej smrti alebo aj niekto 
zomrel pred príchodom kňaza. Tým viac 
bijú do očí zápisy, ktoré zanechali kňazi 
v matrike zomrelých, keď zomrel niekto 
nezaopatrený vinou blízkych. Spomeniem 
dva prípady z 19. storočia, bez uvedenia 
presného dátumu a priezvisk, keďže sú to 
stále živé priezviská v obci, aby sa nikomu 
hádam neublížilo. Raz zomrel mladý 35- 
ročný farník. Zaopatrený nebol. Pán farár 
do poznámok zapísal s výkričníkom, že 
nebol zaopatrený, lebo aj napriek tomu, že 
bol dlho chorý, nikto z domácich nezavolal 
kňaza! Inokedy zomrelo 10-ročné diev-
čatko. Tiež bez sviatostí. Roztrpčený pán 
farár zapísal, že z tohto života odišlo bez 
svätých sviatostí pre veľkú nedbanlivosť 
a ľahostajnosť rodičov, ktorí nechceli 
vidieť vážny zdravotný stav svojho dieťaťa. 
Napokon napísal: „Teraz nech pozerajú!“ 
Smutné. 

Malé tajomstvá našej doby
Čo povedať na záver? Boli to iné časy, ale 
vďaka tým mnohým pokoleniam našich 
predkov sme tu dnes my. A tiež tvoríme 
len istú etapu dejín farnosti a obce. Raz 
odídeme aj my, zostanú po nás hroby 
a spomienky blízkych, potom sa aj oni 
pominú, aj hroby sa pomenia... Ale možno 
nás raz bude niekto hľadať v starých 
farských matrikách a objavovať malé 
tajomstvá našej doby. A pomodlí sa za nás 
tak, ako sa aj my dnes modlíme za našich 
zosnulých: Odpočinutie večné daj im, 
Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech 
odpočívajú v pokoji. Amen.  

P. Gabriel Koch CR
Foto: Ivana

Prehľadnosť na našom cintoríne zvyšuje nová 
tabuľa hrobových miest.

TÉMA DŇA

Anjeli, 
ale ozajstní, Boží...
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totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na 
pravej strane videli sedieť mladíka obleče-
ného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im 
prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša 
Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný? Vstal 
z mŕtvych! Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho 
uložili...

Evanjelium podľa Lukáša, 
kapitola 23, verš 55-56 
a kapitola 24, verš 1-4:
Odprevádzali ho ženy, ktoré s ním (s Ježi-
šom; pozn. prepisujúceho) prišli z Galiley. 
Pozreli si hrob, aj to, ako uložili jeho telo. 
Potom sa vrátili domov a pripravili si vo-
ňavé oleje a masti. Ale v sobotu zachovali 
podľa prikázania pokoj.

V prvý deň týždňa zavčasu ráno prišli 
k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si 
pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, 
ale telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým 
rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja 
mužovia v žiarivom odeve...

Evanjelium podľa Jána, 
kapitola 20, verš 11-12:
Ale Mária (Magdaléna) stála vonku pri 
hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa 
do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom 
sedieť tam, kde bolo predtým uložené 
Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého 
pri nohách...

Skutky apoštolov, kapitola 1, verš 9-10:
Keď to povedal (Ježiš), pred ich očami 
sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. 
A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchá-
dza, zastali pri nich dvaja mužovia v bie-
lom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, 
čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, 
ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, 
ako ste ho videli do neba odchádzať.“

Mladíci v bielom
Možno niekto namietne: to bolo pred 
2000 rokmi, dnes je to ináč. Pravda, 
autentické opisy sú zhruba spred 2000 
rokov, ale ani v XX. storočí to nebolo a nie 
je inak. Dôkazov je neúrekom, ten „domá-
cej výroby“ uvádzam v závere. Boží anjel, 
ako mladý chlapec v bielom odeve sa 
ukázal Kataríne Labouré a zaviedol ju do 
kláštornej kaplnky, kde sa potom rozprá-
vala s Matkou Božou (Paríž, Rue de Bac, 
1830). O anjelovi ako mužovi, či mladíkovi 
v bielom odeve hovorili aj traja pastieriko-
via - vizionári vo Fatime (1917). Tak aj štyri 
dievčatá v San Sebastian de Garabandal, 
v Španielsku (1961-65), videli najskôr an-
jela ako mladíka v bielom rúchu, ktorý ich 
pripravil na stretnutie s Pannou Máriou. 
Potom sa po boku Panny Márie objavil 
ešte jeden anjel (archanjel Rafael). Nemá 
význam vymenúvať ďalej. Viem, že mnohí 
by vedeli pridať ďalšie príklady.

Kto kráčal vedľa nej?
Stalo sa to na sklonku bývalého komunis-
tického režimu v Brne. Kto pozná aspoň 
trochu Brno, vie, že pod hlavnou železnič-
nou stanicou vedie tzv. „myší díra“, akýsi 
podchod pre peších, ktorým sa spred že-
lezničnej stanice možno dostať napríklad 
k autobusom na jej druhej strane. Bolo 
známe, že túto lokalitu často vyhľadávali 
aj rôzne pochybné živly. Jedného večera 
došlo v „myší díře“ k vražde. Klobúk dole, 
tajní si skutočne švihli a zakrátko zistili, že 
vraždu spáchali satanisti, ktorí sa tam tiež 
občas schádzali a v ten večer si vyhliadli 
obeť pre rituálnu vraždu. Zakrátko tajní 
policajti mali všetkých pod zámkom a od 
nich sa pri výsluchu dozvedeli, že krátko 
pred staršou paňou, ktorá sa stala obeťou, 
išla tade aj mladá, asi 18-ročná dievčina. 
Ako to, pýtali sa policajti, že satanisti ne-

skočili už po tejto oveľa lákavejšej obeti? 
Títo vypovedali: „Netrúfli sme si na ňu, 
pretože ona išla v sprievode takého uras-
teného mladého muža v bielom obleku...“  
Netrvalo dlho a na vyšetrovačke mali aj 
onú mladú dievčinu. Otázka znela, ako 
ona videla celú situáciu. Dievčina vypove-
dala, že videla túto skupinu a pretože sa 
veľmi bála, začala sa intenzívne modliť 
ku svojmu anjelovi strážcovi. Kto kráčal 
povedľa nej? Nikto, modliac sa kráčala 
sama a zrýchlila krok, aby bola čím skôr 
na ulici, odpovedala dievčina. Vyšetrovateľ 
rozhodol, že pre úplnosť treba ešte zohnať 
mladého muža v bielom obleku. Pretože 
sa im to nepodarilo, bola táto časť vyšetro-
vacieho spisu založená „ad acta“. Toto mi 
rozprávali moji známi z Brna.

Tak, milý čitateľ, čitateľka, teraz si sám urob 
úsudok o anjeloch. Rozmýšľaj a už sa nedaj 
nachytať na nejaké „anjelky“ z dielne new 
age, nech ti budú sľubovať čokoľvek a nech 
budú akokoľvek pekné a zvodné. Tejto 
dielni šéfuje totiž „anjel“, ktorý bol niekedy 
pre svoju pýchu vyhnaný z raja.

Jozef

Dôkazy – výňatky z častí Nového 
zákona

Evanjelium podľa Matúša, 
kapitola 28, verš 1-4:
Keď sa skončila sobota, na úsvite prvého 
dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná 
Mária pozrieť hrob. Vtom nastalo veľké 
zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov 
anjel, pristúpil k hrobu, odvalil kameň 
a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk 
a jeho odev biely ako sneh. Strážnici od 
strachu z neho boli celí bez seba a ostali 
ako mŕtvi.

Evanjelium podľa Marka, 
kapitola 16, verš 1-6:
Keď sa pominula sobota, Mária Magda-
léna a Mária Jakubova, i Salome nakú-
pili voňavé oleje a išli ho (Ježiša – pozn. 
prepisujúceho) pomazať. V prvý deň 
týždňa, skoro ráno, po východe slnka, 
prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí 
kameň od vchodu do hrobu?“ Ale keď sa 
pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol 
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komunita ľudí, ktorí sú aktívni, vynaliezaví, 
pracovití. Zažívam veľkú radosť z prežíva-
nia viery týchto ľudí.

Akým pastoračným aktivitám sa 
venujete?
Ako v každej farnosti. Okrem sviatost-
nej služby v tejto farnosti organizujeme 
mnohé spoločenské a kultúrne podujatia, 
ktoré spájajú a posilňujú väzby. Je tu veľa 

mladých rodín, množstvo detí. Organizujú 
sa stretká, modlitbové skupiny, záujmo-
vé partie… Všetko to vychádza z aktivity 
a túžob ľudí. Ja ich sprevádzam, stretám 
sa s nimi a pomáham im. Ako kňaz sa 
môžem na tých ľudí spoľahnúť, dôverovať 
im a aj ich požiadať o pomoc.

Ako sa Vám pracuje v cudzojazyč-
nom prostredí?
:)) Nuž, na človeka sa čo - to trošku prilepí, 
ale som so Slovákmi a Čechmi, takže čas-
to používam rodný jazyk. Musel som začať 
kurzom francúzštiny, na Slovensku som 
pár mesiacov navštevoval anglický kurz. 
Teraz sa raz do týždňa stretám s jednou 
flámskou paňou, ktorá navštevuje našu 
misiu a takmer každú akciu, ktorá sa tu 
udeje a ona ma trénuje v konverzácii vo 
francúzskom jazyku. Myslím si, že by moh-
la byť vzorom pre mnohých starých ľudí. 
Neustále je aktívna a snaží sa rozvíjať. Je 
mladá duchom, hoci už má cez 80 rokov. 
A tiež manžel jednej prekladateľky sa obe-

Náš rodák Jaroslav Hanzlík je správcom 
Slovenskej katolíckej misie v Bruseli, 
hlavnom meste Európy. Za čitateľov 
Svitania sme mu položili zopár otázok 
s cieľom zistiť, ako sa mladému sloven-
skému kňazovi žije v ďalekej cudzine.

Aká cesta Vás priviedla na Sloven-
skú katolícku misiu v Bruseli?
Do SKM Brusel ma poslal pán biskup Bez-
ák, pretože mu veľmi táto misia ležala na 
srdci, hoci mojím snom to nebolo. Ale to 
je v Božej prozreteľnosti bežné:) Udialo sa 
to všetko veľmi rýchlo a bolo to v období, 
ktoré bolo spojené s jeho odvolaním. Ne-
skôr ma v tejto misii potvrdila Konferencia 
biskupov Slovenska (KBS). 

Ako dlho ste už v Bruseli, dokedy 
tam zotrváte?
Prišiel som v júni 2012 a misiu som oficiál-
ne prevzal 1. 1. 2013. Mandát sa odovzdá-
va na 5 rokov podľa oficiálnych pravidiel, 
ktoré sú schválené KBS, potom sa vymením 
s niekým iným alebo budem pokračovať 
ďalej. Záleží od mnohých okolností.

V čom spočíva Vaša misia? Komu 
je určená?
Misia je určená pre pastoračnú starostli-
vosť Slovákov a Čechov žijúcich v zahra-
ničí. Ľudia, ktorí tu pracujú, žijú, študujú 
a prichádzajú, môžu slobodne prísť 
a využiť službu kňaza tak ako v každej far-
nosti na Slovensku. Je tu vytvorená silná 

SPOZA HRANÍC

Správca Slovenskej katolíckej misie 
v Bruseli

Jaroslav Hanzlík sa narodil 10. 09. 
1975 v Námestove. Základnú školu 
absolvoval v Závode, gymnázium 
v Malackách, teologické štúdiá 
v Bratislave. Vysvätený bol v Brati-
slave v roku 2002. Ako kaplán slúžil 
v Križovanoch nad Dudváhom, Nových 
Zámkoch, Piešťanoch a v Bratislave, 
v Modrom kostolíku. Ako farár pôsobil 
vo Veselom pri Piešťanoch a spravoval 
Rakovice a Borovce. Odtiaľ už putoval 
do SKM Brusel.

Členovia folklórneho súboru 
Závodzan v civile pred sídlom 
Európskej komisie.

Kristov kňaz, 
náš rodák Jarko Hanzlík
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Sv. Ambróz patrí medzi štyroch veľkých 
západných učiteľov Cirkvi spolu so sv. Au-
gustínom, sv. Hieronymom a sv. Gregorom 
Veľkým. Narodil sa okolo roku 340 v Trevíri 
(dnešné juhozápadné Nemecko). Keď mu 
v roku 350 zomrel otec, matka sa s dvoma 
synmi odobrala do Ríma. Ambróz mal veľ-
ké nadanie, matka mu vybrala najlepších 
učiteľov tých čias. Získal dokonalý prehľad 
v umení, rečníctve a práve. Po štúdiách 
sa stal advokátom. Získal si obdiv svojou 
vzdelanosťou, výrečnosťou, spravodlivos-
ťou a láskou. Ambróz sa stal prísediacim 
na súde na najvyšších štátnych úradoch. 
V roku 373 sa stal miestodržiteľom v Milá-
ne, Piemonte, Janove a Bologni. Svoj úrad 
zastával so všetkou láskavosťou a vľúd-
nosťou, za čo si onedlho získal všeobecnú 
obľubu.

Keď v roku 374 umrel v Miláne arián-
sky biskup Auxencius, vznikol pri voľbe 
nového biskupa nepokoj. Ariáni chceli 
biskupa spomedzi seba a katolíci chceli 
pravoverného. Bola obava, že vznikne 
vzbura a vraždenie. Ambróz sa ponáhľal 
do chrámu, aby utíšil nepokoje. V chráme 
predniesol ohnivú reč, v ktorej napomínal 
obe strany. Všetko zatíchlo. Zrazu jedno 
dieťa v chráme zvolalo: „Ambróz nech je 
biskupom!“ Pridali sa aj ďalší, teraz už 
zjednotení katolíci i ariáni. Ambróz namie-
tal, že nemá teologické vzdelanie a nie je 
ani pokrstený. K cisárovi vyslali posolstvo 
s prosbou, aby sa mohol stať biskupom. 

Cisár privolil. Po dôkladnej príprave ho 
kňaz Simplicián 30. novembra 374 pokrs-
til, vysvätili ho za kňaza a 7. decembra bol 
vysvätený za biskupa.

Ambróz neohrozene obhajoval Cirkev, bo-
joval proti bludárom a svetským útokom. 
Celý svoj hnuteľný majetok rozdal chudob-
ným a nehnuteľný daroval Cirkvi. Správu 
týchto majetkov zveril svojmu bratovi, aby 
sa on sám mohol venovať jedine biskup-
skej službe. Žil veľmi skromne, postil sa, 
nechodil na hostiny. Usilovne študoval, 
čo mu chýbalo. Ďalej ho viedol kňaz 
Simplicián. Každú nedeľu kázal. Na jeho 
kázne začal chodiť aj sv. Augustín, ktorého 
potom neskôr Ambróz pokrstil. O jeho hor-
livosti svedčí aj to, že ani samému cisárovi 
Tedóziovi nedovolil vstúpiť do chrámu, keď 
sa prehrešil zabitím tisíckami nevinných 
ľudí. Postavil sa mu do cesty a verejne 
ho vylúčil z Cirkvi. Až po osemmesačnom 
verejnom pokání sňal z cisára exkomu-
nikáciu a dal mu rozhrešenie. Aj ďalej 
horlivo účinkoval. Ku sklonku svojho života 
sa venoval aj písaniu náboženských kníh. 
Zomrel na Bielu sobotu 4. apríla 397. 

V roku 1295 mu pápež Bonifác VIII. udelil 
titul učiteľ Cirkvi.

Svätý Ambróz je patrónom Milána, Lom-
bardska, biskupov, kamenárov, včelárov.
Najčastejšie zobrazované atribúty sv. 
Ambróza sú úľ, metla a kniha.

Pavol
zdroj: internet

tuje,  komunikujeme spolu po anglicky. Ale 
priznám sa, nie som dobrý študent… No 
a počas takmer 2 rokov som si získal kon-
takt s nejakými kňazmi, s ktorými sa ob-
čas stretnem a tam lámem francúzštinu. 
A raz som bol s jednou belgickou skupinou 
na motorkárskej púti vo Francúzsku, takže 
občas aj s nimi. A v meste v obchode:)

Pociťujete vo svojom pôsobisku 
vplyv multikulturalizmu?
Na začiatku, hlavne v metre a potom 
v niektorých štvrtiach, som zažil asi 
kultúrny šok… Ale teraz mi to pripadá už 
normálne a nečudujem sa, že cestujem 
a stretám Moslimov, Židov, ľudí v turba-
noch, Afričanov, Ázijcov. A sú tu nahusto. 
To, čo ma trápi asi najviac, je sekulárna 
a liberálna spoločnosť, ale tá sa prezentu-
je po celej Európe a mnohé témy sa riešia 
aj na Slovensku. Na druhej strane človek 
si musí viac uvedomiť vlastné korene 
a prežiť dôležitosť Kristovho posolstva, 
čo je dobré. A myslím, že aj ľudia, čo sem 
prichádzajú, pod vplyvom multikulturaliz-
mu a multireligiozite, či sekularizmu, môžu 
si vybrať, či prehĺbia svoj vzťah s Kristom, 
alebo sa mu vzdialia. Viera sa môže očistiť 
od predsudkov a nánosov alebo sa jej 
vzdáte. Osobne však zažívam skôr to, 
že ľudia idú do hĺbky. A vonkajšok akosi 
prestávate riešiť. Je jedno ako vyzeráte, čo 
si oblečiete.

Aký je Vás bežný pracovný deň? Je 
rozdiel medzi pracovným a víkendo-
vým dňom?
Pre mňa kancelária znamená riešiť veci 
hlavne cez internet. Tu sa proste veľa ma-
iluje, čo pre mňa a moju náturu je trochu 
bolestivé… Ale to zvykne byť tak do obeda. 
Mám často dohodnuté rôzne stretnutia, či 
už k sviatostiam alebo duchovným rozho-

vorom, alebo organizujeme nejaké akcie. 
Je tu veľmi aktívna Farská rada, často sa 
s nimi radím. Čím je bližšie víkend, tým je 
to hustejšie. V režime dňa sa, samozrejme, 
venujem aj sebe, čo znamená modlitbu, 
čítanie, varenie, nákupy a občas si aj 
upracem:) Bývam totiž v jednoizbovom 
byte, v starom dome holandského typu, 
ktorý si prenajímam. To znamená v úzkom 
2 poschodovom málo odizolovanom. Poču-
jem mesto aj susedov z každej strany. Tak 
tu žije väčšina ľudí. A kúrim málo, lebo by 
to išlo na ulicu a nedoplatil by som sa. Tiež 
chodím športovať, čo pomáha odbúrať 
napätie a stres a pupok :).

Kde budete sláviť sviatky Veľkej 
noci? 
Na Veľkú noc väčšina ľudí odchádza na 
Slovensko a aj ja. Ťažko by bolo urobiť 
veľkonočnú liturgiu s pár ľuďmi. Tí, čo tu 
zostanú, nemajú problém navštíviť liturgiu 
v poľštine, francúzšine, angličtine. Zaují-
mavá perlička, aj frankofónna a flámska 
komunita musí spájať kostoly, lebo by ne-
naplnili všetky fungujúce. A kňazi v Bruseli 
kolujú po kostoloch, v takzvaných združe-
ných farnostiach. Každým rokom zatvárajú 
nejaký kostol. Ľudia odchádzajú od cirkvi, 
pretože vzbudila mnoho pohoršenia. Teraz 
sa cirkev v Belgicku vzchopuje a snaží sa 
ísť do hĺbky, uvedomujú si, že nie kvantita 
je dôležitá. Laici v cirkvi dostávajú väčší 
priestor a u kňazov a biskupov vidím väč-
šiu pokoru. A stretávam Belgičanov, ktorí 
sú naozaj hlbokí a vieru prežívajúci ľudia. 
Ale skôr mimo Bruselu. Takže sa človek 
učí objavovať skôr Cirkev s veľkým „C“. 
Pozdravujem Závodzanúúú a teším sa na 
Slovensko!  
 
Ivana
Foto: archív J. H.

ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH

Ambróz 
nech je biskupom!
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Sviatosť krstu prijali
Tomáš Červenka 12.  01.
Skarleta Veronika Hasáková 12.  01.
Michael Šušota 19.  01.
Šimon Jurica 16.  02.
Nina Šurinová 16.  02.
Simona Valentová 23.  02.
Timea Anna Hrúzová 16.  03.
Enriko Ondej Malík 23.  03.

Manželstvo uzavreli
Ján Prekop a Ivana Boďová 22.  02.

Do večnosti sme vyprevadili
Jozef Vrablec 22.  01.
Jozefa Krajčírová 25.  01.
Agneša Studeničová 12.  02.
Terézia Ďurigová 12.  03.
Jozef Kráľ 29.  03.
Anton Hollý 05.  04.

Krsty
Celkom 28 detí z toho bolo 12 chlapcov 
a 16 dievčat.

25 detí bolo pokrstených v 1. roku života, 
jedno v 2. roku života, jedno v 10. roku 
života a jedna dospelá osoba v 30. roku 
života, z toho 12 legitímnych a 16 nelegi-
tímnych.

Porovnanie s rokom 2012
Celkom 27 detí z toho bolo 13 chlapcov 
a 14 dievčat.

Sviatosť birmovania
Prijala 1 dospelá osoba. 

Rok 2012 0 birmovaných.

Eucharistia 
K sviatosti prvýkrát pristúpilo 13 školopo-
vinných detí (6 chlapcov a 7 dievčat)  
a 2 dospelé osoby (spolu 15 prvoprijíma-
júcich).

V roku 2012 to bolo 22 detí.

Sviatosť pomazania chorých
Bola vysluhovaná počas celého roka v do-
mácnostiach na požiadanie.

Sviatosť manželstva 
Sviatosť prijalo 5 katolíckych párov.

V roku 2012 to bolo 7 zosobášených 
párov.

Pohreby 
Pochovaných bolo celkom 26 zomrelých, 
z toho bolo 15 mužov a 11 žien.

Najstarší bol 97-ročný muž (vdp. Žák), 
najmladší bol 56-ročný muž. Z toho bolo 
len 16 zaopatrených sv. sviatosťami.

V roku 2012 to bolo 25 zomrelých, z toho 
bolo 13 mužov a 12 žien.
Najstaršia bola 97-ročná žena, najmladší 
bol mŕtvo narodený chlapec.
Z toho bolo 15 zaopatrených.

ŠTATISTIKA ZA ROK 2013

MATRIKA

Duchovné cvičenia vnútorného uzdravenia
P. James Mariakumar a sr. Mary Pereira

Farský kostol sv. Michala archanjela Závod, od 30. júna do 05. júla 2014

P. James Mariakumar SVD je kňaz, misionár zo Spoločnosti 
Božieho Slova pochádzajúci z Indie. Je Bohom obdarovaný 
charizmatický duchovný poradca, ktorý pomáha pri oslobo-
dzovaní sa z rozličných kliatieb, závislostí a vedie modlitby 
pre vnútorné uzdravenie. Je známy v dávaní duchovných 
cvičení a rozličných seminárov v Indii, Nemecku, Taliansku, 
Litve, Rakúsku a v posledných rokoch i na Slovensku.  
Pri týchto duchovných podujatiach mu významne pomáha 
sestra Mary Pereira z Indie.

Pondelok  1.  Božie slovo
 2.  Boží obraz vo mne
 3.  Odpustenie – cesta k Božiemu požehnaniu
 4.  Volanie ku svätosti

Utorok  1.  Manželstvo v Božom pláne
 2.  Výchova detí podľa Božieho plánu
 3.  Rodina
 4.  Vzťahy medzi deťmi a rodičmi

Streda  1.  Biblické učenie o okultizme
 2.  New Age
 3.  Používanie a zneužívanie jazyka
 4.  Prečo by som sa mal spovedať

Štvrtok  1.  Úzkosť verzus dôvera v Boha
 2.  Božia vernosť
 3.  Zmysel utrpenia
 4.  Zaslúžené a nezaslúžené utrpenie

Piatok  1.  Duchovný zápas I.
 2.  Duchovný zápas II.
 3.  Rast v Kristovi
 4.  Život v Duchu Svätom

Sobota  1.  Sedem bolestí Panny Márie
 2.  Panna Mária – vzor vernosti

Dôležité informácie 

Program doobeda

Ranné chvály: 9.00

1. prednáška: 9.30 – 10.15

Prestávka: 15 min.

2. prednáška: 10.30 – 12.00 

Program poobede

Ruženec Božieho 

milosrdenstva: 15.00

3. prednáška 15.30 – 16.15

Prestávka: 15 min.

4. prednáška: 16.45 – 17.30

Sv. omše budú slúžené
v obvyklom čase vo farskom
kostole. Po každej sv. omši
bude nasledovať adorácia
s modlitbami za uzdravenie
a oslobodenie.

Na čase osobného rozhovoru
s pátrom Mariakumarom sa
treba dohodnúť osobne.

Všetkých vás 
srdečne pozývame

PROGRAM


