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Peklo i očistec by 
museli byť prázdne
Každoročne sa v našej farnosti slá-
via jesenné hody vždy v nedeľu, 
ktorá je najbližšie k sviatku sv. 
Michala Archanjela. Prečo práve 
vtedy? Lebo práve tohto svätca si 
v minulosti veriaci v našej farnosti 
vybrali za svojho patróna - nebes-
kého ochrancu a zároveň práve 
v tento deň 29. septembra 1897 bol 
dokončený a slávnostne posvätený 
náš farský kostol, zasvätený práve 
sv. Michalovi.

V tomto roku teda slávime 118. vý- 
ročie posvätenia chrámu - jeho 
narodeniny. 118 rokov prebýva 
na tomto mieste uprostred našich 
príbytkov Spasiteľ v Najsvätejšej 
Eucharistii. V mnohých farnostiach 
slávia tieto sviatky oddelene: oso-
bitne titul, teda patróna kostola 
a v inom termíne zase výročie po-
svätenia kostola. Dôležitejší je pre 
nás však ten prvý dôvod – slávenie 
titulu farského kostola. Prečo? Lebo 
s týmto dňom sú spojené veľké mi-
losti. Len si spomeňte, aký termín 
používajú ľudia v iných regiónoch 
Slovenska namiesto toho nášho 
termínu „hody“. Naše hody hovo-

ria len o tom, že sa vtedy hoduje, že 
si  napchávame žalúdky a užívame 
si. Samozrejme, aj to k tomu patrí, 
veď ako by sa mohol radovať, te-
šiť a oslavovať človek s prázdnym 
bruchom. Príčinou  radosti však 
nemá byť dobré jedlo. Ono má len 
vyjadriť a umocniť pravú radosť, 
ktorá má však duchovný základ. 

V niektorých častiach Slovenska, 
zvlášť na východe, namiesto ter-
mínu „hody“ používajú „odpust“. 
S týmto sviatkom sú totiž spojené 
veľké milosti. Odpustenie očist-
cových trestov, takzvané úplné 
odpustky. Každý, kto v tento deň 
nábožne navštívi takýto kostol 
a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče 
náš) a recituje vyznanie viery 
(Verím v Boha), môže za obvyklých 
podmienok získať úplné odpustky. 
Obvyklé podmienky sú: vykonať 
si sviatostnú sv. spoveď (môže byť 
aj pár dní pred tým alebo potom), 
pristúpiť v ten deň k svätému pri-
jímaniu a pomodliť sa na úmysel 
Svätého Otca (Otče náš a Zdravas 
Mária, alebo akúkoľvek inú modlit-
bu podľa vlastnej nábožnosti). 

Zaiste, takýchto možností máme 
počas roka viac, ale táto je zvlášt-
na a je viazaná na náš farský kostol 
a máme ju každý rok. Ak by sme po-
ctivo využívali všetky tieto možnos-

ÚVODNÍK
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Veci kresťanské 
nám nie sú ľahostajné

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

V letných mesiacoch sme boli sved-
kami posvätenia novej stavby Božej 
muky na Šišolákoch a dvoch obnove-
ných prícestných krížov. 20. júna bol 
slávnostne požehnaný renovovaný 
prícestný kríž smerom na Tomky, kto-
rý bol značne poškodený poľnohos-
podárskym strojom pri práci na poli. 
Z úcty a vďaky ho darovali bezdetní 
manželia Mikuláš a Mária Pavelkovci 
v roku 1891. Vo forme bol vyhotovený 
kríž, osadená nová tabuľka a obno-
vená pôvodná socha Panny Márie. Na 
renovácii sa podieľal výtvarník Pavol 
Žák v spolupráci s rezbárom Milanom 
Húškom.

Z úcty a vďaky kríž darovali bezdetní man-
želia  Mikuláš  a  Mária  Pavelkovci  v  roku 
1891. Dnes má novú podobu.

ti, ktoré nám Cirkev dáva na očis-
tenie sa od hriechov a trestov za 
ne, nielen peklo, ale aj očistec by 
museli byť prázdne. Dobrotivý Boh 
nám aj touto cestou ponúka svoju 
odpúšťajúcu a milosrdnú lásku. Ako 
zareagujeme? Bude odteraz súčas-
ťou našej prípravy na hody aj dobrá 
a úprimná sv. spoveď, alebo bude-
me zháňať len dobroty na náš stôl? 
Veď ak chceme oslavovať, musíme 
mať čo. A tým pravým dôvodom je 
dotyk milosrdného, odpúšťajúce-
ho Boha núkajúceho spásu svojim 
deťom. Neviem, akú konkrétnu 
motiváciu mali naši predkovia, keď 
zasvätili farský kostol sv. Michalo-
vi Archanjelovi, bojovníkovi proti 
mocnostiam zla a ochrancovi Cirk-
vi. Ale jedno je isté: aj my túto jeho 
ochranu stále potrebujeme, a preto 
ho prosme, nech nám pomáha, aby 
sme nepohŕdali ponukou Božích 
darov, ale naopak, s vďakou ich pri-
jímali a naplno využívali na ceste     
k spáse.

                         Váš duchovný otec Peter
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V tento deň bola posvätená aj nová 
Božia muka postavená na Šišolá-
koch, ktorá je bránou do našich le-
sov – ako ju v príhovore nazval člen 
miestneho Poľovníckeho združenia 
Jozef Prelec. Prítomným ozrejmil 

históriu tejto náboženskej stavby od 
zrodu myšlienky autora prác Milana 
Húška až po jej  dokončenie. V hor-
nej časti Božej muky sú umiestnené 
keramické obrázky sv. Huberta, pa-
tróna poľovníkov, sv. Michala, pat-
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„Oddnes sa na tomto mieste aspoň v duchu pokloníme, budeme sa cítiť duchaplnejší 
a chránení,“ Jozef Prelec vyslovuje slová úcty v mene poľovníkov.

róna farnosti, sv. Floriána, ochrancu 
našich lesov pred požiarmi a Diany, 
ochrankyne lovcov a lesov. Na pilieri 
sú rovnomerne rozložené keramické 
obrázky hlavných druhov u nás voľne 
žijúcej zveri: pernatej, srstnatej, úžit-
kovej aj škodlivej. 
Úlohou poľovníkov je a naďalej bude 
zachovať a v maximálnej miere chrá-
niť zver pre ďalšie generácie, udržia-
vať a stále zlepšovať jej genofond.  
Jozef Prelec ukončil svoj príhovor 
slovami: „Oddnes sa na tomto mies-
te aspoň v duchu pokloníme, bude-
me sa cítiť duchaplnejší a chránení.“ 
Na záver slávnosti šikovné gazdinky 

Helena Húšková a Andrea Prelcová 
ponúkli prítomných chutným pohos-
tením.
      Alena  •   Foto: Peter
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Hodová slávnosť na Húškoch vyvrcholila slávením svätej omše.

Stretnutie rodákov
na Húškoch

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

V osade Húšky sa 29. augusta konala  
hodová slávnosť pri príležitosti výro-
čia posvätenia kostolíka zasväteného 
Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorá 
bola spojená so stretnutím húšťan-
ských rodákov, príbuzných, priateľov 
a všetkých, ktorí sú svojím životom 
spätí s touto malebnou osadou.
Postupné vysídľovanie sa na Húškoch 
začalo v 60-tych rokoch 20. storočia, 
keď svoju rodnú osadu opúšťala na-
jmä mladá generácia. Dnes tu žije len 

hŕstka pôvodných obyvateľov. V so-
botňajšie horúce dopoludnie zava-
nul živý ruch húšťanskou oázou ticha 
a pokoja. Stretnutie rodákov a blíz-
kych príbuzných sprevádzali prejavy 
radosti, srdečné objatia s podávaním 
rúk, priateľské rozhovory a spolu-
patričnosť. Hodová slávnosť vyvr-
cholila slávením svätej omše, ktorú 
celebrovali otcovia saleziáni, don 
Čverčko a don Komloš zo Šaštína,  
pán dekan Čaniga z Moravského 
Svätého Jána, húšťanský rodák vdp.         
J. Kujan z Českej republiky a hlavný 
celebrant, náš duchovný otec Peter. 
Nejeden rodák z Húškov, povzbu-
dený a posilnený duchovným slo-
vom, zotieral z tváre slzy radosti 
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i dojatia. Starostka obce Borský 
Svätý Jur Anna Kratochvílová vo 
svojom príhovore ocenila a pod-
porila stretnutie rodákov s dôrazom  
na jeho význam a jedinečnosť. Hú-
šťanský rodák Imrich Húšek pozval 
všetkých  na pohostenie a posedenie 
pri tónoch ľudovej hudby v areáli bý-
valého kultúrneho domu. Hostia si 
pozreli aj výstavu archívnych fotogra-
fií zo života na Húškoch. Atmosféra 
živo pripomínala slávenie húšťan-
ských hodov za starých čias. Návrat 
do detstva, školských rokov a mla-
dosti, spomínanie na blízkych zosnu-
lých aj rodákov žijúcich v zahraničí, 
vrelé objatia. Húšťania si vždy nájdu 
cestičku k domovu, po ktorej kráčajú 
do svojho rodiska.
      Alena  •  Foto: Peter

Bohu ku cti a 
blížnemu na pomoc

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

5. ročník Závodských Bez chleba 
hodov, ktorý sa uskutočnil v sobotu 
27. júna, priniesol aj niekoľko sprie-
vodných podujatí. Patrilo medzi ne 
slávnostné zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v novopostavenej 
prístavbe hasičskej zbrojnice. Jeho 
program bol prostý – odovzdanie 
prístavby do užívania Dobrovoľné-
mu hasičskému zboru a poďako-
vanie hasičom za ich dobrovoľnú 
prácu pri záchrane našich životov 
a majetku. 

Je to už úctyhodných 128 rokov, 
čo sa v Závode premenila hasičská 
myšlienka na skutok. Už od roku 
1887 sa rozvíja do podoby konkrét-
nych skutkov pod sloganom Bohu 
ku cti a blížnemu na pomoc. „Také-
to bolo pôvodné heslo našich hasi-
čov,“ uviedol v príhovore starosta 
obce Peter Vrablec. „Ich zodpoved-
ná práca spočíva aj v protipožiarnej 
prevencii, príprave nasledovníkov 
a vzornom prístupe k zverenej tech-
nike. Len vďaka kombinácii týchto 
činností môže prísť žiadaný výsle-
dok. A za ten sa žiada uznanie. Veď 
hrdina nie je len ten, kto zachráni ži-
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vot, ale aj ten, kto mu kryje chrbát.“ 
Sila kolektívu sa pretavila do Pamät-
ného listu, ktorý starosta odovzdal 
predsedovi zboru a Cene obce Zá-
vod, ktorú odovzdal desiatim hasi-
čom. Túto cenu samospráva odo-
vzdávala vôbec po prvý raz. Z rúk 
starostu Petra Vrableca ju prevzali 
Peter Horváth, Pavol Horváth, Jaro-
slav Prachár, Vladimír Valent, Miro-
slav Červenka, Štefan Figura, Jozef 
Studenič, Teodor Hrúz a Stanislav 
Egl.

Obec zorganizovala aj verejnú zbier-
ku na podporu financovania prístav-
by. Zbierka vyniesla 3315,63 € a aj 

tento výnos významnou mierou 
prispel k dokončeniu stavby. 

Súčasťou podujatia bolo aj odovzda-
nie Ceny obce Závod za hospodár-
sky a kultúrny rozvoj a jej propagá-
ciu dlhoročnému starostovi Jozefovi 
Gajdovi. S malou prestávkou stál na 
čele obecnej samosprávy úctyhod-
ných päť volebných období. Zdra-
votný stav neumožnil pánovi Gajdo-
vi zúčastniť sa na slávnosti, preto ho 
so želaním pevného zdravia navští-
vil doma jeho nástupca Peter Vrab-
lec a osobne mu ocenenie odovzdal.
                  
   Ivana  •  Foto: archív

Pohľad na slávnostné zasadnutie zastupiteľstva. Náš duchovný otec Peter prístavbu ha-
sičskej zbrojnice v rámci slávnosti posvätil.
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Takto  si  sochy  pri  hasičskej  zbrojnici  pa-
mätá už málokto. Ich vek sa odhaduje na 
viac ako dvesto rokov.

Podstavce pre nové sochy vznikali v dielni obecného úradu.

Tri sochy 
pri hasičskej zbrojnici

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Z prekvapujúco početnejších neh-
nuteľných exteriérových pamiatok 
v dedine zaujme už na prvý pohľad 
v strede obce hneď vedľa požiarnej 
zbrojnice umiestnená trojica baroko-
vých plastík, pochádzajúcich pravde-
podobne z konca 18. alebo začiatku 
19. storočia: vľavo sv. Floriána, v stre-
de Immaculata a vpravo sv. Ján Nepo-
mucký. Zaujímavosťou je, že ani my, 
roduverní Závodzania, nemáme jed-
notný názor na identifikáciu posled-
nej sochy. Jeden z názorov hovorí, že 
ide o sv. Jána Krstiteľa. Druhý, rozšíre-
nejší, že je to sv. Ján Nepomucký.

Kam sa stratili?
Isto neuniklo vašej pozornosti, že 
pred niekoľkými mesiacmi sochy zo 
svojho miesta zmizli. Zmizli, aby sa 
po krátkom čase znova a v ešte väč-
šej sláve postavili na svoje pôvodné 
miest. Výrobu podstavcov zabezpe-
čila Obec Závod, sochy reštauroval 



11

11 Svitanie 3/2015

Sv. Florián, v strede Imaculata a vpravo sv. Ján Nepomucký. Sochy v ich novej podobe 
posvätil otec Peter Kudláč 27. júna. Rekonštrukciu financovalo Ružencové bratstvo.

Pavol Žák. Celú rekonštrukciu sôch 
financovalo Ružencové bratstvo. 
Vďaka mu tento skvelý počin.

Najmenej 200 rokov
Prvé dve sochy reštaurovali Pavol 
Žák a Richard Grega v roku 1997. Pri 
obnove boli odstránené všetky náno-
sy farieb a vápna, pričom reštaurátori 
sami sa zhodli na tom, že ich vek je 
prinajmenšom dvesto rokov a socha 
Panny Márie je pravdepodobne ešte 
staršia.
Plastiky sú umiestnené v jednom 
rade vedľa seba na samostatných 
architektonicky upravených vyso-
kých podstavcoch. Plastika sv. Flori-
ána s naklonenou hlavou má mierny 
kontrapostový pohyb tela, pričom 

pravou rukou si  pridržiava pri tele 
prápor a ľavou rukou vylieva z nádo-
by vodu na domček situovaný zozadu 
pri jeho  nohách. Pri stvárnení plas-
tiky prevládajú hladké tvary nečlene-
nej modelácie jej povrchu.
Esovitý prudký pohyb s pohľadom 
dohora a do strán odklonenými 
zopnutými rukami charakterizuje 
strednú plastiku Immaculaty. Dra-
péria je použitá dynamicky. Atribúty 
Immaculaty - kovový veniec s hviez-
dičkami okolo hlavy a polmesiac na 
zemeguli obtočený hadom významo-
vo dokresľujú túto výtvarne vďačnú 
postavu barokového sochárstva. Pro-
stovlasá postava sv. Jána Nepomuc-
kého s hlavou skláňajúcou sa ku krížu 
v diagonále položenom na rukách a 
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prsiach je pohybovo statickejšia.
Posvätenie rekonštruovaných sôch 
na vynovených podstavcoch bolo 
súčasťou programu závodských Bez 
chleba hodov. V sobotu 27. júna ich 
pred zrakom veriacich našej farnosti 
i divákov folklórneho programu No-
sitelia tradícií posvätil náš duchovný 
otec Peter Kudláč.
                 
         Ivana  •  Foto: archív Obce Závod

Pred  zásahom  reštaurátora  Pavla  Žáka 
boli  sochy  poznačené  časom  i  poveter-
nostnými podmienkami.

Vďaka rekonštrukcii Božích múk a prícestných krížov naša obec naberá na estetickom 
vzhľade.
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Každým  dňom  s  nádejou  a  láskou  oča-
kávala Katarína príchod  svojho manžela 
z vojny. Z vďaky dala postaviť pred vstu-
pom do obce prícestný kríž.

Za šťastný návrat 
manžela z vojny

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Obnovený prícestný kríž v smere na 
Veľké Leváre bol slávnostne posväte-
ný 6. septembra. Starosta obce Peter 
Vrablec vo svojom príhovore priblížil 
históriu vzniku stavby prícestného 
kríža. Dala ho postaviť Katarína Vrab-
lecová v roku 1914 z úcty a vďaky 
Ukrižovanému Spasiteľovi za šťastný 
návrat manžela Floriána z I. svetovej 
vojny. Každým dňom s nádejou a lás-
kou očakávala príchod svojho man-

žela. V modlitbách a prosbách sľúbi-
la, že po jeho príchode daruje kríž, 
ktorý je znakom spásy, ale zároveň aj 
svedectvom ich úprimnej manželskej 
lásky. 
Z iniciatívy a s podporou potomkov 
manželov Kataríny a Floriána Vrable-
covcov sa uskutočnila renovácia krí-
ža. Potomkom tejto rodiny je aj rezbár 
Milan Húšek, ktorý vložil svoje maj-
strovstvo, oduševnenie a energiu do 
obnovy tohto diela. Príjemné bolo aj 
rodinné a priateľské posedenie pri krí-
ži  s milým pohostením, ktoré pripra-
vili Helena Húšková a Mária Boďová.  
Novými stavbami Božích múk a ob-
novenými prícestnými krížmi sa naša 
dedina stáva krajšou. Esteticky aj du-
chovne. Výstižné boli slová neznáme-
ho cyklistu, ktorý sa pristavil pri Bo-
žej muke: „Vidieť, že veci kresťanské 
vám nie sú ľahostajné!“
      Alena  •  Foto: Peter
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Na krížovú cestu pod horou Zvir nastupuje v nedeľu 9. augusta naša skupiny pútnikov 
osamotene, po všetkých zastaveniach končíme na hore v asi štvornásobne väčšej zo-
stave. Pridávajú sa ďalší pútnici, ďakujú pátrovi Gabrielovi Kochovi za sprevádzanie na 
ceste.

Na Hore Zvir sme
si pripomenuli 
25. výročie 
od prvého zjavenia

Z NAŠICH PÚTÍ

Na   hore   Zvir   pri  obci  Litmanová 
9. augusta vyvrcholila slávnostná 
púť, ktorá sa niesla v znamení 25. vý- 
ročia prvých zjavení. Slávenie tej-
to udalosti sa začalo už v stredu 5. 
augusta, teda presne v deň prvého 
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zjavenia. O deň neskôr si veriaci pri-
pomenuli 20 rokov od posledného 
zjavenia. Celé slávenie vyvrcholilo 
slávnostnou archijerejskou svätou 
liturgiou, ktorú slávil prešovský ar-
cibiskup a metropolita Ján Babjak 
a kazateľom bol Virgil Bercea, biskup 
z Oradey v Rumunsku. 

Máme iné priority?

Autobus plný Závodčanov vyráža do 
Litmanovej v termíne výročia zjave-
ní rok čo rok. Organizátorka Terka 
Kochová si povzdychne, že v ostat-
ných rokoch by bez „posíl“ z okoli-
tých farností dopravný prostriedok 
nenaplnila. Čo sa stalo, že je nám 
cesta k Matke Božej – Nepoškvrnenej 
čistote pridlhá, pútnické miesto opo-

zerané a čas pridrahý na to, aby sme 
ho prežili modlením sa v autobuse? 
Môže za to pohodlnosť alebo zmena 
priorít? V každom prípade aj v tomto 
roku pútnici zo Závodu s poldňovým 
medzipristátím v Turzovke do Litma-
novej dorazili.  
Hora Zvir sa nachádza v nadmors-
kej výške 820 metrov. Je vzdialená 
päť kilometrov od obce Litmanová 
v Ľubovnianskej vrchovine Východ-
ných Beskýd. Počas piatich dní bol 
pre pútnikov pripravený bohatý du-
chovný program vrátane večerných 
liturgií. Slávenie bolo zamerané aj na 
rehole, keďže v súčasnosti prebieha 
rok zasväteného života. Predstavili 
sa ženské rehole pôsobiace v rámci 
gréckokatolíckej cirkvi a jeden ve-
čer aj mužské rehole. Na záverečnej 
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liturgii sa zúčastnilo odhadom 10 ti-
síc veriacich. Biskup Virgil Bercea sa 
v záverečnej homílii zameral na vy-
zdvihnutie hodnoty rodiny.

V izbe videli ženu

Pred 25 rokmi vyšli dve dievčatá, Ivet-
ka a Katka, na horu Zvir, ktorú veľmi 
dobre poznali. Mali tam postavený 
senník, ktorý slúžil na letné prichýle-
nie, keď šli nachystať seno pre doby-
tok na zimu. Popoludní sa strhla búr-
ka, skryli sa do toho senníka a vtedy 
videli v tej izbe ženu. Usúdili, že je to 
tá istá žena, ktorú už predtým vide-
li v miestnom chráme na obrazoch. 

Liturgický priestor  je miestom veľkého požehnania. Na slávnosti  sa zúčastnila aj vizi-
onárka Ivetka. S radosťou oznámila, že sa pred niekoľkými týždňami stala mamičkou 
a svojho prvorodeného syn dala pokrstiť na hore Zvir v deň výročia prvého zjavenia.

Takto sa opisuje prvé zjavenie. Ako 
12-ročné deti nevedeli, čo si o tom 
majú myslieť. Zverili sa rodičom, tí 
však nechceli, aby sa to rozširovalo 
ďalej. Zjavenia pokračovali ďalších 
päť rokov, stále v nedeľu v tom istom 
čase ako prvé zjavenie, teda okolo 
13. hodiny. Jednou z požiadaviek 
Panny Márie pri zjaveniach bolo, aby 
ľudia prijali dôraznú výzvu na poká-
nie, obrátenie a modlitbu. 

Čerpáme silu a pokoj

Duchovné spájanie ľudí, ktorí pri- 
chádzajú na púť k Božej Matke, je ne-
spochybniteľné. Pôvodne lúka s maj- 
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K Matke 
sedembolestnej

Z NAŠICH PÚTÍ

Už v sobotu a nedeľu pred sviatkom Se-
dembolestnej Panny Márie prichádzali 
do Šaštína menšie i väčšie skupinky 
pútnikov, aby sa zúčastnili svätých 
omší v Národnej Svätyni. Pondelok bol 
najmä dňom veľkých pracovných prí-
prav, do ktorých sa zapojilo množstvo 
dobrovoľníkov. Večer patril mladým 
a ich programu – tanečnému divadlu 
Chiara Luce, svätej omši. Koncertu, 
rehoľnej kaviarni a polnočnej svätej 
omši. Pokračovali spomienky exorcistu 
Leopolda J. Jablonského OFM, nasle-

danom na hore Zvir patrila rodine 
Vasiľa Korčaka, otca vizionárky Ivetky 
Korčákovej Hudákovej. Tá darom do-
stala túto lúku od otca a následne ju 
podarovala Gréckokatolíckej cirkvi v 
Litmanovej. Tak sa mohlo začať s vý-
stavbou nového liturgického priesto-
ru v dolnej časti lúky, aby celý priestor 
čo najlepšie slúžil pre bohoslužobné 
stretnutia pútnikov. V súčasnosti je 
liturgický priestor dokončený. Ľudia 
sem chodia so svojimi problémami, 
ťažkosťami a dá sa povedať, že tu vy-
ložia všetko, čo majú vo svojom srd-
ci, načerpajú nové sily a pokoj. Je to 
miesto veľkého požehnania. 
                Ivana  •  Foto: autorka
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žehnanie pútnikov na cestu domov.

Položte na paténu

Streda už tradične patrila Púti senio-
rov a chorých, ktorú celebroval otec 
biskup Jozef Haľko. Slová jeho homílie 
boli adresované práve seniorom – aby 
sa necítili nikdy zbytočnými a nepo-
trebnými. Sú pre nás veľkým darom. 
Prítomných veriacich na konci homílie 
vyzval: „Za niekoľko chvíľ príde na ol-
tár chlieb a víno. Potom budem dvíhať 
paténu a kalich, vy budete spievať. Na 
tú paténu s tým chlebom položte všet-
ko, čo cítite vo vašej duši, čo cítite vo 
vašom srdci, že by ste chceli Pánovi pri-
niesť ako obetu. Potom sa to premení  
na veľké požehnanie pre druhých.“
                                    Ľudka • Foto: autorka

Otec arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár kongregácie pre východné cirkvi v Ríme 
(tretí zľava), si za svoju homíliu vyslúžil nefalšované standing ovation.

dovala adorácia a záver patril Ružencu 
Božieho milosrdenstva.

Standing ovation pre kazateľa

Utorok patril a svätým omšiam, no 
najviac očakávanou bola slávnostná 
sv. omša o 10.30 h, ktorú celebroval 
otec arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ SJ, 
sekretár kongregácie pre východné 
cirkvi v Ríme. Za svoju srdečnú a ľud-
skú homíliu si vyslúžil potlesk od všet-
kých prítomných, ale aj od mnohých 
divákov doma pri televízoroch. Sediaci 
veriaci dokonca povstali zo stoličiek 
a hlasný a dlhým potleskom vyjadrili 
svoj súhlas so slovami kazateľa. Kiežby 
jeho úprimné slová zasiahli srdcia svo-
jich adresátov! V popoludňajších hodi-
nách bol akatist k Bohorodičke a po-



19

19 Svitanie 3/2015

Medzi pútnikmi bolo mnoho tvárí zo Závodu i prezident Andrej Kiska. Obetné dary niesla 
aj dvojica v našom ľudovom kroji Mária a Peter.
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Kto si, kto som

Pane, vždy keď Tvoju 
svätosť zriem

PIESNE

Na na na ...

Kto ma chápe, keď nie ty hore,
Kto ma dvíha, keď padám dole, 
Kto ma nájde tam, kde nikto už ne-
hľadá?

Kto je blízko, vždy na pomoci,
Kto mi svieti v najtmavšej noci, 
Kto ma chráni a nič za to nežiada?

Kto si ty, že ma máš, nado mnou držíš 
stráž?
Kto si ty, že vždy vieš, kedy prísť- zo-
staneš, zostaneš?

Kto si, že Ťa nevidím vchádzať?
Kto si, že už nechcem Ťa strácať?
Kto si, že vždy zlomené zacelíš?

Kto si, že ma hladíš a dvíhaš,
s láskou moje modlitby príjmaš?
Kto si, že Ti na mne, na mne tak zá-
leží?

REF: 
Kto si ty, že ma máš, nado mnou držíš 
stráž?!
Kto si ty, že vždy vieš, kedy prísť, zo-
staneš?!
Kto si ty, že Ťa mám, kto som ja - bied-
ny chrám!
Kto si ty, mi rozumieš, navždy so 
mnou zostaneš!

1. Pane, vždy keď Tvoju svätosť zriem,
   vždy, keď vidieť Tvoju krásu smiem,
   a keď okolo mňa veci všednú, Ty svi-
etiš sám.

2. Keď ma dotyk Tvojho srdca teší
   a keď láskou moju vôľu meníš,
   a keď okolo mňa veci všednú, Ty svi-
etiš sám.

R:/:  Život Ti dám, život Ti dám,
   veď preto ho mám, aby bol Tvoj 
chrám. :/

Kto si ty, kto som ja? - TY si svetlo, ja 
tma!
Daj nech stanem sa dňom, svetlo vrá-
tiš doň!
Ty si vánok aj dážď, moje zlé stopy 
zmaž, 
veď aj tma mizne napokon nadrá-
nom!

REF: 
Kto ma ľúbi, keď nie ty hore?
Kto ma dvíha, nech vidím zore?
Kto ma láskou najväčšou naplní????

Pripravil: Pavol
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HUMOR

Stretnú sa dvaja kamaráti:
- Ako sa máš? Dlho som ťa nevidel.
- Výborne, človeče, kúpil som si slo-
na.
- Slona? Čo s ním?
- To je ti báječné zviera. O kŕmenie sa 
nemusím starať, spasie mi trávnik, 
takže ho mám taký ako golfové ihris-
ko, umyje mi auto, deti si ním hrajú. 
No fakt skvelé.
- To znie dobre. Na koľko príde taký 
slon?
- Tak väčšinou okolo tridsaťtisíc, ale 
že si to ty, predám ti ho za dvadsať.
- Fajn, dohodnuté
Stretnú sa po pár týždňoch:
- Teda, ty si mi dal! Trávnik mám roz-
dupaný, stromy polámané, všade 
hromady trusu, zdemoloval mi auto, 
deti sa ho boja a manželka sa chce 
rozvádzať!
- Nepekne hovoríš o sloníkovi, takto 
ho nepredáš ...

- Pán vrchný, je tá slimačia paštéta 
skutočne zo slimákov?
- Áno pane, určite.
- A skutočne je len zo slimákov?
- No, aby som pravdu povedal, pridá-
vame do nej aj bravčové.
- A v akom pomere?
- Pol na pol... Jeden slimák, jedno 
prasa.

                                             Pripravil: Pavol

Modlitby za kňazov sú 
špeciálnou investíciou

PREHOVORIL K NÁM

Začiatok programu Národnej púte 
2015 k Sedembolestnej Panne Márii 
patril v piatok 11. septembra progra-
mu spoločenstva Modlitby za kňa-
zov. Tvorila ho sv. omša s hlavným 
celebrantom don Jozefom Slivoňom 
SDB, vicepostulátorom procesu bla-
horečenia dona Titusa Zemana, ktorí 
pôsobí v Ríme. Po adorácii a nasle-
dovala  beseda o Božom služobní-
kovi don Titusovi Zemanovi SDB a 
oboznámenie s aktuálnym stavom 
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Synovec  don  Zemana Michal  Radošinský 
(na  snímke  vpravo),  bol  jeho birmovným 
synom.  Aktívne  spolupracuje  na  procese 
blahorečenia, rovnako ako ďalší „Titusov-
ci“.  S  don  Slivoňom bol  v  tomto  roku  na 
púti  k  200.  výročiu narodenia don Bosca 
(1815 – 2015) v Turíne.

procesu blahorečenia. 

Don Slivoň veľmi pútavým spôsobom 
priblížil zložitý a náročný proces bla-
horečenia, jeho fázy i aktuálny stav: 
prípravu na odovzdanie 10- tisíc stra-
novej dokumentácie Kongregácii pre 
kauzy svätých. Tu prejde prvou fá-
zou skúmania teológmi – profesormi 
apoštolských univerzít  a druhou fá-
zou, v ktorej dokumentáciu podrobia 
dôkladnému skúmaniu kardináli. 
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Má na hrobe kvety?
Don Slivoň vo svojom vystúpení pri-
blížil aj atmosféru počas skúmania 
vo Vatikáne. „Sú na jeho hrobe vždy 
kvety? A zapálená sviečka?“ pýta sa 
vždy pri skúmaní so záujmom Svä-
tý otec František. „Je to neklamný 
dôkaz, že veriaci ho majú v úcte.“
Zároveň prezradil svoju tichú túž-
bu, aby sa blahorečenie uskutočnilo 
v Šaštíne.

Potrebujeme hrdinov
„Nie sme hrdinskí. Potrebujeme hr-
dinov,“ zamyslel sa počas prednáš-
ky don Slivoň. Synovec don Zemana 

Sv. omša s hlavným celebrantom don Jozefom Slivoňom SDB, bola pre mnohých účast-
níkov zážitkom. Prihlásili sa tí, ktorých sobášil v Národnej svätyni aj ďalší, ktorí spomí-
najú na jeho direktorské roky v Saleziánskej komunite v Šaštíne.

Michal Radošinský autenticky hovo-
ril o svojich spomienkach na strýka. 
„ŠtB má v záznamoch presný zápis 
spôsobov mučenia strýka. Za tri me-
siace ich absolvoval 56. Na výslu-
choch sa diali doslova zvrátenosti,“ 
neskrýva slzy rečník. 

Tiché uzdravenia
Nedávne uzdravenie chorého diev- 
čatka po modlitbách a na príhovor 
don Zemana považuje za zázrak. Pri 
prosbách o zázrak odporúča modliť 
sa Deviatnik za blahorečenie Božieho 
služobníka Titusa Zemana.
                                Ivana   •    Foto: Ľudka
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Utečenci a my

TÉMA DŇA

Však  ani  cudzinec  nenocoval  vonku 
a  otvoril  som dvere  pocestným.    Jób 
31,32

Tento rok sme si pripomenuli 70. 
výročie oslobodenia koncentrač-
ných táborov, okrem iného i tábo-
ra Osvienčim v Poľsku. Prehliadka 
tohto tábora nie je možná bez plaču 
a zhrozenia na tým, čo sa tam udia-
lo. Zahynulo tam okolo milióna ľudí, 
väčšinou Židov. Keď   pred 70 rokmi 
i z našej obce odvážali Židov, hovo-
rilo sa, že idú pracovať do Nemecka. 
Nevedomosťou o tom, čo sa reálne 
dialo v koncentračných táboroch, 
dnešný civilizovaný svet ospravedl-
ňuje svoju vtedajšiu nečinnosť. Inak 
povedané, dnešný svet hovorí: „Ak 
by sme to vedeli, určite by sme to tak 
nenechali, pomohli by sme Židom.“ 
Priznám sa, až donedávna som tomu 
veril. Určite by svet zasiahol a pomo-
hol by Židom, ak by sa vedelo o zver-
stvách v koncentračných táboroch. 
Určite by ani vtedajší Slovenský štát 
nevyvážal dobrovoľne vlastných ob-
čanov, ak by vedel, že idú na smrť. 
Dnes si už však nie som istý...  

Druhou otázkou, ktorú si pri hrôzach 
z koncentračných táborov kladiem, 
je: prečo Židia neutiekli? Prečo čaka-

li na nútené transporty? Mali všetko 
nechať a rýchle utiecť z Nemeckom 
okupovaných území. Veď určite by 
im iné, v tom čase slobodné štáty 
pomohli. Priznám sa, rovnako až do-
nedávna som veril, že takto to v civili-
zovanom svete funguje. Musí to takto 
fungovať! Veď sme ľudia... Dnes však 
už tomu neverím.   

Pred 70 rokmi bolo agresorom naci-
stické Nemecko, dnes je to Islamský 
štát. Vtedy boli prenasledovaní Židia, 
dnes sú to kresťania. V minulosti to 
boli naši starší bratia vo viere, ktorí  
majú toho istého nebeského Otca, 
dnes je to časť našej spoločnej pu-
tujúcej Cirkvi tu na zemi. Sú to naši 
bratia a sestry vo viere. Rovnako sú 
hrôzostrašné zverstvá, ktoré sa pá-
chali na Židoch a ktoré sa dnes pá-
chajú na kresťanoch. Rozdiel je však 
v tom, že dnes veľmi dobre vieme, 
ako trpia, nemôžeme sa vyhovárať, 
ako v minulosti pri Židoch, že sme 
o tom nevedeli. 

A je tu ešte jeden rozdiel. V minulosti 
bolo pomáhanie Židom trestné.  Za 
takúto pomoc Nemci vyvraždili celú 
rodinu toho, kto pomáhal. Napriek 
tomu boli na Slovensku stovky prí-
padov pomoci Židom. Dnes týchto 
ľudí právom považujeme za hrdinov 
a dostávajú cenu Spravodliví medzi 
národmi. Pomáhanie prenasledova-
ným kresťanom nie je dnes trestné. 
Nikto nám nevyvraždí celú rodinu, ak 
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pomôžeme prenasledovaným kres-
ťanom.   

Ako je potom možné, že im naša kra-
jina nechce pomôcť? Veď veľmi dob-
re vieme, že sú kruto prenasledovaní. 
Každý na ich mieste by utekal preč. Aj 
Ježiš bol v rovnakej situácii, aj Svätá 
rodina bola utečencom a prijali ju 
v cudzej krajine.  

„Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zja-
vil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vez-
mi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do 
Egypta  a  zostaň  tam,  kým  ti  nedám 
vedieť,  lebo  Herodes  bude  hľadať 
dieťa, aby ho zmárnil.“ Mt 2,14

Zo Sýrie už utieklo niekoľko miliónov 
ľudí. V susednom maličkom Libano-
ne je už milión utečencov. Na počet 
obyvateľov je ich v Libanone toľko, 
ako keby bolo u nás na Slovensku 1,4 

mil. utečencov. To však nikto od nás 
nežiada. Európska solidarita navrhu-
je, aby sme prijali 1500 utečencov, čo 
je mimochodom približne počet far-
ností na Slovensku a čo zodpovedá 
výzve na pomoc od pápeža Františka. 

Ak v utečencoch vidíme len ekono-
mických migrantov, pozrime sa sami 
na seba. Vo svete je neuveriteľných 
2,8 mil. Slovákov. A určite sú medzi 
nimi i ekonomickí migranti. Počuli 
ste niekedy o tom, že by im odmietli 
niekde potrebnú pomoc ?  

A kto z nás by chcel pri poslednom 
súde počuť: 

Vtedy  im  on  odpovie:  „Veru,  hovorím 
vám: Čokoľvek ste neurobili  jednému 
z  týchto  najmenších,  ani  mne  ste  to 
neurobili.“ Mt 25,45
                Richard 
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ani nie je človek, ktorý by sa občas 
nevydal niekam na výlet, na dovo-
lenku, na púť. Určite si pamätáte 
ten okamih, kedy vám sprievodca 
hovoril, že vznik toho či onoho mie-
sta má na svedomí založenie takého 
či onakého kláštora či opátstva. Už 
v časoch ranného kresťanstva ľudia 
pociťovali potrebu bližšej jednoty 
s Bohom a opúšťali svetský život a za-
kladali si pustovne, kláštory. V 6. sto-
ročí zakladá sv. Benedikt rehoľu be-
nediktínov a spisuje stručné zásady, 
ktorými sa majú jeho žiaci riadiť, aby 
žili spokojne, účelne a nekonfliktne. 
Jeho motto – ora et labora – modli sa 
a pracuj – je ideálom ich života. Spája 
sa tu modlitba ako dielo Božích rúk 
s prácou ľudských rúk ako prostrie-
dok na zveľadenie duše.  Tieto jedno-
duché a účinné slová sú také nadča-
sové, že sa stali životnými hodnotami 
pre veľkú väčšinu Európy až do dneš-
ných čias. A to nielen v cirkevnom 
svete, ale aj v živote obyčajných ľudí. 
Kláštory boli vždy miestom, kde sa 
rodilo niečo nové a prospešné pre 
ľudí.  Hoci tu rehoľníci žili vždy od-
lúčení „od sveta“, výsledky ich umu 
a práce vždy slúžili pre dobro obyčaj-
ných ľudí. V kláštoroch sa prepisovali 
knihy a učebnice, učili a vzdelávali sa 
tu mladí ľudia. Priznajme si aj to, že 
mnísi učili ľudí pestovať plodiny a by-
linky, liečili choroby, vyrábali víno 
a varili pivo...  Okrem pôžitkov pre 
fyzické telo zabezpečovali hlavne du-

Čokoľvek ste urobili...

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

My laici sotva vieme, čo sa odohráva 
v duši človeka, keď sa rozhoduje pre 
rehoľné povolanie. Koľko modlitieb 
a prosieb pošlú kandidáti na krídlach 
anjelov do neba. Rehoľníci – muži 
a ženy, ktorí vyslyšali nežné volanie 
Pána a vydali sa na cestu k nemu. Za-
nechali všetky vymoženosti a sladké 
lákadlá svetského života a vybrali si 
neľahkú cestu odriekania a služby, 
aby ich srdce mohlo spočinúť v Bo-
žej láske. V tom úžasnom čistom 
cite, ktorý napĺňa dušu pokojom, 
srdce láskou a na pery prináša ne-
ustály úsmev. Rozmýšľam, či niečo 
takéto mala na mysli sestra Siarda, 
keď v minulom vydaní Svitania po-
vedala: „Radosť, ktorú dostávame 
od Boha, je inej kvality než radosť vo 
svete.“ Aj vy ste sa niekedy zamysleli 
nad tým, ako je možné, že rehoľníci 
majú neustále radosť v očiach? Že aj 
v najťažších chvíľach podávajú po-
mocnú ruku s úplnou samozrejmos-
ťou a vôbec nič za to neočakávajú? 
Že ponúkajú a dávajú iným, aj keď 
oni sami majú nedostatok? Že by 
v tom bola neotrasiteľná viera a lás-
ka k Bohu a ono povestné: „Čokoľvek 
ste urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili“?
Ora et labora
V dnešnej „modernej“ dobe už snáď 
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chovný rast človeka, vysluhovali svia-
tosti, poskytovali neoceniteľné chvíle 
útechy a neúnavne hlásali o Božej 
láske.
Zvolili si apoštolský život
Hoci sa mnohé za stáročia zmenilo, 
prepisovanie kníh nahradila kníhtlač 
a teraz už pomaly aj klasickú knihu 
vytláča e-kniha, rehoľníci sa aj na-
ďalej podieľajú na vzdelávaní. S ne-
skutočnou trpezlivosťou vzdelávajú 
dnešnú bujarú mládež na cirkevných 
školách, zabezpečujú rôznymi for-
mami mimoškolské aktivity. Je cel-
kom bežné, keď sa otvoria dvere na 
ordinácii a  usmievavá rehoľná sestra 
pozývala ďalšieho pacienta na vyše-
trenie. Všetci títo si zvolili apoštol-
ský rehoľný život – službou ľuďom 
a medzi ľuďmi slúžia Pánu Bohu. 

Máme však aj kontemplatívne rády. 
Rehoľníci sa tu za múrmi kláštorov 
venujú prevažne modlitbe a rozjíma-
niu. Na verejnosť vôbec nevychádza-
jú, alebo len minimálne, v najnutnej-
ších prípadoch. Môžeme si byť však 
istí, že ich modlitby orodujú aj za nás.
V rámci Roku zasväteného života sa 
niektoré rehole rozhodli otvoriť svo-
je brány a pozývajú ľudí k nim na 
návštevu. Máme tak možnosť sa do-
zvedieť veľa nepoznaného a zaujíma-
vého. Možno tam nájdeme odpoveď 
aj na otázky z nášho svetského živo-
ta. Skúsme sa dnes večer zase my na 
oplátku pomodliť aspoň malú mod-
litbičku za nich, za všetkých rehoľní-
kov, ktorí kedy zložili svoj sľub čisto-
ty, chudoby a poslušnosti.
                

Anička



30

30 Svitanie 3/2015

SPOMÍNAME

Dňa 13. júla sme si pripomenuli            
5. výročie úmrtia našej drahej mamy, 
starenky a prastarenky Terézie Mato-
kovej. Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

Dňa 1. decembra si pripomenieme     
5. výročie úmrtia našeho drahého 
otca, starečka a prastarečka Michala 
Matoka. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spo-mienku.

Ďakujeme
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FARSKÁ MATRIKA

Sviatosť krstu prijali

Diana Dobiášová  * 02. 04. 2015 krst: 28. 06. 2015
Liliana Alžbeta Ščepková * 19. 11. 2014  12. 07. 2015
Kristína Benkovičová  * 23. 06. 2015  09. 08. 2015
Katarína Prévajová  * 19. 07. 2015  23. 08. 2015
Peter Hajdin   * 17. 08. 2015  13. 09. 2015
Michal Halaj   * 22. 05. 2015  13. 09. 2015

Tamara Studeničová  * 29. 07. 2015  13. 09. 2015

Manželstvo uzavreli

Michal Kohút a Anna Kubíková   08. 08. 2015 (Húšky)
Jozef Stupavský a  Natália Majzúnová  29. 08. 2015
Pavol Kotrč a Michaela Lukáčková  12. 09. 2015

Lukáš Šišolák a Jana Šušotová   12. 09. 2015

Do večnosti sme vyprevadili

Mária Puškáčová, rod. Puškáčová † 26. 06. 15  pohr.: 30. 06. 2015
Mária Šišoláková, rod. Vrablecová † 12. 06. 15      (ul. urny)  04. 07. 2015
Milan Lenghart    † 04. 07. 15  08. 07. 2015
Viktor Drahoš    † 16. 07. 15  20. 07. 2015
Jozef Drahoš    † 19. 07. 15  22. 07. 2015
Pavol Valachovič   † 13. 08. 15  17. 08. 2015
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