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Časopis farnosti  sv.  Michala Archanjela v Závode



Sviatosť krstu prijali  dátum narodenia  dátum krstu
Makko Ambro * 18. 12. 2014 22. 03. 2015
Daniel Krištof * 16. 03. 2015 12. 04. 2015
Lukáš Krištof * 16. 03. 2015 12. 04. 2015
Timea Mária Salayová * 25. 12. 2014 18. 04. 2015
Patrik Chovanec * 31. 10. 2014 19. 04. 2015
Natálie Sofie Hejtmanová * 11. 10. 2008 19. 04. 2015
Rebeca Šírová * 19. 11. 2014 26. 04. 2015
Jakub Sivák * 27. 02. 2015 10. 05. 2015
Nina Šípová * 30. 01. 2015 10. 05. 2015
Jakub Tosecký * 27. 02. 2015 10. 05. 2015
Šárka Večerková * 05. 04. 2015 10. 05. 2015
Nina Chlebáková (Húšky) * 21. 04. 2015 24. 05. 2015
Ema Ocharovičová * 17. 01. 2015 24. 05. 2015
Timea Palkovičová * 15. 12. 2014 24. 05. 2015
Adéla Drahošová * 24. 07. 2014 14. 06. 2015
Aylin Mária Filipová * 16. 04. 2015 14. 06. 2015
Maxim Gábriš * 22. 03. 2015 14. 06. 2015

Manželstvo uzavreli dátum sobáša
Miroslav Vávra a Lenka Šišoláková 23. 05. 2015
Lukáš Červenka a Silvia Hlavenková 06. 06. 2015

Do večnosti sme vyprevadili dátum úmrtia dátum pohrebu
Jozef Vrablec (uloženie urny) † 17. 08. 08  25. 03. 2015
Ján Gajda † 08. 04. 15 11. 04. 2015
Pavel Húšek † 22. 04. 15 25. 04. 2015
Róza Markovičová, r. Chlapovičová † 13. 05. 15 18. 05. 2015
Mária Eglová, r. Drahošová † 02. 06. 15 06. 06. 2015
Jozef Horváth † 07. 06. 15 10. 06. 2015

FARSKÁ MATRIKA
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Horúce letné počasie tu máme už od júna. 
Avšak tie pravé a nefalšované prázdniny sa 
začínajú až vtedy, keď naši školáci opustia 
školské lavice, keď ich už nebudú strašiť 
žiadne domáce úlohy či pätorka z písomky, 
keď sa zabudli niečo dôležité naučiť.

Zaiste – prázdniny, dovolenky, oddych, 
relaxovanie sú potrebné. A mali by si to 
uvedomiť nielen študenti a školáci, ale 
zvlášť takzvaní workoholici. Work je po 
anglicky práca. A podobne ako alkoholik je 
závislý na alkohole, workoholik je závislý 
na práci. Takí ľudia sa cítia byť nenahra-
diteľní. Žijú v tomto sebaklame a pracujú 
do úmoru. Keby išli na dovolenku, mali by 
z toho výčitky svedomia, lebo si myslia, že 
by bez nich nič nefungovalo. A keď ich už 
niekto konečne donúti vziať si dovolenku, 
aj počas nej musia pracovať. Jednoducho 
nedokážu oddychovať. Keďže nevedia 
vypnúť, mnohokrát sa stane, že v pomerne 
v mladom veku padnú na infarkt, alebo si 
vyčerpanosťou a prepracovanosťou privo-
dia inú vážnu chorobu.

Samozrejme, že Boh chce, aby sme 
pracovali a svojou prácou dotvárali svet, 
ktorý pre nás stvoril. Chce, aby sme boli 
spolupracovníkmi na jeho stvoriteľskom 
diele. Veď preto nás obdaroval tvorivým 
rozumom a preto hovorí: „Ploďte a množte 
sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a pa-
nujte nad rybami mora, nad vtáctvom 
neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na 
zemi!“ (Gn 1, 28b). Pán Boh nepodporuje 
flákačov či príživníkov, sám hovorí ústami 
sv. Pavla: „Kto nechce pracovať, nech ani 

neje“ (2Sol 3, 10b). Ale Nebeský Otec nám 
dal aj Piate Božie prikázanie: „Nezabiješ!“ 
(Ex 20, 13). Kto si teda nenájde čas na 
dostatočný oddych, spánok, regeneráciu 
duševných i telesných síl, kto sa nestará 
o svoje zdravie, kto sa stal otrokom práce, 
ten sa vlastne pomaly zabíja. Takíto ľudia 
bývajú tiež prepracovaní, podráždení, 
nervózni, majú „pocuchané“ nervy a po-
tom sa ľahko stane, že svojím správaním 
narobia viac škody ako osohu a sú často 
postrachom pre svoje okolie.

Preto je veľmi dôležité, aby sme sa nau-
čili správne a rozumne využívať čas. To 
predpokladá rozumne a zodpovedne si 
plniť povinnosti, aby nás ich nesplnenie 
či povrchné splnenie nakoniec nedobehlo 
vtedy, keď to budeme najmenej potrebo-
vať. Takisto neflákať sa a nezabíjať čas 
hlúposťami, neviazanými a často hriešny-
mi zábavami či dovolenkami, z ktorých prí-
deme ešte viac unavení a nevyspaní, takže 
sa z toho, čo malo byť oddychom, budeme 
nakoniec ešte tri týždne spamätávať.

Nikdy však nezabudnime, že náš Dobrotivý 
a Všemohúci Nebeský Otec si dovolenku 
nikdy neberie, ani ju nepotrebuje, a my 
sme stále jeho deti. Nezabudnime na Neho 
ani my, nevzdávajme sa Jeho ochrany a po-
žehnania ani počas dovolenky a prázdnin. 
Naopak – pokúsme sa prežiť dni oddychu 
s Ním, v Jeho láskavej prítomnosti, vo 
vďačnosti za všetko to krásne, čo pre nás 
stvoril. Určite sa takto prežité dni oddychu 
stanú pre nás nezabudnuteľnými, nájdeme 
osvieženie na tele i na duši a možno prí-
klad našej radostne prežívanej viery ukáže 
aj niekomu ďalšiemu cestu k Otcovi.

Požehnaný čas prázdnin a dovoleniek!
Váš duchovný otec Peter Kudláč, farár

ÚVODNÍK

Hurá na prázdniny
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Jednou z troch Božích múk, ktoré pred 
dvoma rokmi postavil miestny rezbár 
Milan Húšek za pomoci výtvarníka Pavla 
Žáka, je Božia muka k úcte sv. Vendelí-
na a sv. Urbana, ktorá sa nachádza pri 
bývalom roľníckom družstve. Miesto jej 
postavenia nie je náhodné, nachádza sa 
totiž pri starej Božej muke, ktorá je pre zlú 
statiku naklonená a preto ju nebolo mož-
né opraviť. O starej Božej muke toho veľa 
nevieme. Netušíme, kedy bola postavená 
ani komu bola zasvätená. Možno bola 
v jej blízkosti krížna cesta, ktorá nadväzo-
vala na staré obchodné cesty. Počul som 

však i názor, že išlo o miesto spomienky 
na tragickú smrť. Isté je však to, že ide 
o miesto, ktoré naši predkovia využívali 
ako miesto zastavenia, ochrany, modlitby, 
stíšenia, prosby a ďakovania... A na toto 
miesto s duchom „genius loci“ nadväzuje 
nová Božia muka. Vskutku krásnu Božiu 
muku posvätil náš pán farár Peter Kudláč 
v nedeľu 24. mája, deň pred sviatkom 
sv. Urbana, za prítomnosti asi polstovky 
farníkov. 

Výber svätcov, ktorým je Božia muka za-
svätená, tiež nie je náhodný. Naši predko-

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Posviacka Božej muky k úcte 
sv. Vendelína a sv. Urbana
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via boli prevažne roľníci a pastieri a práve 
ich patrónom je sv. Vendelín. V blízkosti 
miesta Božej muky boli polia a pasienky, 
neskôr i vinohrady. Preto má Božia muka 
i druhého patróna – sv. Urbana. Napriek 
tomu, že dnes už z našej obce vinohrady 
takmer vymizli, v minulosti tomu bolo inak. 
Vinohrady boli takmer okolo celej dediny. 

Ešte dnes sa meno našej obce nachádza 
medzi obcami Záhorského vinohradnícke-
ho rajónu, realita je však iná. Vinohradníc-
tvo však v minulosti našim predkom veľmi 
pomáhalo. V Závode bola rozšírená výroba 
„štekov“ do vinohradov, ktoré sa vozili do 
Rakúska a po kolektivizácii pôdy využívali 
ľudia zostávajúce časti polí prevažne ako 
vinohrady. Vyrobené závodské víno sa 
predávalo nielen v okolí, ale i v Bratislave. 
Závodský „samoroďák“, z ktorého bolo 
kyselé, ale veselé víno, bolo známe široko 
– ďaleko. Dá sa povedať, že Závod sa 
vďaka vínu v 50- tych rokoch 20. storočia 
výrazne rozrástol. Neskôr v 60-tych rokoch 
sa roľníckym družstvom začali vinohrady 
zakladať kolektívne. Takto bolo založených 
viac ako 40 hektárov vinohradov. V nich 
sa s úspechom pestovali známe odrody 
Müller Thurgau, Dievčenské hrozno, Mod-
rý Portugal či Chrupka biela a ružová.  

Aj toto dedičstvo našich predkov sme si 
pri posviacke pripomenuli ochutnávkou 
pravého závodského vína. Predsa len 
zostalo zopár vinohradníkov v našej obci 
a jeden z nich, Emil Kučera, ponúkol na 
ochutnanie domáce víno. Okrem toho 
sme ochutnávali víno z Radošoviec i z Ra-
kúska. Závodské víno dopadlo v ochutnáv-
ke veľmi dobre, chutilo všetkým. O koláče 
sa postarali gazdiné Helena Húšková 
a Helena Hollá.  

Posviacka Božej muky a jej spojenie 
s ochutnávkou vína oživili zmysel Božej 
muky. Je ním prinášanie Božieho požeh-
nania a Božej pomoci do reálneho života, 
do práce i radosti. Sv. Vendelín a sv. 
Urban, orodujte za nás!  

Richard
Foto: autor a Alena



4 Svitanie 2/2015

17. mája som mal plnú účasť na svätej 
omši. Predtým som chodil na krížik, ale 
teraz prijímam Pána Ježiša v Eucharistii. 
Keď sme písali písomku, mal som strach, 
či to napíšem, ale mal som jednotku. 
Chodili sme aj do kostola. Tam sme mali 
nácvik na prvé sväté prijímanie. 
   
16. mája sme mali prvú svätú spoveď. 
Povedal som hriechy, vyšiel som zo 
spovednice a ďakoval som Pánu Ježišovi, 
že mi odpustil hriechy. Najdôležitejšia vec 
pri spovedi je ľútosť. Pán farár musel na 
nás aj kričať, ale to s nami vydržal. Často 
aj žartoval, hovoril mi, že som ako Vlasta 
Burian. Keď som dostal Pána Ježiša do 
úst, ďakoval som Pánu Ježišovi, že ma 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Moje prvé 
sväté prijímanie

prijal a ja jeho. Bola to svätá chvíľa, keď 
som prijal Pána Ježiša v spôsobe chleba 
a vína.

Tomáš Hollý
Foto: archív
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Jedna z udalostí sa objavila v hlavných 
správach takmer všetkých televízií, druhú 
toto „potešenie“ z medializácie minulo. 
Presne v rovnaký deň, v ktorý sa v sep-
tembri minulého roka zrútila kostolná veža 
v Lábe, spadol luster v kostolíku na ne-
ďalekých Húškoch. „Objednali sme hneď 
nový, kuriér mi ho priviezol do Závodu na 
faru,“ spomína náš duchovný otec Peter 
Kudláč. Nasledovalo zložité skladanie 
obrovského ťažkého svietidla a zavesenie, 
ktoré sa natiahlo na celý poldeň. Riadna 
fuška. Oplatilo sa, kaplnka Božského 
srdca je už vďaka novému lustru vyše 
mesiaca pekne vysvietená.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Kostolík na Húškoch 
s novým lustrom

Tešiť sa môžeme aj z nového ozvučenia, 
ktoré zažilo svoju prevádzkovú premiéru 
na posväcovaní Božej muky 20. júna. 
Dvojkanál, čistý zvuk, prehráva aj z USB 
kľúča. Jeho využitie bude najmä na pohre-
boch – otvorené priestranstvo cintorína si 
už skutočne žiadalo lepšiu techniku.
Do starého kostola Navštívenia Panny 
Márie na cintoríne sa vrátil pôvodný obraz 
z oltára. Pietu zreštauroval majster z Veľ-
kých Levár Mgr. Art. Robert Mercell, ktorý 
sa pred časom postaral aj o novú podobu 
sochy Panny Márie v Lurdskej kaplnke. 
Obraz na novom plátne je osadený do 
odborne zreštaurovaného rámu.

Nového šatu sa dočká aj strecha na 
našom kostole sv. Michala archanjela. 
V letných mesiacoch sa bude natierať, 
vyblednuté plechy dostanú nový, tmavší 
odtieň.

Ivana 
Foto: autorka
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Asi tak týždeň pred sviatkom Božieho 
Tela sa odohral v našich uliciach tento 
rozhovor: 

„Posúchaj, nevíš, bude nejaký cirkevní 
svátek?“
„Proč sa pýtaš?“
„Z obecního úradu kosá okouo kosteua, 
aj parky vykášajú... asi sa bude ňeco dít.“
„Bude procesia, bude Boží telo.“
„No víš, já temu kosteu moc nedám, ale 
toto sa mi naozaj lúbí, na toto sa teším...“

V prvý júnový týždeň bolo v našej farnosti 
naozaj viacej starostí. Na 4. jún totiž 
pripadlo sláviť prikázaný sviatok Božieho 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Lepšiu pozvánku 
nám nik nedá
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Tela a Krvi. To pre nás Závodčanov zname-
ná, že v nedeľu bude procesia cez dedinu. 
Takto chceme všetci spoločne osláviť 
dar Eucharistie a vzdať úctu Spasiteľovi 
prítomnému pod spôsobom chleba a vína 
v Oltárnej Sviatosti. 

Na Božiu oslavu nie je práca námahou.
Procesiu treba zorganizovať a pripraviť. Je 
to dlhoročná tradícia a každý už v podsta-
te vie, aká je jeho úloha. Niektorí chys-
tajú oltáriky, ďalší sochy, iní kvety, ženy 
pripravujú kroje, muzikanti ladia nástroje 
a každý sa snaží skrášliť priestranstvo 
pred domom. Na Božiu oslavu nie je žiad-
na práca námahou. 
 
V nedeľu od rána badať na štyroch 
miestach v obci zvýšený pohyb. To sa chys-
tajú oltáriky, každý orientovaný na inú sve-
tovú stranu. Veriaci sa pri nich pristavujú 
už cestou na sv. omšu. Kostol sa pomaly 
zapĺňa prvoprijímajúcimi deťmi v bielych 

rúchach, krojovanou mládežou, hasičmi 
v uniformách. Slávnostná sv. omša sa 
začína o 10.30 h. Jej vyvrcholením je 
slávnostný sprievod s Oltárnou Sviatosťou. 
Na čele sprievodu miništranti nesú kríž, za 
ním idú muži. Nasledujú chlapci v krojoch 
nesúci na nosidlách červenými stužkami 
ozdobenú sochu Božského Srdca Ježišov-
ho. Krojované dievčatá majú na nosidlách 
modrými stužkami ozdobenú sochu Panny 
Márie a za nimi nasledujú znaky umuče-
nia Krista. Hasiči si medzi sebou podelili 
sochu Zmŕtvychvstalého Krista, zástavu 
a baldachýn. Pod baldachýnom kráča kňaz 
so Sviatosťou oltárnou a prvoprijímajúce 
dietky na znak úcty a lásky Bohu pred ním 
rozsypávajú na cestu lupene kvietkov. Ve-
riaci spievajú nábožné piesne v sprievode 
hudby. Celý sprievod uzatvárajú ženy. 

Požehnanie na štyri svetové strany
Prvýkrát sa sprievod zastaví pri hasični 
pri oltáriku Božského Srdca. Po prečítaní 
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evanjelia nasleduje poklona a požehnanie. 
Keďže slnečné lúče už naberajú na inten-
zite, osvieženie v podobe chládku pri oltá-
riku Panny Márie Lurdskej pri kostole príde 
viac než vhod. Za zdravotným strediskom 
sa sprievod pristaví pri oltáriku s obraz-
mi štyroch evanjelistov. U „Valentú na 
mostku“ mladé brezičky chránia posledný 
oltárik s obrazom Božieho milosrdenstva. 
Za zvukov slávnostného 
Teba Boha chválime sa 
Sviatosť Oltárna vracia zo 
svojho putovania dedinou 
opäť do kostola, na oltár. 

Každá svetová strana 
má svoj oltárik, na každú 
svetovú stranu dostala 
dedina požehnanie. Do 
každej svetovej strany 
vysiela Ježiš Kristus svoje 
požehnanie a pozvánku. 
Pozvánku na spoločnú 

cestu – naša životná cesta je spojená 
s Jeho učením a požehnaná Božou láskou. 
Žiadnu lepšiu pozvánku nám nikto nikdy 
nedá. Keby ju všetci prijali do svojho srd-
ca, určite by bolo na svete menej neprá-
vosti a utrpenia. 

Anička
Foto: Ivana
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Náš duchovný otec Peter Kudláč si 
10. júna pripomenul dvadsiate výročie 
kňazskej vysviacky. Kňazské svätenie 
prijal v roku 1995 v Katedrále sv. Martina 
v Bratislave. Ako kaplán pôsobil v Zlatých 
Moravciach, Starom Tekove, Topoľčanoch 
a Malackách. V roku 1998 bol vymenova-
ný za administrátora farnosti Smolinské 
a od 1. 7. 2011 pôsobí v našej farnosti. Pri 
príležitosti jeho kňazského jubilea sme mu 
položili niekoľko otázok.

Čo malo zásadný vplyv na Vaše povo-
lanie?
Určite rodičia, u nás doma sa kresťanstvo 
žilo nenútene, spontánne a bolo každo-
dennou samozrejmosťou sa modliť a ísť 
na sv. omšu. A potom určite príklad kňazov 
pôsobiacich v našej farnosti: vdp. deka-
na Alberta Reháka – jeho jednoduchá, 
pokorná vernosť, takisto príklady kaplá-
nov, ale zvlášť pátra Vojtecha Kováčika 
SVD (z misijnej Spoločnosti božieho slova), 
ktorý u nás pôsobil 7 rokov a bol pre mňa 
zvlášť veľkým vzorom.

Čo považujete za najťažšie v živote 
kňaza?
Pre človeka, ktorý je zakotvený v Bohu, by 
nemalo byť nič ťažké. Napriek tomu je. Asi je 
to v tom, že na Boha často zabúdam, málo 
mu dôverujem a potom to príde: pocit samo-
ty, nepochopenia, ťarcha zodpovednosti za 
zverenú farnosť, za spásu toľkých duší...

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Peter Kudláč je už 20 rokov v kňazskej 
službe: Budúcnosť nechávam 
na Svätého Ducha...“

Prežili ste ako kňaz nejaký veselý ale-
bo vážny moment, ktorý sa vám vryl do 
pamäti a chceli by ste sa oň podeliť?
Veselých i vážnych momentov bolo v ži-
vote určite veľa, ale ktorý z nich bol taký 
výnimočný, že by ho stálo za to spome-
núť? Azda nebezpečné situácie, v ktorých 
som sa za ten čas ocitol a vďaka Bohu 
sa z nich dostal bez ujmy. Takou bola aj 

Diakonská vysviacka vkladaním rúk emeritného 
biskupa o. Mons. Dominika Tótha.
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ťažká autohavária v prvom roku môjho 
kňazského pôsobenia. Tu som cítil veľmi 
intenzívne Božiu pomoc a ochranu, ale 
i Boží príhovor. Tiež sem patrí smrť môjho 
kamaráta a farníka, ktorý podobným spô-
sobom prišiel o život. Havaroval na aute, 
ktoré mal požičané odo mňa a ako môjho 
farníka mi pripadlo pochovať ho...

V Závode už pôsobíte štyri roky. Ako 
ste sa zžili s našou farnosťou? Čo Vás 
v nej teší a čo naopak trápi?
Prísť do Závodu nebolo pre mňa ľahké. 
Odísť po 13 rokoch z farnosti, kde mal člo-
vek všetko zabehané, fungujúce, kde bol 
jednoducho doma a začínať od začiatku, 
zvykať si na nové prostredie, ľudí, zvyky, 
spôsoby. Ale hádam sa to už trochu poda-
rilo – posúďte sami. Teší ma, že tu mnohé 
veci pekne fungujú a bolo na čo nadviazať, 
že sú tu aktívni ľudia, ktorí to tu ťahajú po 
každej stránke a som im vďačný.
Trápi ma u mnohých ľudí povrchnosť nábo-
ženského života. Len veľmi málo mladých 
ľudí a detí žije po kresťansky. Po prvom 
sv. prijímaní veľká väčšina z nich prestane 
chodiť do kostola a k sviatostiam, z 36 
birmovancov prihlásených pred rokom ich 
zostalo už len 19, veľká väčšina rodičov, 
ktorí prídu žiadať krst pre svoje dieťa, 
žije v nemanželskom hriešnom zväzku 
– konkubináte... Ako to ja mám zmeniť? 
Poučujem, vysvetľujem, kážem, idem si 
ústa zodrať a aj tak ma asi nikto neberie 
vážne.

Počas vášho pôsobenia ste s Božou 
pomocou vykonali veľa práce v duchov-
nej aj materiálnej oblasti. Aké sú Vaše 
plány do budúcnosti?
Hm, plány? Ťažko niečo plánovať. Napo-
kon, všetko je v Božích rukách. Už sa len 
nechať viesť Božím Duchom a On nako-

niec človeku vždy vnukne, čo od neho Pán 
Boh čaká. Čo má robiť, na čo sa zamerať, 
či už v duchovnej alebo hmotnej oblasti. 
Človek môže mať plány, ale ak nie sú zosú-
ladené s Božou vôľou, aj keby ich naplnil, 
neprinesú mu šťastie. A preto budúcnosť 
nechávam na Svätého Ducha, nech ma 
On vedie. Len aby som ho dokázal vždy 
počúvať...

My Vám vyprosujeme do ďalších rokov 
Vašej kňazskej služby vedenie Duchom 
Svätým, hojnosť Božích milostí, pevné 
zdravie a veľkú trpezlivosť s nami – Vašimi 
farníkmi.

Pavol
Foto: archív P. K.

Primičná svätá omša, rok 1995. 
Rodičia Kudláčovci vyprevádzajú z dvora 
rodičovského domu do sveta novokňaza 
– svojho syna Petra.
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Štvrtý máj je dňom, kedy je patrón hasičov 
a záchranárov, sv. Florián, uctievaný po 
celej Európe. Nie je tomu inak ani u nás 
– iba s tým rozdielom, že si tento sviatok 
pripomíname trošku inak, ako tomu bolo 
donedávna. Možno ste si všimli, že už 
tretí rok sa v našej farnosti tento sviatok 
neoslavuje. Chcel by som napísať, prečo 
je to tak.

Predsedníčka Krajského výboru Dobro-
voľnej požiarnej ochrany SR Trnava Marta 
Hurbanisová v spolupráci s predsedom 
Okresného výboru DPO SR Skalica Micha-
lom Lukáčom zorganizovali pred dvoma 
rokmi 1. Hasičskú púť k Sedembolestnej 
Panne Márii. Púť mala obrovský úspech 
a stala sa tradíciou, ktorá zaväzuje nás, 
hasičov osláviť tento sviatok v širokom 
rodinnom okruhu hasičov u Našej Matky 
a Patrónky. Na túto púť sú pozývaní nielen 
hasiči, ale aj široká verejnosť – každý, kto 
má v úcte sv. Floriána a samotnú prácu 
dobrovoľných hasičov či profesionálnych 
hasičov – záchranárov.

Choďte v mene Božom pre 700 hasičov!
Aj v tomto roku, 16. mája, sa stretlo 
na námestí v Šaštíne asi 700 hasičov 
v slávnostných i pracovných uniformách 
zo západného a južného Slovenska. 
Zástup pútnikov – hasičov vyrazil smerom 
k Bazilike krátko pred 14.00 hodinou. Na 
začiatku sprievodu do správneho kroku 
hrala dychová hudba Popuďané, za nimi 
nasledovala socha sv. Floriána, práporčí-

Z NAŠICH PÚTÍ

Závodskí hasiči 
putovali do Šaštína

ci, ktorí niesli 50 vyšívaných hasičských 
zástav, predstavitelia DPO SR, predseda 
Trnavského samosprávneho kraja a ďalší 
predstavitelia a funkcionári obcí. Samotný 
sprievod tvorili hasiči a na záver kolóna 
nablýskaných hasičských vozidiel s roz-
svietenými majákmi.

Po príchode pred Baziliku sa zoradili 
práporčíci pred vchodom, ostatí sa usadili 
v laviciach. Samotná slávnosť sa začala 
slávnostným vstupom zástav do Baziliky 
v sprievode celebranta a koncelobrantov 
svätej omše. Celebrantom bol biskupský 
vikár rezortu ministerstva vnútra SR plk. 
Mons. František Bartoš, koncelebrovali 
npor. Ľ. Farkaš, duchovný pre hasičský 
a záchranný zbor SR spolu s rektorom 
Baziliky Don J. Čverčkom, SDB za spoluú-
časti dekana šaštínskeho dekanátu  
vdp. Milana Čanigu.
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Nášmu Dobrovoľnému 
hasičskému zboru Závod 
sa dostalo cti prečítať prvé 
čítanie v bohoslužbe slova. 
V minulom roku ho čítal 
starosta našej obce Peter 
Vrablec, v tomto roku jeho 
zástupca Richard Hollý. 
Po sv. omši sa zoradili 
účastníci púte pred Bazili-
kou, kde predniesli vedúci 
predstavitelia hasičských 
zborov na Slovensku svoje 
príhovory a podelili sa 
o dojmy z púte. Záver patril 
požehnaniu hasičských vo-
zidiel a privezenej techniky. 
Po záverečnom požehnaní 
a povele ROZCHOD! sme 
sa v mene Božom rozišli.

Juraj Egl, 
predseda DHZ Závod

Foto: archív
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V 13. storočí tatárske nájazdy nemilosrdne 
drancovali Európu. Aj územie dnešného 
Slovenska bolo pustošené, rabované, 
obyvateľstvo krvácalo. Po týchto udalos-
tiach prichádzali na naše územie nemeckí 
osadníci a prinášali so sebou svoje zvyky, 
kultúru. Tak sa k nám dostala aj úcta 
k svätému Leonardovi, ktorá pretrváva 
do dnešných dní. Už naši dedovia puto-
vali na Siedmu veľkonočnú nedeľu k sv. 
Leonardovi do Ompitálu, aby si vyprosili 
u neho rôzne milosti. Je patrónom väzňov, 
šťastného pôrodu, ochranca dobytka. 
Ani dnešná moderná doba nič nezmeni-
la na tradíciách a tak sme v nedeľu 17. 
mája opäť putovali do Ompitálu – Dolian. 
Závodský kroj, tradičné osúšky, ale hlavne 
otvorené srdcia boli našou výzbrojou. 

Prichádzajúci pútnici sa zhromažďovali od 
rána pred farským úradom. Niektorí tam 

čakali na začiatok sprievodu, iní sa krátko 
pomodlili vo farskom kostole a pokračo-
vali ďalej ku kaplnke sv. Leonarda. Jedna 
miestna pani nás cestou hore kalváriou 
upozornila na tabuľky, ktoré tam len 
nedávno umiestnili pracovníci z prírodo-
vedného ústavu. Každý strom, každý krík 
má svoje označenie a človek sa až čuduje, 
koľko rôznorodých drevín sa nachádza 
v doľanskom arboréte. Stihli sme ešte 
krátku modlitbu v kaplnke a zvuky hudby 
nám už ohlasovali blížiaci sa sprievod. 

Ako zničiť LÁSKU?
Miestna dychovka, hasiči, ovenčené sochy, 
dievčatá v krojoch (ten náš „závodský“ 
bol, samozrejme, pre nás najkrajší), kňazi 
a veriaci – všetci spolu prišli ku kaplnke 
slávením sv. omše vzdať úctu a poklonu 
sv. Leonardovi. Hlavným celebrantom bol 
vzácny hosť z Čiech – opát želivského 
kláštora vdp. Jáchym Šimko a LÁSKA bola 
hlavnou témou homílie. Vdp. opát Šimko 
nám zvučným hlasom, ktorý sa rozliehal 
celým arborétom rozprával príbeh: „Všetky 
neresti sa zišli na svetovom kongrese 
a rozmýšľali, ako by mohli zničiť LÁSKU. 
Rozhodli sa, že postupne jedna po druhej 

Z NAŠICH PÚTÍ

Do Dolian vyzbrojení 
otvorenými srdcami
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sa pokúsia zničiť nenávidenú LÁSKU. Ako 
prvá dostala šancu NENÁVISŤ. Chopila sa 
teda činu, ale veľmi sa jej nedarilo. Keď 
sa po roku opäť konal svetový kongres 
nerestí, musela čestne priznať, že napriek 
jej veľkej snahe LÁSKA naďalej kvitne vo 
svete a ona svoju úlohu nesplnila. Nové 
poverenie teda dostala ďalšia neresť – 
ZÁVISŤ. Po roku na svetovom kongrese 
však musela aj ona kapitulovať, ani ona 
nesplnila úlohu. Tak to išlo rok za rokom 
a žiadnej z nerestí sa nepodarilo zničiť 
LÁSKU. Už zostala len posledná neresť, 
ktorá si počas celého kongresu zakrývala 
tvár veľkým klobúkom. Aj ona súhlasila, 
že skúsi zničiť LÁSKU. Po štvrťroku bol zvo-
laný mimoriadny svetový kongres nerestí, 
lebo sa podarila nevídaná vec – LÁSKA 
bola zničená. Všetci sa čudovali a boli zve-
daví, kto to vlastne dokázal za takú krátku 
dobu. Zamaskovaná neresť si dala dolu 
klobúk a predstavila sa: „Ja som RUTINA.“ 

Rutina, mechanická bezduchá činnosť sa 
často vkráda k nám aj počas bohoslužby. 
Fyzicky sme síce prítomní, ale nedotýka 

sa to nášho srdca. Pritom Biblia kričí 
o LÁSKE, o Božom milosrdenstve s člove-
kom. A prijať Boha do svojho srdca zna-
mená prijať jeho program – prijať LÁSKU, 
lebo Boh je LÁSKA. Láska je dávanie seba 
druhým do všetkých dôsledkov. Až vtedy 
je človek šťastný. Šťastie pre človeka je 
zanechať hnev, násilie, pomstu... Šťastie 
je milovať a byť milovaný. Na záver sv. 
omše všetci pútnici dostali požehnanie 
a srdečnú pozvánku na návštevu želivské-
ho kláštora. Zvlášť srdečne sú vítaní mladí 
pútnici. 

Inšpirovaný naším rodákom
Po sv. omši sa na farskom dvore opát 
Jáchym dal do družného rozhovoru s naši-
mi pútnikmi a zrazu vysvitlo, že je veľkým 
obdivovateľom nášho rodáka prof. Jozefa 
Vrableca, horlivo študoval jeho homelitiku. 
Po takomto úprimnom vyznaní sme museli 
uznať, že opát Jáchym študoval ozaj sve-
domito a je z neho kazateľ „paar exce-
lance“. Na pamiatku sa vyfotil aj s našimi 
krojovanými dievčatami. Po obede sme 
sa ešte zúčastnili v Kaplnke sv. Leonarda 
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na pobožnosti. Chvíle čakania na pani 
speváčku nám spríjemnil vdp. Ján Buček 
výkladom o histórii kaplnky a význame 
jednotlivých malieb na jej stenách. Po 
obvode kaplnky sú namaľované obrazy, 
ktoré znázorňujú rôzne výjavy a zázraky na 
príhovor sv. Leonarda. Na zavŕšenie prí-
jemne prežitého dňa sme si ešte „vyšlápli“ 

hore na vŕšok do Kaplnky sv. Šebastiána. 
Tu možno obdivovať starodávne obrazy 
s výjavmi krížovej cesty písané v starom 
doľanskom nárečí.

Na spiatočnej ceste domov som si v au-
tobuse pri takom súkromnom sumarizo-
vaní prežitého dňa uvedomila, že sa mi 
stalo presne to, o čom nám hovoril opát 
Jáchym: „Aj keby si zabudol všetko, čo 
bolo v čítaní, je dôležité, aby si bol u Božej 
lásky. Ona je krásna, nákazlivá. Zastavme 
sa, stíšme sa a uvedomme si, že Boh 
k nám naťahuje svoje ruky, aby sme doká-
zali byť človekom a svedčiť o Božej láske.“ 
Tohoročná púť do Ompitálu bola ozaj 
veľkým duchovným obohatením a ono 
poetické máj – lásky čas na nás úspešne 
útočilo celý deň. Deň, ktorý bol takou nos-
talgickou spomienkou na hodové homílie 
vdp. prof. Jozefa Vrableca. 
BOHU VĎAKA ZAŇ...

Anička
Foto: Alena
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Nad Sološnicou sa vypína, akoby bol jej 
strážcom, s nadmorskou výškou 748 m 
prírodný monument – tretí najvyšší vrch 
Malých Karpát – Roštún. Je aj štátnou 
prírodnou rezerváciou. Neďaleko sa týčia 
ruiny Plaveckého hradu, pozoruhodnos-
ťou je aj najväčšia a najhlbšia jaskyňa 
v Plaveckom krase. Z histórie obce sa 
dozvedáme, že nový kostol bol postavený 
na základoch starého kostola v roku 1699 
a zasvätený k úcte Všetkým svätým. Pred 
blížiacim sa prechodom frontu počas II. 
svetovej vojny hrozilo obci bezprostredné 
nebezpečenstvo. Starosta obce 
za prítomnosti obecného zastupiteľstva 
a celej obce sľúbil, že ak Božské Srdce Je-
žišovo ochráni dedinu od strát na životoch, 
od skazy vojny a vojnových útrap, z vďaky 
postavia kaplnku k úcte Božského Srdca 

Z NAŠICH PÚTÍ

Stretnutia po rokoch 
pod Roštúnom           

Ježišovho a tento sviatok bude obecnou 
slávnosťou. Po prechode frontu zostala 
dedina zachovaná a neporušená násled-
kami vojny, pričom Sološničania sa ocitli 
v priamom ohrození na životoch a majetku 
vyčíňaním nemeckých vojakov. 

Farníci splnili svoj sľub 
Kaplnka k úcte Božského Srdca Ježišovho 
je súčasťou farského kostola. Slávnostne 
bola posvätená 30. júna 1946 otcom 
biskupom Michalom Buzalkom. V nedeľu 
14. júna sme sa ako pútnici zúčastnili na 
slávení slávnostnej svätej omše s proce-
siou k úcte Božskému Srdcu Ježišovmu. 
Na priestranstve pred farským kostolom 
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sa slúžila slávnostná svätá omša, ktorú 
celebrovali naši bývalí duchovní otcovia 
vdp. Imrich Dočolomanský, správca far-
nosti v Sološnici a vdp. Ján Buček, správca 
farnosti v Doľanoch. V slávnostnej procesii 
prechádzajúcej dedinou niesol vdp. Ján 
Buček Oltárnu sviatosť s požehnaním pre 
veriacich a celú obec. 

Nedeľa bohatá na duchovné zážitky 
bola pre nás neprehliadnuteľnou výzvou 
v zamyslení sa nad sebou a vierou v úctu 
k Božskému Srdcu Ježišovmu. Príjem-
né a radostné boli aj osobné zážitky zo 
stretnutia s našimi bývalými duchovnými 
otcami a vzájomného spoznávania sa po 
niekoľkých rokoch, ba aj desaťročiach. 
 
Alena
Foto: autorka

Biblia 
pre všetkých
Diecézny katechetický úrad v Bratislave 
vyhlásil tohto roku už 4. ročník biblic-
kej súťaže Biblia pre všetkých, ktorá je 
príležitosťou k hlbšiemu čítaniu a štúdiu 
vybraných biblických kníh. Tento rok to 
boli Kniha Jozue, Kniha Tobiáš a Skutky 
apoštolov. Ako po minulé ročníky i tento 
rok sa súťaž uskutočnila na farskej, deka-
nátnej a napokon diecéznej úrovni. Zapojiť 
sa mohli veriaci bez obmedzenia veku, 
vždy v trojčlenných, ľubovoľne vytvorených 
družstvách vo farnosti. 

V našej farnosti sa našli (už tradične) 
len dve družstvá. Družstvo “1“ v zložení: 
Veronika Prévajová, Kristína Chvátalová, 

Martin Prévaj a družstvo “2“: Richard 
Hollý, Richard Rusňák, Pavol Černý.
Naše farské kolo sa konalo v príjemný ne-
deľný podvečer 26. apríla. Obe družstvá 
sa dobre poznajú a v rovnakom zložení ab-
solvovali už tri ročníky. Po minuloročnom 
zaváhaní, keď družstvo “1“ prvýkrát tesne 
prehralo s družstvom “2“ sa tentoraz  ne-
dalo zaskočiť a skončilo (podľa priebehu 
zaslúžene) na prvom mieste.

Každopádne súťaž Biblia pre všetkých 
mala podnietiť záujem o poznávanie 
a študovanie Sv. Písma a toto aj splnila. 
Už teraz sa preto tešíme na ďalší ročník 
tejto zaujímavej akcie a na poznávanie 
ďalších statí Sv. Písma. Pozývame do bu-
dúceho ročníka aj ďalšie družstvá túžiace 
po dobrodružstve a poznaní.

Veronika
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Muž v lietadle je nervózny a tak zastaví 
letušku a posťažuje sa:
-  Viete, letím po prvýkrát a veľmi sa bojím.
-   Ach, vy chlapi! – mávne rukou letuška. – 

Teraz mi to isté povedal pilot.

-  Tak vy ste ten nový vodič? Ako sa voláte?
-  Volám sa Milan, pán riaditeľ.
-   Prepáčte, ale svojich zamestnancov 

neoslovujem krstným menom. 
 Aké je vaše priezvisko?
-  Zlatko.
-  Hm, tak môžeme vyraziť, Milan.

Doktor poučuje pacienta:
-   Tak a od zajtra žiadny alkohol, cigarety 

a žiadne nákupy.
-  A to už prečo, pán doktor?
-   Aby ste mohli zaplatiť účet, ktorý vám 

vystavím!

-  Prečo politici klamú?
-  Lebo pravdu by sme znášali oveľa horšie.

Sprievodca kontroluje lístky:
-  Pani, ale vy máte iba detský lístok.
-  Aspoň vidíte, ako ten vlak dlho meškal.

VTIPY

SVITANÍČKO

Pripravila: Jarka

Pripravil: Pavol
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Spoločenstvo Modlitby za kňazov 
pripravuje vždy na druhý piatok 
v mesiaci otvorené stretnutia v šaš-
tínskej Bazilike. Témou marcového 
stretnutia bola úloha otca v rodine 
a duchovného otca v živote kaž-
dého z nás. „Modliť sa za svojho 
biologického otca a otca duchovné-
ho – kňaza vo farnosti je rovnako 
dôležité,“ zamyslel sa vedúci spolo-
čenstva Samuel Brečka. Vo svojom 
vystúpení hovoril o paralele medzi 
biologickou a duchovnou rodinou: 
„Vo farnostiach často počuť frfľanie 
na kňazov. Sme na nich prísni, vší-
mame si ich chyby, ani nitku na nich 
nenecháme suchú. Pritom platí: 
akí farníci, taký farár.“ Ohováranie 
a zlorečenie vytvárajú obruče, ktoré 
sú pre kňaza prekážkou – bránia 
mu v prijímaní Božej milosti. Pritom 
kňazi sú prvými v predných líniách 
duchovného boja. Sú doslova naším 
štítom a je v našom záujme, aby 
sme ich vyzbrojili potrebnou silou. 
Tú im vyprosíme cez jednoduchý 
nástroj – úprimnú modlitbu.

Ivana
Foto: autorka 

PREHOVORIL K NÁM

Akí farníci, 
taký farár
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Hosťom májového otvoreného stretnutia 
spoločenstva Modlitby za kňazov, ktoré sa 
uskutočnilo v zimnej kaplnke šaštínskej 
Baziliky, bola sestra Siarda z kongregácie 
Sestier premonštrátok. Na stretnutie pri-
niesla aj relikviu sv. Norberta, zakladateľa 
premonštrátskeho rádu. Narodil sa okolo 
roku 1080 v mestečku Xanten v Nemec-
ku, pochádzal zo šľachtickej rodiny. Pre 
svoju vzdelanosť a ušľachtilé správanie 
bol obľúbený na cisárskom dvore Henri-
cha V. Užíval si svetský život a snažil sa 
zapáčiť ľuďom, no zažil podobné obrá-
tenie k hlbšiemu duchovnému životu 
ako svätý Pavol. Do stredu svojho života 
postavil Ježiša Krista. 

Čo znamená konať dobro?
„Radosť, ktorú dostávame od Boha, 
je radosťou inej kvality, než radosť vo 
svete.“ Takéto a podobné myšlienky plné 
múdrosti, lásky a hlbokej viery odovzdala 

PREHOVORILA K NÁM

Radosť 
inej kvality

sestra Siarda účastníkom stretnutia. Pôst 
potrebujeme na to, aby sme vedeli rozlíšiť 
dobro od zla. Čo znamená konať dobro? 
Dávať prednosť spoločnému pred osob-
ným. Keď otvoríme srdcia, sme „použiteľ-
ní“. Dôležité je mať pokoj s Bohom, pokoj 
s ľuďmi i pokoj so sebou samým.
Charizmou kongregácie Sestier premon-
štrátok je pomoc kňazom. Sestru Siardu 
zaskočili niektoré z prosieb, ktoré vkla-
dajú kňazi na webstránku spoločenstva 
Modlitby za kňazov www.mzk.sk a žiadajú 
tak o modlitbu. Sú to často kňazi zranení, 
zlomení, vyhorení. „Ak sú sami, môžu 
zísť z cesty. Nenechávajte svojich kňazov 
samými,“ lúčila sa sestra Siarda.

Ivana
Foto: autorka
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Nežiť pre neho part time, ale full time
Cesta kňaza k zasvätenému životu máva 
neraz rôznorodé zákruty, o ktorých nemá-
me ani potuchy. Pekne to vyjadril v jednom 
rozhovore Pasqual Chavez Villanueva, 
mexický kňaz, ktorý  v r. 2002 – 2014 za-
stával funkciu generálneho predstaveného 
Saleziánov Dona Bosca:

Dnes viac ako inokedy je potrebné znovu-
objaviť krásu zasväteného života. Odkiaľ 
prichádza jeho krása? Predovšetkým 
z vedomia, že náš život je povolaním. Povo-
laním, ktoré sa nedá porovnať s rozhodnu-
tím sa pre dobrovoľníctvo. Dobrovoľníctvo 
je krásne, je to krásna služba iným, je to 
krásne vyjadrenie štedrosti a solidarity zo 
strany mladých a je to tiež veľmi pekná 
forma chápania života v darovaní sa 
druhým, ale toto nie je povolanie. Pretože 
dobrovoľníctvo začneš, kedy chceš, ideš, 
kde chceš, a skončíš, kedy chceš. Povola-
nie je naopak, že niekto na teba myslel, na 
teba pozeral s prednostnou láskou, ktorý 
ťa zavolal po mene, ktorý si ťa vybral, aby 
si bol s ním. 

Jediné absolútne dobro
Takže prvá vec, ktorú má objaviť zasväte-
ný život, je význam, ktorým je vyjadrená 
prednostná Pánova láska. A prirodzene, 

Full time 
pre Pána

keď Pán volá, ako čítame v Markovom 
evanjeliu 3, 14 – 15, volá, ktorých chce. 
Nie všetkých, iba tých, ktorých chce, aby 
boli s ním. A toto je druhý prvok v Roku 
zasväteného života – vedieť, že naším 
povolaním je byť spoločníkmi Ježiša, byť 
s ním a kultivovať intímnosť priateľstva, 
čo znamená mať ho ako jediné absolútne 
dobro nášho života. A zároveň hovorí, aby 
ich poslal hlásať, aby sa podelil s nimi so 
svojím zanietením pre kráľovstvo. Teda 
nežiť pre neho part time, ale full time, 
nedávať mu čas, ktorý mi zostane, ale byť 
úplne disponibilný pre poslanie. Takto to 
predstavuje v evanjeliu svätý Marek. 

Svätý Ján v 15. kapitole o viniči a ratoles-
tiach tiež vyjadruje tri veci, ktoré sú veľmi 
zaujímavé. Hovorí: „Nie vy ste si vyvolili 
mňa, ale ja som si vyvolil vás.“ A k čomu 
sa znovu vraciame? Že za zasväteným 
životom je povolanie, projekt Boha, nie 
osobný projekt, a že našou úlohou je 
identifikácia s týmto projektom Boha, 
urobiť ho naším projektom, ktorý má Boh 
pre nás. To, čo vedela urobiť Mária, to, čo 
vedel urobiť Ježiš, keď naplno objal vôľu 
nebeského Otca, nie aby sa stalo, čo ja 
chcem, ale to, čo chceš ty. Ale hovorí aj 
viac, hovorí: „Nenazývam vás sluhami, 
ale priateľmi. Sluha nevie, čo si myslí 
Pán, ale ja sa delím s vami s tajomstvom 
kráľovstva, dal som vám všetko, čo mi 
dal Otec, môj Otec je vaším Otcom, Duch 
Svätý zostúpi na vás a vás naplní.“ A tiež 
nám dáva svoju Matku.

Akú kvalitu by malo mať povolanie?
Malo by mať kvalitu priateľstva. Priateľ-
stva, ktoré má v základoch získavanie 
skúsenosti s Bohom, vstupovania do 
intimity s Pánom, v ktorom sa stávame 
hľadačmi Boha a expertmi na Boha. Keď 
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Ježiš hovorí: „Chcem, aby ste prinášali 
ovocie, aby vaše ovocie zostalo,“ neposie-
la nás robiť veci, ktoré pretrvajú; jediná 
vec, ktorá pretrvá aj po smrti, je láska. 
Volá nás k takej plodnosti, ktorá vychádza 
z lásky, pretože láska nás vedie urobiť zo 
seba dar pre Boha a pre iných a nepatriť 
sebe samým, ale slúžiť druhým, potrebám 
druhých, byť pozornými nie na seba, ale 
na druhých, a teda to je ovocie, ktoré sku-
točne zostane. Keď niečo urobíš, pretože 
dostaneš nejakú odmenu, zdá sa, že sa 
uspokojíš, ale keď dáš sám seba, je to 
iné. Avšak to nestačí. Ježiš chce, aby jeho 
radosť bola našou radosťou a aby naša 
radosť bola úplná, chce nás mať šťastný-
mi. Nechce len, aby sme boli plodnými, 
ale aby sme boli šťastnými. Toto šťastie je 
ovocím srdca a je to dar Boha.

Čo prajete  zasvätenému životu?
Aby sa vrátil k prijímaniu povolania ako 
daru. Daru, ktorý obnovuje Cirkev a ktorý 
by mal byť, mal by sa stať terapiou pre 
tento svet. Tento svet je chorý, pretože 
chýba láska. A čo môžu ponúknuť zasvä-
tení? Všetky služby, ktoré robíme, sú veľmi 
dobré, ale iba v takej miere, v akej môžu 
zjaviť, že Boh je láska, plný zanietenia, že 
Boh je nežný.

Svätý Otec hovorí o revolúcii nežnosti: 
„Nemajte strach byť nežnými, pretože 
tento svet je prísny, tvrdý v postojoch, má 
ťažkosť odpustiť, prijať.“ A teda si predsta-
vujem zasvätený život, ktorý znovu získa 
svoju identitu, ktorý znovu získa svoju vie-
rohodnosť a tiež viditeľnosť. Vždy hovorím, 
že sa nejedná o získanie priestoru moci, 
priestoru privilégia. Jediná vierohodnosť 
je v Ježišových slovách: „Aby vás spoznali 
ako mojich učeníkov, musíte sa navzájom 
milovať tak, ako som ja miloval vás.“

V dnešnej náročnej a zložitej dobe máme 
my, katolíci nesmierne šťastie. Vedie nás 
obdivuhodne múdry muž, ktorý svoje 
poslanie žije každým dňom – pápež Franti-
šek. Všetky svoje rehoľné sľuby plní celým 
svojím srdcom počas celej svojej pastorač-
nej služby. Žiadnu dušu nepokladá za za-
tratenú, všetkým rovnako preukazuje svoju 
lásku, lebo niet nič dôležitejšie v ľudskom 
živote. Pápež František vie , že úprimná 
láska a záujem otvára zamknuté brány, 
rúca neprekonateľné múry, vnáša čerstvý 
vzduch do zatuchnutých miestností. Vždy 
ochotne podáva pomocnú ruku. Je naozaj 
dôstojným zástupcom Krista na zemi. 

Anička

Obecný úrad srdečne pozýva 
na obecnú slávnosť 

Závodské 
Bezchleba hody 
2015
Slávnosť sa začne 27. júna o 09.00 h 
jarmokom. Budeme hostiť aj viacero 
dychových hudieb a folklórnych súborov – 
uskutoční sa sprievod krojovaných obcou 
a sprievodné akcie: požehnanie zrekon-
štruovaných sôch pri hasični, otvorenie 
novej prístavby hasične či jazda traktorov 
– veteránov obcou. Podrobnejší program 
vystúpení nájdete na internetovej stránke 
obce.
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V sobotu večer 16. mája sa vo Fakultnej 
nemocnici v Nitre narodil pre nebo emerit-
ný biskup o. Mons. Dominik Tóth. K ne-
beskému otcovi odišiel po krátkodobom 
akútnom zhoršení zdravotného stavu vo 
veku 89 rokov. Ako kňaz slúžil ľuďom 65 
rokov a 25 rokov bol v biskupskej službe.
Narodil sa 3. augusta 1925 v Šuranoch 
– Kostolnom Seku. Onedlho by teda 
oslávil svoje 90. narodeniny. Za kňaza 
bol vysvätený 12. júna 1949 v Bratislave 
a následne pôsobil ako kaplán v Komárne. 
Od roku 1952 bol ceremoniárom Biskup-
ského úradu v Trnave. V roku 1964 ho 
preložili do Plaveckého Petra na Záhorie, 
kde pôsobil ako administrátor. V roku 
1968 bol administrátorom v Leviciach 
a od roku 1970 v Dunajskej Lužnej. Počas 
komunistického režimu mu bol v období 
rokov 1973 – 1977 odobraný štátny sú-
hlas a bol mimo pastorácie: pracoval ako 
bežný človek v pneuservise v Trnave, kam 
pravidelne dochádzal z Piešťan, kde v tom 
období žil. V roku 1977 sa stal kaplánom 
vo Vrábľoch a od roku 1981 bol adminis-
trátorom v Dolnom Piali. 

3. mája 1989 bol menovaný za generál-
neho vikára trnavskej arcidiecézy a v roku 
1990 ho pápež, dnes už sv. Ján Pavol II., 
vymenoval za titulárneho biskupa ubab-
ského. Konsekrovaný za biskupa bol 16. 
apríla 1990 v Trnave spolu s Vladimírom 
Filom. Vo svojej biskupskej službe bol 
horlivým duchovným pastierom a veľkým 

ctiteľom Panny Márie. 2. apríla 2004 – po 
14 rokoch aktívnej biskupskej služby – 
sa vzdal úradu z dôvodu veku a stal sa 
tak emeritným bratislavsko-trnavským 
pomocným biskupom. Posledné roky žil na 
zaslúženom odpočinku najskôr v priesto-
roch trnavského Arcibiskupského úradu, 
neskôr až v podstate do svojho odchodu 
k Pánovi žil v kláštore rehole verbistov 
v Nitre. 3. marca 2013 sa stal čestným 
občanom mesta Trnava a dostal ocenenie 
za celoživotnú službu a vzťah k mestu.

O. biskup Dominik Tóth bol veľkým cti-
teľom Panny Márie Sedembolestnej, čo 
potvrdzoval aj svojou pravidelnou účasťou 
na Fatimských sobotách v Bazilike. Bol 
povzbudením, ale i svedkom živej viery pre 
všetkých, ktorí ho tam stretali. Svätú omšu 
na svätodušný pondelok tak už neslúžil 
v Bazilike u Sedembolestnej, ale dúfame, 
že už so Sedembolestnou pri Pánovi.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svet-
lo večné nech mu svieti, nech odpočíva 
v pokoji. Amen

Pripravila: Veronika
Zdroj foto: tkkbs.sk

BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ

So Sedembolestnou 
na nebeskej hostine...
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Marek Križin pochádzal z Chorvátska, 
z mesta Križevac. Narodil sa roku 1589 
v šľachtickej a veľmi zbožnej rodine. 
Študoval vo Viedni, v Štajerskom Hradci 
a v Ríme. Za kňaza bol vysvätený v roku 
1615. Ostrihomský arcibiskup a uhorský 
prímas Peter Pázmáň, ktorý sídlil v Trna-
ve si ho povolal do svojho biskupstva. 
Marek Križin sa stal učiteľom a riaditeľom 
kapitulských škôl v Trnave. Po čase ho 
arcibiskup povýšil na kanonika ostrihom-
skej kapituly a svojho radcu. Do správy 
mu zveril majetok opátstva v Krásnej nad 
Hornádom pri Košiciach, ktoré patrilo 
ostrihomskej kapitule. Marek Križin teda 
zvykol cestovať do okolia Košíc, kde sa 
staral o nielen o majetok, ale aj o duchov-
né potreby ľudu. V tom čase sa veľmi šíril 
kalvinizmus. Katolíkov utláčali, Marek ich 
teda povzbudzoval, aby vytrvali. Z Krás-
nej musel kvôli úradným záležitostiam 
dochádzať aj do Košíc. Tam sa zoznámil 
s jezuitmi Melicharom Grodzieckim a Šte-
fanom Pongráczom.

Melichar Grodziecki sa narodil okolo roku 
1584 v poľskom Tešíne v Sliezsku. Po-
chádzal zo šľachtickej rodiny, bol vnukom 
tešínskeho kastelána Mateja. V roku 1603 
Melichar vstúpil do Spoločnosti Ježišo-
vej, noviciát absolvoval v Brne. V tom 
istom čase tam bol v noviciáte aj Štefan 
Pongrácz. Predstavení ho poslali do Prahy 
do kolégia sv. Klementa, kde ďalej študo-
val. V roku 1614 bol vysvätený za kňaza. 
Aj ako kňaz zostal v kolégiu a dostal do 

ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH

Košickí 
mučeníci

správy dom chudobných, kam prijímali 
nemajetných študentov. Popritom sa 
duchovne staral aj o obec Kopaniny, kde 
boli majetky pražského kolégia. Koncom 
roka 1618 ho poslali predstavení do Košíc, 
aby sa staral o slovenských a nemeckých 
veriacich.

Štefan Pongrácz pochádzal tiež zo šľach-
tickej rodiny. Narodil sa asi v roku 1583 
v Sedmohradsku, v meste Alvinc. Študoval 
na gymnáziu v Koložvári (Cluj v Rumun-
sku). Od malička bol nábožným a hĺba-
vým. Keď však rodičom oznámil svoje 
rozhodnutie stať sa rehoľníkom, dostal sa 
s nimi do sporu. Rodičia ho odhovárali, 
vykresľovali mu život v reholi v najčernej-
ších farbách a svetský život ako bezsta-
rostný a šťastný. Štefan sa nedal odradiť. 
Rodičia mu nakoniec nechali slobodu 
a v roku 1602 mohol vstúpiť do noviciátu 
jezuitov v Brne. Ako rehoľník účinkoval 
najprv v Prahe. V roku 1607 ho poslali do 
Ľubľany a o rok na to do Klagenfurtu. Tam 
vyučoval rétoriku a literatúru. V roku 1611 
ho preložili do Štajerského Hradca. Tam si 
dokončil teologické štúdiá a v roku 1613 
bol vysvätený za kňaza. Ako kňaz účinko-
val v Humennom na Katolíckom gymnáziu. 
V roku 1616 sa stal riaditeľom. Okrem 
toho bol pastoračne činný, kázal, vyučoval, 
vysvetľoval. Vojenský veliteľ mesta Košice 
Andrej Dóczy požiadal prestavených 
jezuitskej rehole, aby Štefana uvoľnili pre 
službu v Košiciach. Predstavení vyhoveli 
a Štefan v roku 1618 prišiel do Košíc.

V roku 1619 sa vzbúrili proti katolícke-
mu rakúskemu cisárovi Ferdinandovi II. 
všetci protestanti v Čechách, na Morave 
a v Sliezsku. Spojili sa s uhorskými lute-
ránmi a vyzvali sedmohradského vojvodcu 
Gabriela Bethlena, aby sa postavil na ich 
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čelo. Bethlen už dávnejšie pomýšľal, ako 
sa zmocniť uhorskej koruny. Navyše bol 
tiež protestantom. Vyhovel im teda, zozbie-
ral štyridsaťtisíc vojakov a pod vedením 
Juraja Rákocziho ich vypravil do Uhorska. 
Luteráni a kalvíni ich prijímali s veľkou 
radosťou, no katolíci s hrôzou a strachom. 
Košice boli v tých časoch už zväčša 
kalvínske. Zabrali kostoly a fary. Štefan 
Pongrácz a Melichar Grodziecki, ktorí prišli 
v roku 1618 do Košíc, zriadili kaplnku 
v sále kráľovskej kúrie, ktorú im posky-
tol kráľovský miestodržiteľ Košíc Andrej 
Dóczy. Povstalci na čele s Rákoczim vtiahli 
3. septembra do Košíc. Kalvínsky vodca 
Peter Alvinci nahuckal bohatého mešťana 
Rajnera, aby s pomocou mestskej rady 
vyhubili všetkých katolíkov v meste. Aj 
keď členovia mestskej rady boli väčšinou 
kalvíni, predsa sa im to zdalo prikruté. 
A tak sa rozhodli, že budú žiadať iba smrť 
katolíckych kňazov.

Vtedy začalo utrpenie troch kňazov. Zatkli 
ich a najprv sa pokúšali rečami a sľubmi 
ich presvedčiť, aby sa vzdali katolíckej 
viery. Tri dni ich nechali o hlade a smäde. 
Ich to však nezlomilo. Marekovi Križinovi 
Rákoczi ponúkol zhabané majetky ostri-
homskej kapituly v Krásnej nad Horná-
dom. Marek ponuku neprijal. Odkázal 
Rákoczimu, že majetky nepatria jemu, ale 
ostrihomskej kapituly a nemá právo ich 
zaujať. Keď to Rákoczi počul, rozzúril sa 
a vydal rozkaz, aby všetkých troch umučili. 
Hajdúsi spustošili kaplnku a ich bili, rezali, 
sekali a pálili. Keď sa nepoddali, Mare-
kovi a Melicharovi sťali hlavu. Stalo sa 
to 7. septembra 1619. Štefanovi zaťali 
dvakrát do krku a do hlavy, ale nezabili 
ho. Všetkých troch potom hodili do žumpy. 
Štefan Pongrácz ešte asi dvadsať hodín 
žil. Okolo šiel kostolník Štefan Eperješi, 

ktorý počul stonanie. Pýtal sa, kto tam je. 
Pongrácz ho požiadal, aby zavolal pomoc 
od kráľovského komorníka Hoffmana. No 
kostolník hovoril, že jeho samého hľadajú 
a chcú ho zabiť a ani Hoffman už nežije. 
A tak Pongrácz povzbudzoval kostolníka, 
aby aj on vytrval. Zanedlho, nad ránom  
8. septembra 1619 zomrel.

Nad týmto činom sa zhrozili nielen katolíci, 
ale aj mnohí kalvíni. Mestský radca povolil 
vytiahnuť ich telá z odpadovej jamy. Sláv-
nostný pohreb nedovolil. Neskôr získala 
Katarína, nábožná manželka Žigmunda 
Forgáča, povolenie, aby ich mohla pocho-
vať na svojom panstve. Bethlen to síce po-
volil, no urobiť to mohli len v noci a tajne. 
Telá mučeníkov previezli na veľkostatok 
do Nižnej Šebastovej a potom do kostola 
na panstve v Hertníku (okres Bardejov). 
V roku 1635 dala kňažná Pálffyová, vdova 
po Forgáčovi, zhotoviť veľkú umeleckú 
truhlu z cínu. Tam vložili telá mučeníkov 
a previezli ich do Trnavy. Uložili ich v kláš-
tore klarisiek. Za vlády cisára Jozefa II. bol 
tento kláštor spolu s inými zrušený. Pozo-
statky mali prepadnúť v prospech štátu, 
no generálny vikár ich v mene ostrihom-
ského arcibiskupa odkúpil a v roku 1784 
truhlu uložili v krypte uršulínok v Trnave, 
neskôr ich preniesli do oratória kláštornej 
kaplnky. Za blahoslavených ich vyhlásil 
pápež sv. Pius X. v roku 1905 v chráme sv. 
Petra v Ríme. Za svätých ich vyhlásil pápež 
Ján Pavol II. v roku 1995 v Košiciach.

Pavol     
zdroj: internet
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Tento príbeh je taký silný, že mnohí, ktorí 
ho budú čítať, neuveria v jeho pravdivosť. 
Žiada sa mi zdôrazniť, že moja mamka 
Mária (narodená v r. 1909, zomrela v Pá-
novi v r. 1993), ma nikdy v živote neokla-
mala. Aj nás, svojich synov vždy viedla 
k tomu, aby sme – ak aj niečo vyparatíme, 
zakaždým hovorili pravdu a len pravdu.

Musím začať trochu „zoširoka“. Raz, ešte 
ako malý chlapec, som vypočul svojich ro-
dičov, ktorí si ťažkali, že keď treba robiť na 
poli a okolo kráv, na robotu zostanú vždy 
sami, no stará matka maslom, tvarohom, 
zeleninou a ovocím zo záhrad výdatne 
zásobuje rodinu svojej dcéry (mojej krstnej 
mamy) v meste. Potom som to niekde ne-
vhodne povedal – a oheň bol na streche. 
Ale bola to pravda, bolo to tak, aj keď si 
to ani stará matka, ani krstní nechceli 
priznať. Veľmi sa ich to dotklo.

Nastali veľké hnevy, ale už sa to nedalo 
vziať späť. Na jednej strane boli moji 
rodičia, bývajúci navyše v jednoizbovom 
dome starej matky, na druhej strane 
stará matka a rodina krstných. Hneď zo 
začiatku bola nenávisť taká veľká, že 
krstný otec raz prišiel autobusom k nám 
na dedinu v presvedčení, že mamku nájde 
doma samu a že si to obvinenie s ňou „ru-
kolapne“ vysvetlí. No bol som doma ešte 
ja, takže nahnevaný krstný otec pobehal 
bez slova po kuchyni, viackrát vošiel do 
špajze, vyšiel na dvor, zase do kuchyne 
a potom odišiel na autobus. Keď odišiel, 
mamka mi povedala: „Prišiel ma zbiť. Ale 

MOJE SVEDECTVO

Odpusť mi!

šťastie, že si ty bol tu, nemohol to urobiť, 
bol by mal svedka...“

Zloba a hnev v rodine pretrvávali a tak sa 
naši rozhodli, že dajú výpoveď nájomní-
kom domu môjho otca, rodine istého pána 
C. a presťahujú sa do otcovho rodičovské-
ho domu. Aj tak urobili, len sťahovanie sa 
oneskorilo o dobu, kým nájomníci posta-
vili svoj dom a presťahovali sa doňho. Za 
tie roky museli naši ostať bývať u starej 
matky a bolo to také spolunažívanie 
„v hriechu“ rozvrátených príbuzenských 
vzťahov.

Do tejto atmosféry prišla po nejakom čase 
nečakaná rana – krstný otec zomrel na 
infarkt. Mal tuším iba 52 rokov, ale od ni-
koho som nepočul, že by jeho náhlu smrť 
dávali do súvislosti s problémami medzi 
starou matkou a krstnými na jednej a na-
šimi na druhej strane. Našich na pohreb 
nezavolali a oni tam nešli, aby zbytočne 
nejatrili už aj tak boľavé rodinné rany.

Prešiel nejaký čas od pohrebu krstného 
otca. Jedno ráno sa na mňa mamka 
obrátila s takýmito slovami: „Syn môj, ty 
vieš, že som ti nikdy v živote neklamala. 
A aj to, čo ti poviem teraz, je svätá pravda. 
Počúvaj! Dnes v noci ako som spala, 
ležala som na boku a odrazu cítim, akoby 
ma niekto drgal do pleca. A počujem: 
Mariena, Mariena! Ten hlas mi bol voľáky 
známy. Ale nešlo mi do hlavy, kto by ma 
mohol budiť v túto nočnú dobu. A zase 
drgnutie do pleca a – Mariena, Mariena! 
Otvorila som oči a skoro som omdlela. 
Oproti mne pri posteli nebohý švagor 
Janko, ako živý. Ale tak som ho videla, 
ani nie celkom do pása, iba hlavu, hruď 
a ramená, akoby bustu a hovorí mi: 
„Mariena, odpusť mi! Mariena, odpusť 
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mi!” Na to som mu povedala: „Nech ti Pán 
Boh odpustí tak, ako ja ti odpúšťam..”. Po 
týchto mojich slovách mi zmizol, už som 
ho viac nevidela.“

Silný zážitok. Nikdy som o jeho pravdi-
vosti ani v najmenšom nepochyboval. 
Táto zvláštna skúsenosť mojej mamky je 
dôkazom toho, že život po tomto živote 
naozaj existuje a Boh si niekedy vyžiada 
„pomôcku“, bezpodmienečné odpustenie 
živých, lebo chce zachrániť dušu človeka. 
Každá duša má preňho nesmiernu cenu. 
Nemáme ani potuchy, akú obrovskú cenu.

Moje sesternice a bratranec nepoznali 
a nepoznajú tento príbeh, ktorý zažila 
moja mamka. A nie som si istý, či by bolo 
vhodné, ešte aj dnes im ho povedať, či 
by túto pravdu dokázali v pokore prijať. 
Zo srdca ďakujem Pánu Bohu za to, že 
príbuzenské vzťahy sa postupne dali do 
normálu. Zdá sa mi, že nápravu začala 
Elenka so svojím mužom Demkom (bývalý 
tajný), pre ktorého teta alebo „macka“ (fa-
miliárna prezývka mojej mamky u krstných 
detí) bola tou najdôveryhodnejšou osobou 
na svete! Dokonca dôveryhodnejšou, ako 
jeho manželka.

Ďakujem Bohu za to, že dnes sa na-
vštevujeme, rozprávame, nemáme pred 
sebou tajnosti, vieme sa podeliť o radosti 
aj bolesti, posťažujeme sa i navzájom si 
poradíme. Asi aj tu sa prejavilo to známe – 
Všetko zlé je na niečo dobré. Aj keď v tom-
to prípade bolo okorenené neobvyklým 
zážitkom z rozhrania života a smrti. Nech 
duša môjho krstného otca pre milosrden-
stvo Božie odpočíva v pokoji! Amen.

Jozef 

V národnej svätyni, v Bazilike Sedembo-
lestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach 
sa uskutoční Slávnostná akadémia pri 
príležitosti 20-teho výročia návštevy pápe-
ža, sv. Jána Pavla II. v Šaštíne. Účinkujú 
kňazi: Martin Šafárik – operný spev, La-
dislav Šranko – klavírny sprievod, Marián 
Meňuš, iniciátor deviatnika k sv. Jánovi 
Pavlovi II. za rodiny, Don František Kohút 
– kňaz v bazilike pri návšteve v r. 1995, 
MZK band. Zaznejú tiež svedectvá kňa-
zov, ako ovplyvnil ich život sv. Ján Pavol II. 
Na podujatí bude i jeho relikvia. Recitátor: 
Jozef Lapšanský, tiež organizátor osláv pri 
príležitosti návštevy sv. Otca na Marián-
skej hore v Levoči. 

Na počesť  
sv. Jána Pavla II.
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KEŇA – Všetkých vás srdečne pozdra-
vujem z Naivache, z centra Sv. Terézie. 
Máme tu 45 detí, ktoré boli sexuálne 
zneužívane alebo fyzicky týrané. Čas tu letí 
neúmernou rýchlosťou a to hlavne teraz, 
keď k nám prišlo 15 nových detí. Väčšina 
z nich nemá viac ako 8 rokov. Niektoré vy-
zerajú na 4 roky, ale rodný list prezrádza, 
že sú staršie. Nuž, ale kto vie. S úradnými 
dokumentmi je to tu hrozné. Mnohí ľudia 
ani netušia, kedy sa vlastne narodili. 

2 eurá na rodinu a deň
Príbehy detí sú veľmi silné a smutné. 
Máme tu knihu, v ktorej sú zapísané 
všetky deti a ich zážitky, ktoré si ponesú 

v sebe navždy. Dnes 13- ročnú dievči-
nu ako 11- ročnú držal v cudzom dome 
a znásilňoval jej vlastný bratranec spolu 
s 5 kamarátmi. Podarilo sa jej utiecť, no 
myslíte si, že niekto išiel za mreže? Omyl. 
Kto tu má aspoň trochu peňazí, do basy 
sa nedostane. Prípad sa vlečie na súde 
a bude tam určite ešte dlho. Keňa je 
druhá najskorumpovanejšia krajina Afriky 
a možno aj sveta, hneď po Nigérii.

Minulý mesiac sme všetky deti poslali na 
dva týždne domov. Kým odišli, hrali sme 
s nimi hru Prežitie. Deti máme podľa veku 
rozdelené na malú a veľkú skupinu. Každý 
člen veľkej skupiny dostal 100 šilingov, čo 

LISTY OD TOMÁŠA

V druhej najskorumpovanejšej 
krajine sveta



je cca 90 centov. Z nich si musel platiť úpl-
ne všetko. Od elektriny, vody až po jedlo. 
Jedlo si museli aj počas týchto dní sami 
variť vonku na ohni. Vtedy si podaktorí 
uvedomili, že prežiť v Keni nie je až také 
ľahké. Rodina tu musí vyjsť z rozpočtu nie 
viac ako 2 eurá na rodinu a deň. 

Zarobiť čo najviac
Keňa je najväčší vývozca ruží na svete. 
V Naivashe sú tisíce a tisíce fóliovníkov 
s ružami, všetko ide na export. Tam vám 
potom predajú jednu ružu za 3 eurá. 
Ľudia, ktorí pracujú v týchto podnikoch, 
by na takúto ružu museli pracovať takmer 
dva dni, aby si ju mohli kúpiť. A to je dô-
vod, prečo si investor vybral práve Keňu. 
Zarobiť čo najviac. Ale nechoďme ďaleko 
– z podobných dôvodov si niektoré firmy 
vyberajú aj Slovensko.

Každé tri týždne chodím na 4 dni do Kisu-
mu, kde sa snažím aj vďaka vašej pomoci 
pomáhať deťom na ulici. Kúpim im jedlo, 
oblečenie, zaplatím tréning pre autome-
chanikov, školský poplatok alebo školské 
potreby, cestovné náklady pre deti, ktoré 
chcú ísť domov, mydlo, lieky. Naposledy sa 
mi podarilo kúpiť dva bicykle. Budú slúžiť 
na vozenie ľudí, jedna jazda za 20 centov. 
Takto si môžu chlapci zarobiť až 2 eurá 
za deň. Veľmi pekne ďakujem v mene 
všetkých detí ulice v Kisumu za podpo-
ru tým, ktorí venovali svoje prostriedky 
na tento účel. Za vás, dobrodincov bola 
odslúžená nie jedna svätá omša. Všetkým 
vám pán Boh zaplať! A tým, ktorí v Boha 
neveria alebo mu nedôverujú, ale podpo-
rujú takéto veci, ďakujem tiež.

Tomáš
Foto: archív T. R.
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