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Ročník 14

Časopis farnos ti sv. Michala Archanjela v Závode

Liturgický kalendár
KVETNÁ NEDEĽA
čiže NEDEĽA
UTRPENIA PÁNA
29. 3. 2015

Požehnanie ratolestí a procesia
07.30 † Jaroslav a Anna Chvátalovci,
starí rodičia z obidvoch strán a ostatní † z rodiny
09.00 na Húškoch
10.30 za celú farnosť

Pondelok veľkého týždňa
30. 3. 2015

18.30 † rodičia Štefan (nedožitých 100 rokov)
a Anna Šišolákovci, a brat Ivan

Utorok veľkého týždňa
31. 3. 2015

18.30 na poďakovanie za 75 rokov života,
a za zdravia a ďalšiu Božiu pomoc

Streda veľkého týždňa
1. 4. 2015

18.30 † Jozef Lisický, rodičia a starí rodičia
z obidvoch strán a ostatní † z rodiny

Zelený štvrtok
Pánovej večere
2. 4. 2015

09.30 Omša svätenia olejov (Bratislava – katedrála)
18.30 † rodičia Florián a Mária Stankovci,
starí rodičia z obidvoch strán, bratia
a ostatní † z rodiny

Veľký piatok
3. 4. 2015

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

Biela sobota
4. 4. 2015 obrady
Veľkonočnej vigílie

08.00 vyloženie Oltárnej sviatosti
20.00 † Hermína Fajtáková,
rodičia Fajtákovci a Šimkovičovci a ost. † z rodiny

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA
5. 4. 2015
- Slávnosť s oktávou

Slávnostná sv. omša
07.30 za celú farnosť
09.00 na Húškoch
10.30 † manžel Imrich Knotek (10. výročie)
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ŠTATISTICKÁ BILANCIA ZA ROK 2014
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V našej farnosti bolo pokrstených:
V roku 2014:
celkom 38 osôb
28 pokrstených
z toho bolo:
z toho:
17 chlapcov
12 chlapci
21 dievčat
16 dievčat
37 detí bolo pokrstených v 1. roku života a jedna dospelá osoba v 26. roku života,
z toho bolo 23 legitímnych a 15 nelegitímnych detí.
Sviatosť birmovania:
prijala 1 dospelá osoba

3
V roku 2014:
1 pobirmovaná

3
K sviatosti eucharistie:
V roku 2014:
prvýkrát pristúpilo 21 školopovinných detí 15 prvoprijímajúcich
(12 chlapcov a 9 dievčat) a 1 dospelá osoba;
spolu 22 prvoprijímajúcich
Sviatosť pomazania chorých:
bola vysluhovaná počas celého roka v domácnostiach na požiadanie
a počas obnovy ľudových misií aj v kostole v rámci sv. omše;
Sviatosť manželstva:
prijalo 12 párov
z toho 9 katolíckych a 3 miešané páry

3
V roku 2014:
5 katolíckych párov

Pohreby:
pochovaných bolo celkom 21 zomrelých,
z toho:
10 mužov
11 žien
najstarší bol 91- ročný muž
najmladší bol 57- ročný muž
z toho bolo len 17 zaopatrených

V roku 2014:
3
26 pochovaných
15 mužov
11 žien
97- ročný muž
56- ročný muž
16 zaopatrených sv. sviatosťami

ÚVODNÍK

Dnes som videl,
čo je vzkriesenie
Otec Michal bol určený za kaplána do tábora pre emigrantov. Jeho snom však bolo
ísť pracovať ako misionár do Afriky. Prežil
tvrdú a bolestnú mladosť. Keď mal šesť
rokov, jeho rodičia boli popravení preto, že
boli katolíkmi. Staršia sestra zmizla bez
stopy z domu. Istej príbuznej sa podarilo priviesť malého Miška z Ukrajiny do
Francúzka. Tam chlapec vyrástol a stal sa
kňazom. V sústreďovacom tábore si otec
Michal čoskoro získal srdcia emigrantov.
Svojou dobrotou a láskavosťou si podmaňoval všetkých. Od rána do večera chodil
po barakoch, povzbudzoval, potešoval.

pôjdem, iné si nezaslúžim!
– Milosrdenstvo Božie je nesmierne. Boh
vám odpustí. Chcete sa vyspovedať?
– Nikto mi neodpustí! Nikto mi nemôže
odpustiť!
– Boh odpúšťa všetkým, čo uznajú svoje
hriechy a oľutujú ich!
– Boh? On mi azda odpustí, ale ľudia mi
neodpustia, nikdy. Ani tí, čo sú v nebi.
Keby ma stretli, museli by mi zlorečiť.
– V nebi nikto nezlorečí, v nebi panuje iba
láska.

Chorá pokrútila záporne hlavou:
– Hovoríte tak preto, že nepoznáte môj
hriech. Počúvajte! Nemám už rodinu,
ani otca, ani matku, vojna mi zničila
všetko. Keď som bola dievčaťom,
musela som chodiť do ateistickej školy.
Naučila som sa nenávidieť všetkých
a všetko, aj svoju vlastnú rodinu. Keď
som mala štrnásť rokov, v škole ma nahovorili, aby som udala svojich rodičov,
V tábore bola aj istá žena, ktorá sa mu vylebo boli kresťanmi a v noci sa tajne
hýbala. Len čo ho zazrela, už sa utiahla do
modlili pred ikonami. Rodičov uväznili.
baraku. Mala ruské meno. Jedného večera
Bola som spokojná, pretože mi už viac
ktosi silno zabúchal na jeho dvere:
nemohli v škole vyčítať, že nie som
– Otec Michal, Ruska, čo sa vám vyhýba,
ateistkou. Rodičov odsúdili na smrť. Zadostala srdcový záchvat! Poďte rýchlo!
strelili ich a spálili. Ach, som prekliata,
pôjdem do pekla! Už roky a roky nosím
Otec Michal prišiel do baraku. Žena bezv srdci peklo! Ach, prečo som radšej
vládne ležala na posteli. Okolo nej hŕba
neodišla so svojím bratom Miškom do
zvedavcov. V záchvate zúfalstva chorá
Francúzka? Ľuba ma nemohla vziať so
s vytreštenými očami vykrikovala:
sebou bez pasu...
– Peklo, peklo si zaslúžim!
– Nechajte nás samých a choďte hneď
Otec Michal sa sklonil nad nešťastnou
zavolať lekára! – povedal otec Michal
ženou. Triasol sa na celom tele. Je to
okolostojacim.
možné? Uprene sa pozrel na chorú a tíško
– Kto ste? – spýtala sa znenazdajky chozašepkal:
rá.
– Anna...
– Už som vás kdesi videla, ale neviem
kde.
Oči chorej sa prekvapene zaborili do tváre
– Som kňaz a chcem vám pomôcť.
– Zomriem a budem zatratená. Do pekla kňaza.
Svitanie 1/2015
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– Ako ste povedali? Nikto ma tak neoslovil, nikto odvtedy, čo som...
– Anna, sestra moja, Anička!
– Sestra?! Ach, ty si Michal Oslov, môj
brat?
S nesmiernym smútkom Anna pokračuje:
– Tebe, brat môj, som vyznala svoj hriech,
svoj hrozný zločin, vraždu našich drahých rodičov.
– Sestra moja, Pán Boh to tak zariadil,
že ja som prijal tvoje vyznanie. Ja, tvoj
brat, mám moc ti odpustiť v mene Ježiša Krista. Odpustiť ti aj v mene rodičov.
Ľutuješ, sestra moja?
– Ach, z celého srdca!
– Ja ťa rozhrešujem v mene Otca i Syna
i Ducha Svätého!
– Môj brat mi odpustil v mene Ježiša
Krista. Ďakujem ti, Miško drahý!

– Bože, dnes som videl, čo je to vzkriesenie! Ďakujem ti!
(prevzaté z Učebnice katolíckeho náboženstva pre 6. roč. základnej školy – západný
obrad – /Rastiem v láske/ str. 90 – 92,
vydal SSV Trnava 1996, ISBN 80-7162118-8)
Prajem vám, aby tohtoročné sviatky našej
spásy priniesli všetkým osobnú skúsenosť
vzkriesenia z hrobov našich hriechov
a z toho plynúcej radosti z Božej Lásky.
Váš duchovný otec Peter

Anna vzala do svojich rozpálených rúk
pravicu svojho brata a kŕčovite ju stisla:
– Miško, čo poviem našim najdrahším,
keď sa s nimi stretnem v nebi?
– Povieš to, čo povedal márnotratný syn.
Pamätáš sa ešte?
– Hej, pamätám sa.
Zomierajúca pozdvihla oči a zašepkala:
– Otecko...mamička... zhrešila som proti
nebu a proti vám...
Ruky sa jej kŕčovito zovreli. Otec Michal
urobil veľký kríž nad svojou sestrou a keď
videl, že jej hasnúce oči sa upreli kdesi
do neznáma, jemne ich zatvoril a pritlačil.
Jeho sestra posledný raz vydýchla. Na jej
tvári sa rozlial hlboký pokoj.
Otec Michal klesol na kolená a začal
z hĺbky srdca plakať. Jeho plač prerývali
iba slová precítenej modlitby:
2
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ FARNOSTI

S obrovským srdcom,
oddaný Bohu
Závodzania spomínajú
na svojho veľkého rodáka
V nedeľné ráno 1. marca sa za hlaholu
zvonov všetkých trnavských kostolov
schádzajú veriaci k významnej udalosti.
V „slovenskom Ríme“, v katedrálnom
Chráme sv. Jána Krstiteľa sa o 11.30 h
koná ďakovná svätá omša pri príležitosti
životného jubilea 90 rokov titulárneho
tasbaltského a emeritného bratislavskotrnavského pomocného biskupa Mons.
Štefana Vrableca, rodáka zo Závodu.
Autobus s gratulantmi z našej obce
zastavil pred Chrámom sv. Jána Krstiteľa
o 10.28 h. Z kufra sa vykladajú nachys-
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tané obetné dary, krojovaná mládež si
napráva záhyby, vyrovnáva stužky a všetci
spoločne vchádzame do chrámu. Hneď za
dverami nás čaká milé prekvapenie. Na
pojazdnom biskupskom stolci sedí sám
oslávenec otec biskup Štefan Vrablec
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a víta prichádzajúcich. Pri pohľade na závodský kroj sa jeho dobrotivá tvár rozžiari
radosťou. Stisky rúk a srdečné vinše od
všetkých rodákov zaberú hodnú chvíľu.

Kedy uvidí Jeho tvár
O 11.30 h sprievod zložený z významných
predstaviteľov cirkevného života a krojovanej mládeže sprevádza otca biskupa k oltáru. Hneď v úvode sv. omše otec biskup
oficiálne víta prítomných biskupov, kňazov,
rehoľníkov a veriacich. Vyslovuje vďaku za
to, že prišli spoločne s ním ďakovať Pánu
Bohu za jeho vzácne životné jubileum.
Slova sa ujíma hlavný celebrant, trnavský
arcibiskup Ján Orosch. Rekapituluje všetky
dôležité udalosti z plodného života otca
biskupa. V homílii bratislavský arcibiskupmetropolita Stanislav Zvolenský vyzdvihuje
svätosť rodiny Vrablecovej, podobnosť
nachádza v čítaní o Abrahámovi. Abrahám
miloval Boha, poslúchol ho a neváhal
obetovať svojho syna Izáka. Rodina Vrablecová bola známa svojou hlbokou vierou
a oddanosťou Božím prikázaniam. Pán
4

Boh ich obdaroval siedmimi deťmi, jedno
zomrelo hneď po krste, dve žili svetským
životom a štyri zasvätili svoj život Pánu
Bohu. Otec biskup Štefan žil celý svoj život
v láske k Bohu, neúnavne celé roky učil
tejto láske aj ostatných. Celý sa vložil do
Božích rúk a podľa vlastných slov čaká,
kedy uvidí Jeho tvár...

Minúta po minúte
Úkon obetovania sa začína príchodom
krojovanej mládeže zo Závodu s obetnými darmi. Pred oltárom ich prijímal otec
biskup, ktorý bol prvým koncelebrantom
sv. omše spolu s apoštolským nunciom na
Slovensku Mariom Giordanom, bratislavským arcibiskupom - metropolitom
Stanislavom Zvolenským a emeritným
trnavským arcibiskupom Jánom Sokolom. Na záver slávnostnej svätej omše
apoštolský nuncius na Slovensku Mario
Giordana odovzdal trnavskému arcibiskupovi Oroschovi pápežský list. Svätý Otec
František v ňom udeľuje svoje pápežské
požehnanie otcovi biskupovi pri príležitosti
Svitanie 1/2015

jeho životného jubilea. Slávnostnú chvíľu
umocnila oslavná báseň v podaní Mons.
Antona Adamkoviča. Následne na to rektor
Trnavskej univerzity Marek Šmid udelil
oslávencovi Medailu rektora Trnavskej
univerzity za podporu, rozvoj a spoluprácu
v oblasti vzdelávania. Trnavskí veriaci ďakovali ústami Renáty Kollárikovej Svätému
Otcovi Jánovi Pavlovi II., že nasmeroval
kroky otca biskupa do „Malého Ríma“
a tak aj oni mohli spoznať tohto láskavého
a výnimočného človeka. Emeritný nitriansky biskup Ján Chryzostom kardinál Korec
zablahoželal oslávencovi telefonicky v súkromí, ale poslal mu aj blahoprajný list na
svätú omšu do Trnavy. Rektor Pápežského
slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda
v Ríme Mons. Vladimír Stahovec vo svojom
liste uistil jubilanta, že pri svätej omši v kaplnke kolégia myslia na neho všetci veriaci

aj vo „Veľkom Ríme“. Na záver vystúpil so
svojím príhovorom riaditeľ Spolku sv. Vojtecha Ivan Šulík a spolu s jeho predsedom
trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom
udelili jubilantovi povestnú Zlatú medailu
Spolku sv. Vojtecha za prácu a vydavateľskú činnosť a za starostlivosť o Slovákov
v zahraničí. Na záver slávnostnej svätej
omše udelil jubilant otec biskup všetkým
prítomným apoštolské požehnanie.

Neďaleko obce závodskej
A tu prišiel rad na rodákov. Slávnostný
vinš so želaním Božieho požehnania,
ochrany Panny Márie a dobrého zdravia
predniesol za všetkých Závodzanov Adam
Potočňák. Usmiaty otec biskup všetkým
poďakoval a ochotne sa vyfotil s celou
skupinou. Keď Závodzania zanôtili prvé
slová piesne Neďaleko obce závodskej
(zložil ju jeho brat Jozef), dojatý otec
biskup dal dolu okuliare a slzy radosti
utieral do vreckovky. Po súkromnom prijatí
sme boli pozvaní na malé občerstvenie
na arcibiskupský úrad. Obetavé sestričky
sa o nás vzorne postarali a my sme im
z vďaky opäť zaspievali.

Srdce pre Boha
V nedeľu 1. marca patril trnavský katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa vzácnemu
jubilantovi otcovi biskupovi Štefanovi
Svitanie 1/2015
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Vrablecovi. Keď kedysi dávno v roku
1941 prišiel ako študent do Trnavy, jeho
láskavé srdce už dávno patrilo Pánu Bohu.
Tam boli študijné začiatky jeho neľahkej
cesty k oltáru plné odriekania a života
bez najbližších. Jeho náročná cesta však
bola zavŕšená požehnaním. Opäť sa vrátil
do Trnavy ako kňaz Kristov, ako pomocný
bratislavsko-trnavský biskup. Z jeho dobrotivej tváre žiari pokoj, skromnosť a jeho život je naplnený prácou a šírením Božieho
slova všetkým navôkol. Svedomito si plní
svoju úlohu - vodí zverené duše k svojmu
hlavnému kňazovi Ježišovi. Na krídlach
anjelička strážnička posielame zo Závodu
do Nitry veľké DZEKUJEME A GRATULUJEME... a v modlitbách vyprosujeme veľa
Božích milostí.
Anička

Neďaleko obce
závodskej
Neďaleko obce závodskej
stojí obraz Matky Bolestnej,
/: z každej strany zelené stromy
medzi nima Mária tróni :/

Štefan Vrablec,
novokňaz.

vej, rod. Húškovej a Imrichovi Vrablecovi.
Z ich manželstva sa narodilo sedem detí:
Jozef, Michal, Helena, Mária, Štefan, Terézia a najmladšia 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.
Sviatosť krstu prijal v našom farskom kostole sv. Michala. Ako chlapec navštevoval
„Sväté prijímanie, v ktorom sa rozdáva život –
sám Kristus Pán. Všetkým ľuďom, čiernym aj
bielym.“ Úhľadným rukopisom na zadnú stranu
fotografie napísal novokňaz Štefan Vrablec.

Na obraze Matka s slzama
drží Telo Krista s ranama,
/: oči Spasiteľa sú zavreté
umučené Telo je mŕtve :/
Mnoho ľudí tade chodilo
mariánsky obraz zdravilo,
/: dievčatká sa prežehnávali
starenky sa ticho modlili :/

Kto je Štefan Vrablec
Narodil sa 21. februára 1925 v Závode
ako piate dieťa rodičom Terézii Vrableco6
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Túto vzácnu fotografiu, na ktorej je v spoločnosti
Svätého otca Jána Pavla II., venoval otec Štefan
svojim krstným rodičom ako spomienku na
prvú slávnostnú svätú omšu v rodnej obci 30.
septembra 1990.

rehoľné gymnázium františkánov v Malackách. V roku 1940 vstúpil do malého
kňazského seminára v Trnave a pokračoval v štúdiu na rímskokatolíckom gymnáziu, ktoré ukončil v roku 1945 maturitnou
skúškou. Následne vstúpil do veľkého
seminára v Bratislave, z ktorého bol vyslaný na štúdium do Ríma. Kňazské svätenie prijal 23. decembra vo Svätom roku
1950 v Lateránskej bazilike v Ríme z rúk
kardinála Tragliu. Z politických dôvodov
sa nemohol nikto z príbuzných a rodákov
zúčastniť kňazského svätenia a slávenia
primičnej sv. omše. Vo svojom pozdrave
písal primiciant rodákom: „Vaše blahoželanie k primíciám mi urobilo veľkú radosť.
Zo srdca Vám zaň ďakujem. V rozpomienkach vo svätej omši budem pamätať na
Vás a na Vašich drahých. Prosím Vás, aj Vy
ďakujte so mnou Pánu Bohu za to, že mi
dal účasť na Kristovom kňazstve!“
Svitanie 1/2015

Svoju kňazskú službu vykonával v Taliansku. V čase totalitného režimu Mons.
Štefan Vrablec pôsobil v Slovenskom
ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
Činnosť ústavu bola zameraná na
starostlivosť o duchovnú správu Slovákov v Taliansku a o slovenských kňazov
študujúcich v Ríme, na prekladateľskú,
redakčnú, publikačnú činnosť a tlač
náboženských kníh s následným odosielaním na Slovensko. Od roku 1993
sa Mons. Štefan Vrablec stal riaditeľom
Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda
a v roku 1998 bol menovaný za rektora
Pápežského slovenského kolégia sv.
Cyrila a Metoda a zároveň aj za riaditeľa Pápežského slovenského ústavu sv.
Cyrila a Metoda v Ríme.
Na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
bol Mons. Štefan Vrablec menovaný za
titulárneho biskupa diecézy Tasbaltu a pomocného biskupa arcidiecézy BratislavaTrnava. Slávnostná biskupská vysviacka
sa konala v Šaštíne 26. júla 1998. V roku
1999 vymenovala Konferencia biskupov
Slovenska otca biskupa za predsedu Spolku sv. Vojtecha. Počas svojho pôsobenia
v biskupskej službe vykonával všetky
povinnosti s odovzdanosťou a pokorou
v srdci, aby uspokojil Pána Žatvy. Od 79
roku veku je na zaslúženom odpočinku
ako emeritný biskup. S oduševnením
a elánom stále rozdáva dary Ježiša Krista
bratom a sestrám, s ktorými sa stretne.
S vďačnosťou v srdci sa pripájame aj my
rodáci k zástupu gratulantov s kyticou
ruží a ružencovým vencom modlitieb za
nášho drahého jubilanta s jeho krédom
na perách: „Svätý Bože, nech sa Ti klania
celá zem a nech Ti spieva!“
Alena
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prezrádzal, že vo večnom meste nie sme
stratení. Zaplavili nás slzy dojatia, keď
nás už na nádvorí čakala sestrička Galla,
rodná sestra Mons. Štefana Vrableca. Jej
otvorená náruč a pohostinnosť nám priŠtefko, dzeci došli!
blížili kus Slovenska vo vzdialenom svete.
Spomínam si, ako sme po páde totalitVzápätí sa otočila k vchodovým dverám
ného režimu spolu s mojimi sestrami
a zvolala na svojho brata: „Štefko, dzeci
a bratrancom blúdili ulicami večného
ze Závodu došli!“ Mimoriadne vzácne a ramesta Rím s túžbou navštíviť nášho
dostné bolo stretnutie s Mons. Štefanom
drahého rodáka, vtedajšieho riaditeľa
Vrablecom, ktorý nám venoval svoj vzácny
Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda
čas. Náš rozhovor spontánne prešiel do
Mons. Štefana Vrableca. Niesli sme mu
záhoráčtiny. Sprevádzali nás priestormi
pozdravy a priania od rodákov a príbuzných zo Závodu. Program našej púte však ústavu, v modlitbe sme navštívili kaplnku
ústavu a prechádzali sme veľkou záhranezahŕňal návštevu ústavu, preto sme sa
dou. Na pamiatku sme dostali knihy,
s neúplnou adresou v rukách a s rečovou
bariérou vybrali do víru veľkomesta. Neje- ružence a veľa pozdravov pre rodákov.
Povzbudení láskavým slovom, obohatení
den taxikár nás odmietol vziať pri zhliadnutí neúplnej adresy. Našiel sa však jeden, o duchovný a osobný zážitok zo vzácneho
stretnutia sme odcestovali z Ríma. Táto
ktorý sa pokúsil pomôcť nám. Boli sme
milá spomienka je pre nás stále živá a nebezradní, ulica Via Cassia na predmestí
zabudnuteľná.
Ríma nemala konca-kraja a náš spoločný
cieľ bol v nedohľadne. Šikovný taxikár
Alena
zrazu prudko zabrzdil auto a zastavil pri
telefónnej búdke. Vypýtal si telefónne číslo
do ústavu a v taliančine komunikoval so
Biskupská vysviacka, 26. júl 1998, Šaštín.
sestričkou Gallou. Úsmev na tvári taxikára Závodzania boli pri tom.

Spomienky na otca
biskupa
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Pri varenom žite

chlapec prišiel k nám ako ku krstným na
Veľkú noc „po šlahačky“. S mojím bratom
Paľom boli veľkí kamaráti a tak spolu vyvádzali a na nátoni na šrákách si roztrhol
nohavice. Prosil potom krstnú mamičku,
aby mu ich zašili, lebo doma dostane.“
Nad stolom plným fotografií sa dozvedám
ďalšie spomienky: „Keď odišiel na štúdiá
do Trnavy, vybrali ho spolu s ďalšími
šiestimi chlapcami na štúdiá do Ríma.
Keď potom šťastne doštudoval, nesmel sa
vrátiť domov, hrozilo mu väzenie. Primície
mu v Závodoch aj tak vystrojili. Marka
Totina navarila ako na svadbu, napieklo
sa, všetci sme sa zišli a večer sme počúvali rádio, lebo dávali požehnanie z Ríma.
Potom nám poslal z primícií fotky: MaNáš Štefka Imrišica
ličké čierno-biele fotky, ktoré pani Mária
Čestný občan obce Závod Mons. Štefan
s láskou opatruje, zachytávajú priebeh
Vrablec, emeritný pomocný biskup brativysviacky novokňaza. Na jednej z nich je
slavsko – trnavskej arcidiecézy, je držiteľ
na zadnej strane napísané pekným úhľadmnohých významných ocenení a počas
ným písmom požehnanie: Nech Pán Boh
svojej aktívnej pastorácie pôsobil na
mnohých miestach a rôznych významných požehnáva Vaše práce, najmä prácu rúk
krstného tatíčka. Dlhú dobu uchovávali aj
funkciách. Ako mladý študent teológie
list, v ktorom im krstný syn z Ríma písal,
odišiel na štúdia do Talianska a dlhé
ako si v duchu predstavuje svoju cestu
desaťročia sa nemohol vrátiť na rodnú
záhorácku hrudu. Povie sa - zíde z očí, zíde zo Šaštína až do Závodu. Začal v Šaštíne
u Panny Márie, išiel cez Tomky, Hladíky,
z mysle. V tomto prípade to však neplatí.
na Húškoch sa zastavil u ujíčka a skončil
Napriek všetkým útrapám na svoju vlasť
nezanevrel a celý život Slovákom pomáha v cigánskej ulici pri krstných a oknom
zo všetkých síl. A ani druhá strana nezabu- pozeral, či sú doma. Ani jeden sviatok sa
u Šišolákovcov nezaobišiel bez pozdravu
dla. Z diaľky a sprostredkovane sledovali
jeho záslužnú činnosť, dychtivo čítali knihy z Ríma.“
ktoré posielal. Mladší boli na neho zvedaví, starší na neho s úctou spomínali - Štef- Mamičke na pohreb nesmel
ka Imrišica – ako ho v Závode familiárne
Sesternica Helena Orthová, rod. Húšková
voláme, bol a je vždy vo svojej rodnej obci si na vzácneho bratanca uchováva zopár
prítomný.
drobných spomienok z detstva. Bol od nej
o 14 rokov starší a keď odišiel študovať
do Talianska, bola ešte malé dievčatko.
Krsná mamičko, zašite mi gate!
„Spomínam si, ako deň pred Štedrým
O tom, že aj vážení a významní muži boli
dňom sme sa všetci zišli u Imrišicú v Zákedysi malí, roztopašní chlapci, svedčí
vode a počúvali sme rádio z Ríma. Keď
spomienka Márie Šišolákovej. „Ako malý
Tetka Anka Štetinová (87-ročná) spolu so
svojimi sestrami vyrastala v susedstve
s deťmi Vrablecovcov. Rada spomína
na spoločne prežité detstvo, zvlášť na
letné posedenia pred domom, keď si na
priedomie vyniesli stoličky a debatovali do
neskorého večera: „Jožko priniesol gitaru
a náš spev sa rozliehal široko-ďaleko.
Spievali sme piesne svetské i náboženské, pričom sme nezabudli na pieseň
Neďaleko obce závodskej!, ktorú zložil
a skomponoval Jožko. Naša mamička nás
prekvapila aj malým pohostením - „vareným žitom“, ktoré všetkým chutilo.“
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mu zomreli mamička, chystal sa pohreb
a aj Štefka mal prísť. Zrazu prišla výzva
z pošty, že Terka má ísť k telefónu. Štefka
volal, že keď je to možné, aby sme pohreb
odložili. Musí si vybaviť ešte nejaký dokument, aby ho pustili na Slovensko. Všetci
sme sa teda rozišli a prišli sme na druhý
deň. Tri dni sme na neho s nádejou čakali,
ale nedočkali sme sa. Pohreb sa nakoniec
konal bez neho, vôbec ho do republiky
nepustili a pritom už bol tak blízko, vo
Viedni. Po celú dobu sme boli spolu len
v písomnom styku a vždy sme netrpezlivo
očakávali knihy z Ríma. Aj mojim deťom
poslal modlitebné knižky. Nikdy nezabudol priložiť nejaké drobnosti – pátričky,
agnušteky... Keď po rokoch prišiel domov
a konečne som ho videla, spomínam si,
že sa mi veľmi páčila jeho reverenda.
Rada spomínam aj na chvíle, keď nám na
Húškoch vysvätil obnovenú kapličku. Vtedy
sme sa zišli všetci rodáci.“

chvíľu na maminku zahľadel a povedal:
„Marka Maderka....“ Maminka bola veľmi
milo prekvapená. Spoznal ich aj po veľmi
dlhom čase, po dlhom pobyte v zahraničí..“

Jéjdanenkino, de ste sa tu nabrali?

„Keď sme boli malí školáci, snažili sme
sa vypomáhať rodičom, ako sa dalo. Ja
som napríklad pásla kravu a pamätám
si, že u Imrišicov zbierali pýr a predávali
ho židovi Sáminovi.“ Takto spomína na
detstvo najstaršia občanka v Závode Anna
Stanková. Má však aj jeden krásny zážitok
s otcom biskupom z obdobia, keď nesmel
prísť na Slovensko. „V júni r. 1978 sme
boli s manželom zo železnice na zájazde
v Ríme. Dopoludnia sme boli na audiencii
u svätého otca a potom sme mali voľno.
Chvíľu sme sa popozerali po obchodoch
a potom sme sa vybrali späť k železničnej
stanici. Vedeli sme, že by tam blízko stanice mali mať svoje pôsobisko slovenskí
kňazi. Našli sme ich a medzi rečou sme sa
Jak by né – Marka Maderka!
pýtali aj na Štefku Vrableca. Ochotne nám
Na školské roky v Závode si zaspomínala
dali jeho telefónne číslo a ešte aj taký
jediná žijúca spolužiačka otca biskupa,
ktorá svoje významné životné jubileum 90 žltý žetón do automatu, aby sme mohli
volať. Rozlúčili sme sa s nimi a vybrali sme
rokov oslávi o malú chvíľu - pani Terézia
sa hľadať telefónnu búdku. Za pomoci
Gajdová: „Vždy sa dobre učil. Ako prvé mi
okoloidúcich vojakov sa nám podarilo
pri spomienke na neho príde na um, ako
sme chodili do Orlovne na divadelné pred- vytočiť číslo a ozvala sa nám sestrička.
stavenia, na fašiangové zábavy... tam vždy Vysvetlili sme jej, že hľadáme nášho
bývalo veselo. On potom odišiel na štúdiá, rodáka a o chvíľu už bol pri telefóne. Predstavili sme sa mu a v telefóne sa ozvalo
ja som sa vydala a narodili sa mi deti...
Ďalšia spolužiačka Mária Pavelková, ktorá prekvapené: Jéjdanenkino, de ste sa tu
si nesmierne vážila otca biskupa a mohla nabrali? Prosil nás, aby sme chvíľu počkali
na stanici a on príde za nami. Hneď to ale
by nám poskytnúť zopár spomienok na
nebude, lebo Ústav sv. Cyrila a Metoda je
mladé školské roky, sa prednedávnom
odobrala na večnosť. Jej dcéra si spomína: vzdialený od Ríma 20 km. Trpezlivo sme
na neho čakali a skoro sme sa minuli, lebo
„Boli sme s maminkou na púti v Šaštíne.
Po skončení svätej omše sme ich náhodne on hľadal závodské krojované sukne a ja
som bola oblečená po pansky. Našťastie
stretli a maminka sa im prihovorili: „Otec
ja som ho zbadala a utekala som za ním.
biskup, pamätáte si na mňa?“ On sa na
10
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Radostne sme sa zvítali a celý natešený
nás pozýval do neďalekej cukrárne na
zákusok, že si povyprávjáme. My sme
ale nemali už veľa času, odchod nášho
vlaku sa blížil, preto sme museli s ťažkým
srdcom odmietnuť. Štefka sa na chvíľku
vzdialil a vrátil sa s plnou náručou kníh,
ktoré nám začal priamo na peróne rozdávať. Kniha Lurdy – maják atómového veku
má dodnes čestné miesto v našej knižnici.
Z vďačnosti sme ho ponúkli proviantom,
čo sme mali nabalený z domu. Ženy vyťahovali koláče, klobásy, chlapi mu podarovali pivo. Na oplátku sme od neho zase
dostali fľašku červeného likéru, aby sme
počas dlhej cesty okoštovali. Ešte nás
poprosil, aby sme doma odovzdali jeho
pozdravy a už sme museli nastupovať.
Bolo to stretnutie krátke, spontánne, ale
o to srdečnejšie.

Z BOŽEJ LEKÁRNE

Nič nie je nemožné
Neplačte nad tým, čo ste stratili,
ale bojujte za to, čo máte.
Neplačte nad tým, čo je mŕtve, ale bojujte
za to, čo sa vo vás narodilo.
Neplačte pre toho, ktorý vás nechal, ale
bojujte pre toho, kto je s vami.
Neplačte pre tých, ktoré vás neznášajú,
ale bojujte pre tých, ktorí vás chcú.
Neplačte pre vašu minulosť, bojujte za
vaše súčasné starosti.
Neplačte nad vaším utrpením, bojujte za
vašu radosť.
S vecami, ktoré sa nám dejú, sa učíme
poznávať, že nič nie je nemožné zvládnuť.
Jednoducho treba ísť dopredu.“

Takto plynuli roky. Niektorí ich zažili na
vlastnej koži, my ostatní sa o nich dozvedáme z rozprávania. Až prišiel 30.
september 1990. Vtedy slúžil otec biskup
konečne svoju prvú slávnostnú svätú
omšu v rodnej obci. Od tej doby otec
biskup veľakrát navštívil Závod. Vysluhoval
sviatosti, udeľoval požehnania a osobným
príkladom nás celý život smeruje na cestu
k Pánu Bohu. Raz nám povedal aj takéto
ponaučenie: „Ked sa modlíte, nezáleží
na tem, či sa modlíte patnást alebo pjet
minút, hlavné je, aby ste sa modlili
ÚPRIMNE...“

Sv. otec František

Anička
Foto: Archív

Sú vety, ktoré jej už nepovieme, sú chvíle,
na ktoré nezabúdame, sú okamihy, na ktoré spomíname. 16. apríla 2015 si pripomíname 15 rokov od úmrtia našej mamky,
starenky a prastarenky Anny KUJANOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Spomína dcéra s rodinou

Srdečne ďakujeme rodinám Klempovej,
Gajdovej a ďalším, ktoré zapožičali fotografie pre vznik tohto článku
Svitanie 1/2015
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Tehlička 2015
– kto ako môže
Aj tento rok sme sa vo farnosti zapojili do
pôstnej aktivity Tehlička. Tá tohtoročná sa
zameriava na pomoc deťom v Stredoafrickej republike. Sú opustené, siroty, bez
vzdelania, bezbranné.
Stredoafrická republika vznikla 13. augusta 1960 s hlavným mestom Bangui.
Predtým bola kolonizovaná predovšetkým
Francúzmi a Belgičanmi. Rozprestiera sa
na 623-tisícoch km2, čo je 13-krát viac
ako rozloha Slovenska. Počet obyvateľov
je 4,7 milióna, z toho 39,8 % sú deti do 14
rokov a 54,4 % občania od 15 – 59 rokov,
len 5,7 % tvoria obyvatelia nad 60 rokov.
Napriek bohatým zásobám zlata, diaman-
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tov, ropy či uránu patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta.

Ľudia sú zabíjaní na uliciach
Od roku 2013 tu trvá ozbrojený občiansky
konflikt, istý čas sa hovorilo o genocíde
civilného obyvateľstva. Konflikt medzi
prívržencami vládnuceho prezidenta a bývalej hlavy štátu sa často prezentuje ako
stret náboženských skupín menšinových
moslimov (Séléka) a majoritných kresťanov (anti-Balaka). Tento pohľad však
môže byť do istej miery skreslený, nie
každý moslim v SAR sympatizuje s hnutím
Séléka a nie všetci príslušníci tohto hnutia
sú vyznávačmi islamu. Rovnako ani protivládne hnutie anti-Balaka nie je výlučne
záležitosťou väčšinových kresťanov. V dôsledku tohto ozbrojeného konfliktu bolo
za posledný rok presídlených pol milióna
detí, z toho 10-tisíc žijúcich v nevyhovujúcich podmienkach v utečeneckom tábore
v hlavnom meste Bangui. 6 000 malole-
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tých je zapojených do konfliktu, dve tretiny
populácie žijú mimo svojho domova. Ľudia
sú zabíjaní na uliciach, trpia podvýživou,
chorobami, bez zdravotnej starostlivosti či
vzdelania, odkázaní na humanitárnu po-
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moc. Školy slúžia ako útočiská a záchytné
centrá pre utečencov...

Deti – budúcnosť komunity
Deti sú dôležitým prvkom v africkej spoloč-
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nosti – predstavujú sociálnu a ekonomickú stabilitu a budúcnosť každej komunity.
Potrebujú však aj našu pomoc. Prostredníctvom saleziánov, ktorí tu pomáhajú
a pracujú na vytvorení programov gramotnosti a rozšírení vyučovania, môžeme aj
my pomáhať tým, že symbolicky s nimi
v pôste postavíme z tehličiek školu. Za
niečo, čo si v pôste odoprieme, môžeme
pomôcť finančným príspevkom do pokladničky. Kto ako môže...
Veronika

Pôstny obed pre Afriku
V rámci pôstnej aktivity Tehlička sme
sa rozhodli zorganizovať aj pôstny obed,
podával sa v nedeľu 15. marca v Pastoračnom centre Božieho milosrdenstva.
Výťažok z neho – teda to, čo jednotlivci,
či rodiny ušetrili za obed, ktorý by si varili
doma – obetovali na Tehličku. Vyzbieralo sa takto úctyhodných 218 Eur, za čo
14

srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa
prišli podeliť.
Myslím, že sme v Pastoračnom centre
zažili príjemné strávený čas obeda v kruhu
farskej rodiny a vzájomne sa opäť trochu
pozdieľali a povzbudili. Určite nám túto
atmosféru umocnila aj výborná a chutná
pôstna polievka, ktorú pre nás navarila
a pripravila Gitka Klempová. Týmto jej
chcem vyjadriť úprimnú vďaku za ochotu
i priamo za skvelý obed. Rovnako ďakujem
aj všetkým ostatným, ktorí pomáhali pri
príprave, i tým, ktorí prijali pozvanie a prišli
na obed i otcovi Petrovi za podporu. Tešíme sa na ďalší ročník pôstnej polievky či
obeda.
Veronika
Foto: Ivana
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Kríž v novom šate
Všetci o ňom vieme, s väčšou či menšou pravidelnosťou na ňom spočinieme
pohľadom, o jeho pôvode však kolujú len
dohady. Kríž na križovatke pred školou na
Sokolskej ulici. Pred časom vyvolalo jeho
náhle zmiznutie otázniky: čo sa s ním stalo? Dnes je na svojom pôvodnom mieste,
v novom šate. A v nedeľu 15. marca ho
náš duchovný otec Peter Kudláč posvätil.
Ten pôvodný, z agátového dreva, vyrobil
vo svojej dielni stolársky majster František
Orgoň. Stal sa jednou z dominánt centra
našej obce. Pred dvoma rokmi však rodina
Sulíková, ktorej rodinné domy susedia s
krížom, spozorovala varovný signál – kríž
sa začal nakláňať a hrozilo, že sa zrúti. Bol

osadený priamo v zemine, bez pevného
ukotvenia. „V máji toho roku sme kríž demontovali a zároveň zrezali vysoký smrek,
s ktorým susedil,“ spomína Peter Milac,
stolársky majster mladšej generácie. Bolo
preňho cťou pustiť sa do opravy kríža,
ktorý vyrobil jeho starší predchodca. „Postupne som ho rozobral, hranoly na nový
kríž sme rezali u nás vo firme na Priečnom
(spoločnosť Feja venovala práce sponzorsky, pozn. autorky). Dubové drevo, ktoré
nahradilo agátové, bude zárukou pevnosti. Hranoly sme sušili po dve letá.“
V auguste minulého roku sa začala rodiť
nová podoba kríža. „Korpus, telo Ježiša
Krista, je odliaty zo železa. Preto sme zvolili ideálny postup na odstránenie starých
nánosov farby – vo firme Autodoprava
Medúzová opieskovali všetky kovové
časti a následne ich nastriekali farbou.
Najprv sme uvažovali o obnove pôvodnej

Otec Peter Kudláč kríž posvätil na štvrtú pôstnu nedeľu pred zrakmi asi troch desiatok farníkov.
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farebnosti, prípadne metalickej úprave
s patinovaním. Avšak biely základný náter
nás oslovil natoľko, že telo Ježiša sme
napokon nechali snehobiele,“ opisujte
technológiu Peter Milac. V jeho rukách za
ten čas ožívalo drevo nového kríža. Výrobu
kovovej časti pätky si vzal na starosť Miroslav Kopiar, o betónovú časť sa postarala
obec. V novembri minulého roka sa kríž
dostal do finálnej podoby, aby krátko pred
Vianocami ticho, no majestátne zaujal svoje pôvodné miesto. O tom, koľko kríž váži
a aká s ním bola manipulácia, by vedeli
rozprávať ruky pracovníkov Obecného
úradu i spoločnosti Feja, ktoré dielo vlastnoručne prenášali. „Vďaka patrí všetkým,
ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom,“
uzatvára P. Milac. „Prispeli tak k zachovaniu dedičstva našich otcov.“
Ivana
Foto: autorka
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Margita Sulíková sa o kríž stará od svojich
desiatich rokov: „Chodili sme k nemu spolu
s kamarátkou Agneškou „Habánkou.“ Peter
Milac hovorí aj o ďalšom využití agátového dreva
z pôvodného kríža pána Orgoňa – poslúži na
obnovu kríža pri „Štetinoch“.
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MÁM NÁZOR A NEHANBÍM SA ZAŇ

Oranžový protest za popravených
V ostatných týždňoch sa na blízkom
východe udiali násilné udalosti namierené proti kresťanom a iným náboženským
menšinám. Hromadná poprava koptských
kresťanov v Lýbii či únos 90 asýrskych
kresťanov v Sýrii sú len poslednými aktmi
genocídy, ktorú je nutné čím skôr zastaviť. Tieto menšiny sú prenasledované
a zabíjané pre svoju vieru. 3. marca sa
v Bratislave pred prezidentským palácom
a paralelne v Kežmarku uskutočnilo verejné zhromaždenie na podporu prenasledovaných kresťanov a iných náboženských
menšín vo svete, najmä v tzv. Islamskom
štáte. Zúčastnilo sa na ňom asi 700 ľudí.
Prijali výzvu organizátorov a prišli v oranžovom oblečení a so sviečkami.
Na podujatí vystúpil diplomat Pavol
Demeš, fotograf a dokumentarista z Iraku
a ďalších krajín Anton Frič, člen prenasledovanej menšiny z problematickej krajiny,
a bolo prečítané Vyhlásenie so žiadosťou
o pomoc pre prenasledovaných smerované SR, EU, OSN. Vyhlásením účastníci
vyjadrili dôrazný protest proti akémukoľvek perzekuovaniu náboženských menšín

i proti nedostatočnej aktivite, s ktorou sa
tento problém stretáva na Slovensku aj na
medzinárodnej úrovni. Na záver zhromaždenia prítomní kládli sviečky k fontáne na
námestí, ktorá nesie názov Zem - planéta
mieru ako akt solidarity s prenasledovanými. Organizátormi zhromaždenie boli:
Fórum života, Inštitút pre ľudské práva
a rodinnú politiku, Fórum kresťanských
inštitúcii, Pastor Bonus a Dom Quo Vadis.
Spracovala: Ivana
Foto: archív

... a médiá mlčia
Medzi 700 účastníkmi protestného
zhromaždenia boli aj tváre, ktoré sú nám
známe z nášho farského kostola. Prečo sa
na ňom zúčastnila mladá rodina Šušotová a aké spomienky si odniesla? Hovorí
Mária, manželka a mamička štyroch detí:
„Viete si predstaviť, že vám váš dlhoročný
Svitanie 1/2015
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sused dá na výber: buď sa mu podriadite
alebo rýchlo opustite svoj domov?! Nech
sú nám títo kresťania príkladom, ako
verne vyznať Krista. Je to súčasne výzva
byť dobrým príkladom našim deťom. Preto
sme 3. marca s rodinou a ďalšími farníkmi
vyjadrili podporu prenasledovaným kresťanom vo svete.“
Mária Šušotová si váži, že europoslankyňa Anna Záborská pricestovala z Bruselu „len“ kvôli tomu, aby mohla byť na
zhromaždení. „Bolo cítiť, že situácia je
veľmi, veľmi vážna. Odvážny a povzbudivý
list poslal aj ďalší europoslanec Branislav
Škripek, ktorý sa pre pracovné povinnosti
nemohol zúčastniť. Popravených sme
si uctili minútou ticha. Pri zapálených
sviecach sme v srdci prosili za prenasledovaných kresťanov, aby čerpali silu znášať
utrpenie pre vieru v kríži nášho Pána
Ježiša Krista, Kráľa mučeníkov. Tiež za dar
obrátenia zatvrdnutých ľudských sŕdc.“
Vzájomnú spolupatričnosť a odhodlanie
na spoločný boj, aby bolo porazené všetko
zlo na svete, bolo na zhromaždení silno
cítiť. „Je smutné, že z našich médií sa
opäť nič nedozvieme. Tradične mlčia...“
uzatvára účastníčka zhromaždenia Mária.

Poisťovací agent židovského pôvodu sa
rozhodne, že sa ide dať pokrstiť. Vyše
hodiny strávi u katolíckeho kňaza.
Keď vyjde z kostola, priateľ sa ho pýta:
- Dal si sa pokrstiť?
- Nie, ale podarilo sa mi ho poistiť.
Malý Miško radostne volá:
- Mamička, ja som sa už naučil písať!
- Áno, drobec? To je výborné! - poteší sa
mamička.
- A čo si napísal?
- Čo ja viem? Čítať ešte neviem.
Spracoval: Pavol

PIESNE
Ostanem stáť
Ostanem stáť, pevne stáť, na Tvojom slove,
Pane môj, s Tebou len,
silu mám zdvihnúť štít, začať boj.
Ostanem stáť, pevne stáť, na Tvojom slove,
Pane môj, s Tebou len,
silu mám zdvihnúť štít, vyhrať boj.
Ty silu mi dávaš, Ty láskou ma svojou napĺňaš,
Tvoj pokoj smiem cítiť, si úžasný Pán.

HUMOR
Žena kričí na muža:
- Fero, koľkokrát som ťa prosila, aby si
v posteli nefajčil!?
Nieže prepáliš plachtu!
- Plachta, plachta, ale že ja si ničím zdravie, to ti je fuk!
- Prečo je čas najlepší lekár?
- Lebo neberie úplatky.
18

Sme Tvoje dietky
Sme Tvoje dietky, čo stoja pred Tebou.
Každý z nás túži dotknúť sa ti rúk.
Sme Tvoje dietky baránka nemého.
Na svojho Kráľa nik nesmie zabudnúť.
Ty vchádzaš priamo k nám,
so svojou láskou sa nás chceš dotknúť.
Srdce Ti dávam zranené do Tvojich rúk.
Svitanie 1/2015
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ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Katechizmus
farebnou kriedou
Najväčší dar, aký sme kedy dostali, je dar
života. Ako s ním naložíme, je len a len na
nás. Niekto ho v nevedomosti celý premrhá v nezdravých závislostiach, niekto sa
k nemu správa zodpovedne a snaží sa ho
naplno zúžitkovať. Niekto ho prežije v sebeckosti, iný v službe a pomoci druhým.
Niet azda nič krajšie, ako keď sa jednotlivec rozhodne zasvätiť vzácny dar života
Pánu Bohu. Pápež František vyhlásil rok
2015 za Rok zasväteného života. Začal sa
30. novembra na Prvú adventnú nedeľu, bude trvať počas celého roku 2015
a skončí sa 2. februára, kedy bude Svetový
deň zasväteného života.

ponaučeniami sa nás snažia citlivo nasmerovať na cestu k Pánu Bohu. Záujem
o Božie slovo možno niekedy vzbudiť aj
úplne jednoduchým počinom. Pamätám si
zo školských čias, akú zásluhu na našom
štúdiu katechizmu mali jednoduché farebné kriedy, ktorými nám pán farár Mikuška
kreslil na tabuľu. No povedzte, nečítali by
ste aj vy ten katechizmus, keď ho pán farár tak krásne farebne kreslil na tabuľu?
Anička

Tri evanjeliové rady
Človek, ktorý sa rozhodol pre zasvätený
život v katolíckej cirkvi, prijíma v podobe
sľubu tri evanjeliové rady:
chudobu - vyznáva, že iba Boh je jediným
bohatstvom človeka
čistotu - odovzdanie sa Bohu s nerozdeleným srdcom
poslušnosť - podľa vzoru Krista, pre ktorého bolo najdôležitejšie plniť Božiu vôľu
Vonkajším znakom zasväteného života je
oblečenie. Odev je vyjadrením aj príslušnosti k určitej rehoľnej komunite. Kňazi vo
farnostiach sú takou prvou líniou spomedzi osôb žijúcich zasväteným životom,
s ktorou sa my, laici, najčastejšie stretávame. Formujú naše srdcia od udelenia
sviatosti krstu až do posledných dní nášho
života. Svojimi radami, usmerneniami,
20
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TÉMA DŇA

Ako sa varí žaba
Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete,
kedy príde ten čas. Mk 13,33
Určite ste už počuli príbeh o tom, ako sa
varí žaba. Žaba sa vloží do hrnca so studenou vodou a ten sa postupne zohrieva.
Žaba sa prispôsobuje vonkajšej teplote,
na začiatok sa v teplej vode dokonca cíti
dobre. Teplota sa však zvyšuje, žaba sa
už nedokáže brániť a nakoniec sa uvarí...
Takto podobne je to niekedy i medzi
ľuďmi. Dokážu nás „uvariť“ bez toho, aby
sme si to uvedomili. Dovolím si uviesť
niekoľko príkladov z nedávnej minulosti
a prítomnosti.
Referendum o rodine nebolo úspešné,
lebo ho väčšina ľudí odignorovala ako
nedôležitú tému. Nevnímali ho ako ohrozenie „vriacou vodou“ pri varení. Teplota
vody sa však zvyšuje a naše vnímanie
sa postupne prispôsobuje. To, čo bolo
v minulosti nepredstaviteľné, začína byť
i nami akceptovateľnou realitou. Niekoľko
dní po referende naša vláda v tichosti
prijala Stratégiu ľudských práv, v ktorej sa
zaviazala zabezpečiť ochranu tzv. sexuálnych menšín. Bolo to v tichosti, bez toho,
aby sme si to uvedomili. Teraz nastáva
čas plniť stratégiu. Žaba sa začína variť...
Vo vojne u našich susedov pred rokom
„neznámi vojaci“ obsadili polostrov nášho
suseda. Rok sme počúvali informácie, že
išlo len o dobrovoľníkov. Presne po roku
„varenia žaby“ sme sa dozvedeli, že išlo
o koordinovanú akciu susedného štátu
nášho suseda. Pred rokom niečo nepredSvitanie 1/2015

staviteľné, dnes po roku „varení žaby“ to
nikoho neprekvapuje. Domnievam sa, že
do jedného roka sa tiež dozvieme, kto to
vlastne bojoval na východe u nášho suseda. To už bude žaba uvarená.
Začiatok prenasledovania kresťanov sa
spája s vládou cisára Nera, keď v roku
64 boli kresťania obvinení zo založenia
požiaru v Ríme. Kresťania boli upaľovaní, ukrižovaní a hádzaní divým šelmám.
V tom čase prišli o život sv. Peter, sv. Pavol
a tisíce ďalších. Prenasledovanie s prestávkami pokračovalo až do vydania tzv.
Milánskeho ediktu v roku 313. Za obdobie
prenasledovania zomrelo určite niekoľko
desiatok tisíc kresťanov. Mučeníkov z tej
doby si osobitne uctievame a v Skutkoch
apoštolov o nich čítame. Z doby prenasledovania kresťanov sa osobitne spomína
rok 250, keď cisár Decius začal najkrutejšie prenasledovanie kresťanov, ktoré
trvalo 18 mesiacov. Cisár Decius vydal
edikt, podľa ktorého museli všetci vykonať
obetu rímskym pohanským bohom. Kto
odmietol, prišiel o život, slobodu alebo
majetok.
Dnes by to mala byť len temná minulosť,
ktorá sa nikdy nemôže opakovať. Opak je
však pravdou. V súčasnosti prebieha také
prenasledovanie kresťanov, ktoré nemá
v dejinách obdobu! Ak za vlády cisárov
Nera, Decia, Valeriana alebo Diocletiána
zomieralo desaťtisíce kresťanov, tak dnes
je vo svete podľa dostupných údajov prenasledovaných 200 miliónov kresťanov
a viac ako 100 tisíc z nich je každoročne
umučených alebo zabitých!
Zrejme sa budú prepisovať dejiny kresťanstva a namiesto krutostí rímskych
cisárov sa budú uvádzať nepredstaviteľné
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hrôzy, ktoré zažívajú kresťania v týchto
dňoch v Iraku a v Sýrii. Denne o týchto
krutostiach počúvame, stále dostávame
strašnejšie správy a čakáme, kedy sa to
všetko skončí. Začíname to brať ako realitu, skutočnosť, s ktorou nevieme nič robiť.
Zaráža ma na tom všetkom malý, takmer
nijaký záujem okolitého sveta veci zmeniť
a pomôcť týmto našim bratom a sestrám.
A to je proces varenia žaby. Teplota sa
síce zvyšuje, ale naše vnímanie a myslenie sa prispôsobuje... až kým už bude
voda vrieť a bude neskoro.
Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte
teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Gal 5,1
Richard
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TAKTO TO VIDÍM JA

Veľkonočné reflexie
Priznajme si úprimne, koľkým z nás sa
zdá, že to, čo sa aktuálne okolo nás deje,
presahuje už aj tie najtolerantnejšie
hranice a že „takto to ďalej nemôže ísť“.
Prečo? Pretože chaos nadobudol prevahu
nad poriadkom a to – aj podľa jednoduchého rozumu – neveští nič dobrého.
Dovoľme si teraz prepych a pozrime sa na
obraz nášho sveta cez zrkadlo Veľkej noci,
trebárs tej spred takmer dvoch tisíc rokov.
Možno uvidíme veľa zaujímavého.

A my si umyjeme ruky
Pred súdnu stolicu vládnej moci postavia
Nevinného. Všetci vedia, že na ňom niet
viny. No intrigáni sa postarajú, aby ho za
tridsať strieborných zradili a aby zástupy
tých, ktorí včera nadšene volali „Hossa-

Svitanie 1/2015

na!“, prešli do nenávistného „Preč s ním!
Ukrižuj ho!“. Že je nevinný? Veď je iba
jedným z poddaných a – koniec-koncov
– stratí sa medzi tými, čo boli odsúdení
právom. A my si umyjeme ruky... Treba
príklady?
Mocnár, tlačený „šedými eminenciami“
nakoniec kapituluje a prehlási: „Zoberte
si ho teda a ukrižujte si ho sami!“ Lenže tí
z pozadia sa odrazu prejavia ako nevinné
ovečky. Alebo najhrubší pokrytci? - „Nám
nie je dovolené smrťou trestať!“ Nech si
krvou Nevinného či nevinných pošpinia
ruky iní, len nie my... Treba príklady, azda
z potratových kliník?

Smrť „naživo“
A tak mu na plecia navalia kríž a vlečú ho
na popravisko. Padá. Prvý raz, druhý, ba aj
tretí. Dvíha ho bitka, krik, nadávky, surová
nedočkavosť tých, ktorí to chcú mať čím
skôr za sebou a zase iných, ktorí chcú mať
svoju „show“ a on im ju vari chce zmariť?
Na čom sa to chce dav sfanatizovaných,
„mienkotvornými“ patrične zmanipulovaných baviť? Na bolesti, biede, utrpení, na
smrti „naživo“...? Treba príklady?
Tá cesta na miesto popravy ani nie je
taká dlhá, ako krutá. Plná nevďaku, zloby,
posmechu a nenávisti. Mnohí akoby mu
do tváre metali: „Vidíš, na čo ti to bolo,
teraz to máš: za svoju dobrotu vyjdeš na
žobrotu. Nič viac.“ Opačné názory sú skôr
výnimkou. Nejaký Šimon mu pomôže, keď
pod ťarchou kríža padne prvýkrát. Ale aj to
vlastne z donútenia. On mal predsa svoj
plán, vracia sa z poľa a tu ho títo neznesiteľní rímski okupanti nútia niesť čísi kríž.
Aj my pomáhame. Často tiež z donútenia.
Aj my máme svoje plány – a niekto alebo
niečo nás núti ... Vyhovoríme sa, potrebSvitanie 1/2015

ného radšej nevidíme, nemáme záujem,
ofrfleme. Treba ešte ďalšie príklady?

Matka plná lásky
Tá cesta na miesto popravy je krutá. Len
Matka je plná lásky. Matka Nevinného.
Sú aj ostatné ľudské matky vždy plné
lásky k svojim deťom? Dychtivo hľadáme
lásku, často nachádzame skôr bezbrehý
egoizmus. Ten má rôzne mená: kariéra,
materiálny nadbytok, ale aj cieľavedomá
nespravodlivosť, chamtivosť, závislosť
na alkohole, televízii, drogách, hracích
automatoch, legalizovaná vražda, dnes
nazývaná „prerušením tehotenstva“ či
eutanáziou. Egoizmus, ktorý je hrobom
lásky. Treba...?
Kto podá šatku, aby si Nevinný utrel zakrvavenú tvár?
Kto dovidí tak ďaleko, aby skôr zaplakal
nad svojimi deťmi ako nad Týmto,
ktorý sa potkýna kamenistou cestou k naoko potupnému finále?
Kto ho podrží, aby svoju strastiplnú cestu
riadne dokončil?
Kto neutečie spod jeho kríža, keď „ide
o krk“ aj tým, čo boli jeho priateľmi?
Kto sa dokáže zamyslieť nad všetkým
tým, čo sa tu dialo a deje a nezradí
svoje presvedčenie „za tridsať strieborných“?
Kto neupadne do letargie a vydrží do rána
„prvého dňa po sobote“?
Aj ty to dokážeš a aj každý jeden z nás,
kto v hluku dnešnej doby vie počúvať tichý
hlas Pravdy, ktorá je aj Cestou, aj Životom.
Tam je VÍŤAZSTVO! Víťazstvo Nevinného,
víťazstvo Lásky a Nádeje.
Jozef
Foto: Ivana
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Kam sa zaradíme?
Veľkonočné sviatky patria v kresťanstve
medzi najväčšie sviatky roka. Predchádza im štyridsať dní pôstu. Prežíva ho
každý inak. Na svete je veľa ľudí a teda
aj viac názorov na pôst.
Tak ako aj pred 2000 rokmi sa na krížovej
ceste zúčastnilo množstvo ľudí: niektorí
možno z dôvodu pozorovania, niekto len
z povinnosti alebo naopak, niekto chcel
na krížovej ceste pomôcť Ježišovi zvládať
jeho bolesť. Medzi nich patrili Šimon z Cyrény a Veronika, ktorá Ježišovi utrela tvár
šatkou. Evanjelista Marek opísal Šimonov
čin takto: „Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý
sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž.“
(Mk 15, 21).
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Na 3 skupiny
No najviac zo všetkých ľudí na krížovej
ceste trpela Ježišova matka Mária. Okrem
nej tam však boli aj ľudia, ktorí sa tam
prišli len tak pozerať, alebo ešte komplikovali priebeh krížovej cesty. A to tak, že
Ježiš počas krížovej cesty padá tri razy
pod krížom. Prvý raz na treťom zastavení,
druhý raz na siedmom zastavení a tretí
raz na deviatom zastavení. Istý článok
uvádza, že drevo, nie celý kríž, ale časť,
kde mal Ježiš ruky, vážilo 30 kg.
Teda ľudí zúčastnených na Ježišovej krížovej ceste by som rozdelil na 3 skupiny:
1. skupina: Mária, ktorá trpela najviac
2. skupina: Šimon z Cyrény, Veronika a ľudia, ktorí nechceli Ježišovo ukrižovanie
3. skupina: vojaci a okoloidúci ľudia, ktorí
zhoršovali celý priebeh krížovej cesty

Do ktorej skupiny patríme?
Bol niekto Ježišovi pri nesení kríža tak
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blízko a prežíval s ním jeho utrpenie tak
hlboko ako jeho matka Mária? Správal
sa cez pôst niekto podobne ako Šimon
z Cyrény a Veronika, ktorí pomohli niesť
kríž, ale zároveň nechceli jeho ukrižovanie, ktoré bolo už vopred predpovedané
prorokom? Napokon bol niekto ľahostajný
v pôste ako vojaci a okoloidúci ľudia na
krížovej ceste, ktorí ju robili Ježišovi ešte
ťažšou?

Koľko si kto vyšibal?
Pod pojmom „Veľká noc“ si každý
vysvetľuje niečo iné. Správne je chápať
ju ako oslavu zmŕtvychvstania Ježiša.
Vstal z mŕtvych nadránom na Veľkonočnú nedeľu, teda môžeme povedať,
že sa tej noci stalo niečo veľké, ba až
najdôležitejšie pre náš večný život. Čo
je nám teda prioritou cez Veľkú noc? Ísť
šibať a chváliť sa, koľko si kto vyšibal?
Je to detinské a vedie to k pýche, čo je
najväčší hriech.
Svitanie 1/2015

Raz príde deň posledného súdu a Ježiš
sa určite nikoho nebude pýtať, koľko si
kto vyšibal. A ak by ten deň prišiel, čo by
sme Ježišovi odpovedali? Ukázali by sme
len ten veľkonočný balíček, aj keď cez
pôst sme možno boli práve tými vojakmi
na krížovej ceste, alebo by sme povedali
Ježišovi: „Ježiš, ja slávim Tvoje zmŕtvychvstanie“? Myslím, že túto vetu by povedala prvá vyššie spomínaná skupina
ľudí a niektorí možno aj z druhej skupiny.
Určite nie tretia skupina, pretože tam
boli práve tí vojaci, ktorí zmŕtvychvstanie
nechceli. Možno len ten veľkonočný balíček, keby sme to preniesli do dnešnej
doby...
Spýtajme sa samých seba: chcem oslavovať zmŕtvychvstanie a tým večný život,
alebo šibačku ako tradíciu či pozlátko
Veľkej noci? Výber nechávam na vás.
Michal
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LISTY OD TOMÁŠA

Pomoc doráňaným
dušiam
Srdečne pozdravujem z Kene, z mestečka
Naivascha. Po mojom pobyte doma v Závode v úvodných týždňoch tohto roka som
po návrate do Kene išiel do Bocso Boys
v Nairobi, kde boli súťaže medzi miestnymi
školami O pohár Dona Bosca pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. V Kisumu
ma už čakali moje deti ulice. Naivsha
je centrum pre deti, ktoré boli sexuálne
zneužívané alebo fyzicky týrané. Centrum
Sv. Terézie bolo postavené v roku 2013
z darov sponzorov z Kanady. Vedie ho
kanadský kňaz father Makarius. Prvý raz
som ho stretol pred 5 rokmi, keď som išiel
do Južného Sudánu. Sú tu aj 2 dobrovoľníci z Egypta, Kanady a jeden Slovák. Máme
tu 35 detí od 4 rokov, dievčatá i chlapcov.
Je to jediné centrum tohto druhu v Keni.

V Kisumu už na mladého Závodčana čakali
jeho deti ulice – fotografia vznikla v katolíckom
sirotinci.

Konečne je späť! tešili sa Tomášovmu návratu
Bosco Boys.

Za peniaze všetko?
Človek až žasne nad tým, čo sú ľudia
schopní urobiť takýmto malým nádherným deťom. Keď som ich videl prvýkrát,
nechápal som. Jedno z detí bolo znásilnené ako 4-ročné a to len preto, že tu ľudia,
podobne ako u nás v Závode, veria na
kadejaké povery typu „ušknutia“. Chlap,
ktorý znásilnil dieťa, si myslel, že keď bude
mať sex s dieťaťom, vylieči ho to z AIDS.
Teraz je nakazené aj dieťa. Sú tu aj traja
bratia, ktorých matka nechala otcovi a
utiekla za iným. Otec sa ich pokúsil zabiť –
rezal ich pangom. Je to nástroj na sekanie
cukrovej trstiny. Chlapci majú pamiatku na
hlave na celý život. Je tu i chlapec, ktorého
vlastný strýko zamkol v dome a zapálil
ho. Chlapec ma zohavenú tvár a ruky. Ak
si myslíte, že strýko je vo väzení, mýlite
sa. Peniaze vládnu svetu a Keňa nie je
výnimkou. Sú tu deti, ktoré vlastné matky
predávali na sex za pár drobných. Menej
než 1 euro. Deťom zostanú traumy naveky
vryté v ich duši...

Veľké Pán Boh zaplať
Budíček mávame o 5.30 h. Deti sú rozdelené do dvoch skupín: v jednej sú 7- ročné
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a v druhej 12- ročné. O 6.30 h majú raňajky a potom idú prať oblečenie. Veľa z nich
sa stále pocikáva, takže prať musia aj návleky. O 7.30 h majú rozcvičku na ihrisku
a o 8.00 h sa začína škola. Na poludnie
obed a škola sa konči o 15.30 h. O 16.00
h majú program: kreslenie, futbal, besedy
alebo pohovory s psychologičkou. O 17.15
h máme večeru, po nej si so staršími
deťmi robíme domáce úlohy. Do školy sa
chodí aj v sobotu dopoludnia. V nedeľu
autobusom do kostola a odtiaľ k jazeru
Naivascha. Vždy som si myslel, že žirafy,

antilopy, zebry žijú len v parkoch. Tu nie je
problém vidieť prebehnúť cez cestu stádo
zebier alebo pod oknom skupinku opíc.
Teraz máme obdobie sucha a čakáme na
vytúžený dážď. Chcel by som poďakovať
ľuďom, ktorí ma podporili finančne. Uisťujem vás, že tú naozaj peknú sumu peňazí
použijem na to, načo ste mi ich dali. Pán
Boh zaplať. Prosím aj o vaše modlitby za
Kisumu a celú misiu.
Tomáš
Foto: archív T. R.

FARSKÁ MATRIKA
Sviatosť krstu prijali
Michal Stanek
Liana Anna Jurkovičová
Natália Malíková
Agáta Anna Prevajová
Adela Mária Prevajová
Peter Matok

dátum narodenia
* 05. 09. 2014
* 11. 01. 2015
* 17. 12. 2014
* 05. 12. 2014
* 05. 12. 2014
* 02. 02. 2015

dátum krstu
11. 01. 2015
07. 02. 2015
22. 02. 2015
01. 03. 2015
01. 03. 2015
08. 03. 2015

Do večnosti sme vyprevadili
Darina Danihelová, rod. Plešková
Terézia Horváthová, rod. Šišoláková
Štefan Smrtič
Anna Drahošová, rod. Drahošová
Ján Drahoš
Martin Ruth
Jozef Klempa
Anna Majzúnová, rod. Kopiarová
Mária Pavelková, rod. Maďarová
Mária Vrablecová, rod. Knotková
Mária Prévajová, rod. Švecová
Mária Majzúnová, rod. Diviaková
Amália Prachárová, rod. Diviaková
Ján (Milan) Gáll
Štefan Klempa

dátum úmrtia
† 06. 12. 14
† 24. 12. 14
† 28. 12. 14
† 26. 12. 14
† 29. 12. 14
† 29. 12. 14
† 14. 01. 15
† 16. 01. 15
† 22. 01. 15
† 07. 22. 15
† 14. 02. 15
† 16. 02. 15
† 20. 02. 15
† 06. 03. 15
† 08. 03. 15

dátum pohrebu
09. 12. 2014
29. 12. 2014
30. 12. 2014
31. 12. 2014
02. 01. 2015
03. 01. 2015
17. 01. 2015
21. 01. 2015
24. 01. 2015
10. 02. 2015
17. 02. 2015
21. 02. 2015
24. 02. 2015
11. 03. 2015
12. 03. 2015
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Ľudovít Mária
Grignion z Montfortu
Cez Máriu k Ježišovi

do duší hlbokú vieru k Ježišovmu Srdcu
a hlavne zbožnosť k Panne Márii. Niektoré
takéto misie trvali štyri až päť týždňov. Šíril
modlitbu ruženca a zakladal ružencové
bratstvá a mnoho združení pre mužov
i ženy.

Vyvrcholením misií bolo obnovenie
krstných sľubov v podobe „spojeneckej
zmluvy“, ktorú podpísal aj misionár. V tejto
Ľudovít Maria Grignion sa narodil v roku
zmluve sa každý veriaci zaviazal, že bude
1673 v malej obci Monfort- sur- Meu
žiť ako ozajstný kresťan. Pod úspech jeho
vo Francúzku, ako druhý z osemnástich
misií sa podpísali aj vlastnosti, pre ktoré
detí. V dvanástich rokoch začal štúdium
si ho ľudia vážili. Najmä mimoriadna
filozofie, počas ktorého pocítil povolanie
úcta k Panne Márii, ustavičné konanie
ku kňazstvu a preto pokračoval štúdiom
skutkov pokánia a hrdinská poslušnosť.
teológie. Pri svojom štúdiu prečítal všetky Úcta k Panne Márii nebola iba najvýraznajvýznamnejšie diela o spiritualite, najmä nejšia črta jeho duchovného života, ale aj
o mariánskej. Kňazskú vysviacku prijal
účinný prostriedok jeho apoštolátu podľa
v roku 1700.
hesla „Cez Máriu k Ježišovi“. Príručkou
mariánskej úcty sa stalo jeho najznámejĽudovít cítil povolanie k misionárskej činšie dielo „O pravej úcte k Panne Márii“.
nosti, ale spočiatku nemal veľa príležitostí Vyčerpávajúca činnosť, prísna askéza
kázať. Preto si kládol otázku, či ho Boh
a zlé zaobchádzanie predčasne vyčerpali
nevolá na misie v zahraničí. Aby v tejto
jeho životnú silu. Trvalú škodu na zdraví
veci získal istotu, vybral sa v marci 1706
mu spôsobil aj pokus otráviť ho. Zomrel
pešo do Ríma. Tam mu pápež Klement XI. vo veku 43 rokov 28. apríla 1716 v Saintnariadil, aby sa venoval apoštolátu vo
Laurent-sur-Sévre. Tam ho aj pochovali
Francúzsku a menoval ho apoštolským
pod oltárom Panny Márie. Pápež Lev XIII.
misionárom. Ľudovít sa vrátil do Francúzvyhlásil v januári 1888 Ľudovíta Máriu
ska a začal svoju misionársku činnosť.
Grigniona z Montfortu za blahoslaveného
Celkovo konal v priebehu desiatich rokov
a pápež Pius XII. v júli 1947 za svätého.
v západnom Francúzsku asi 200 misií,
a to väčšinou na vidieku. Všade chodil
Za svoj krátky život napísal množstvo
zásadne pešo. Na jeho ohnivé kázne prináboženských spisov a jeho dielo ovplyvchádzali obrovské zástupy ľudí, ktorí bývali nilo život a pontifikát niektorých pápežov.
často dojatí k slzám. Plakali nad ukrižoSvätý Ján Pavol II. uznal hlboký vplyv sv.
vaným Ježišom a nad svojimi vlastnými
Ľudovíta vo svojom živote a osvojil si jeho
hriechmi. Tento mladý kňaz ich fascinoval. motto odovzdania sa Panne Márii: Totus
Bol vysokej postavy, mal neobyčajnú silu,
tuus (Celý Tvoj).
asketickú tvár a ohnivý pohľad. S ružencom v jednej ruke a v druhej s krížom
Pavol
zdvihnutým nad hlavu burcoval a zasieval Zdroj: Internet
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Mauý chuapec
z Radošovec
Na sklonku minulého roka v neďalekých Radošovciach v kultúrnom dome
premietali prvých šesť častí filmu o Kájovi Maříkovi s názvom Mauý chuapec
z Radošovec. Silvia Kudláčová, aktívna
žena, napísala podľa pôvodnej knihy
dialógy. Vybrala vhodných protagonistov
hlavných úloh a mala pred sebou ťažkú
úlohu: ako ich naučiť texty, keď sú to ešte
deti v predškolskom veku a nevedia čítať?
Nápad nenechal na seba dlho čakať –
texty sa naučili ich mamičky a drilovali ich
spolu s deťmi, Ondríkom a Barborkou.
Nasledovala výroba kostýmov, kulís, zháňanie sponzorov. Vyčerpávajúca práca.
Aký bol výsledok? Po skončení podujatia
nás domáci pozvali na malé občerstvenie,
kde som dostala otázku od redaktorky
rádia Lumen: čo si myslím o tomto filme?
Moja odpoveď bola: „Kája Mařík je ideálom nášho života. Je jadrom, z ktorého
vychádza naša kultúra a mravnosť. Obraz
dieťaťa s čistým srdcom a svedomím,
nepokazeným pohľadom na svet.“
Všimla som si, že v Radošovciach bola
sála kultúrneho domu počas premietania
plná. Sedeli v nej mladí, starí, deti, kňazi
pochádzajúci z farnosti i okolia. V januári,
keď sa film premietal u nás v Závode,
bola sála zaplnená oveľa skromnejšie.
Zlata

Kájova oslava
rodiny a lásky
Poslucháči rádia Lumen sa dozvedeli o premiére predstavenia o literárnej postave
českej autorky Marie Wagnerovej Černej
prostredníctvom reportáže redaktorky
Anky Božkovej. Jej pozornosti neunikla ani
prítomnosť pani Tesařovej z Brna, ktorá
spravuje webovú stránku o Kájovi Maříkovi:
„Boli sme unesení z toho, že na Slovensku
sa už dva roky nakrúca film o Kájovi. Kniha
vyšla pred 88 rokmi a doteraz sa nik ani
len nepokúsil sfilmovať ju!“
Príbeh detí je zasadený do prostredia
chápavej rodiny, ktorá predstavuje obrovskú životnú istotu. Aké slová nachádzali po
predstavení diváci na opísanie svojho zážitku? Oslava rodiny, oslava lásky. Vrátil som
sa do svojho detstva, vedeli sme sa v ňom
tešiť z maličkostí. Film spojil našu obec
a predstavuje istú formu novej evanjelizácie, o ktorej hovoril sv. pápež Ján Pavol II.
Z úspechu sa tešila celá farská obec. Iniciátorka projektu, vedúca farského spoločenstva Rodina veseuá Silvia Kudláčová, bola
prekladateľkou, scenáristkou, režisérkou
i organizátorkou podujatia zároveň. Dostalo
sa jej srdečného pozvania do obce Mníšek
pod Brdy, rodiska autorky diela o malom
Kájovi. Rodáci prejavili veľký záujem o verejnú projekciu jej zaujímavého diela.
Podľa rádia Lumen: Ivana

