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Pôstne obdobie

Na Popolcovú stredu sa začína ob-
dobie, ktoré v liturgickom roku na-
zývame pôstnym. Končí sa Bielou 
sobotou a keďže sa doň nezapočí-
tavajú nedele, je to presne štyridsať 
dní. I keď sa nazývajú tieto nedele 
pôstnymi, vždy majú slávnostný 
charakter, lebo každá je dňom Pána, 
pripomienkou Veľkej noci Zmŕtvych- 
vstania nášho Pána.

V pôstnej dobe nás Cirkev pozýva, 
aby sme sa pripodobnili Ježišovi 
Kristovi, ktorý sa na začiatku svoj-
ho verejného účinkovania tiež pos-
til štyridsať dní na púšti. Ako vieme, 
nebol tam sám. Bol pri ňom ten, 
ktorého by sme pri Ježišovi ne-
čakali – diabol, pokušiteľ. Trúfol si 
pokúšať dokonca aj Božieho Syna! 
A Pán Ježiš mu to dovolil – aby sa 
nám i v tomto pripodobnil. Stal sa 
nám vo všetkom podobný s jedinou 
výnimkou – hriechom. Hoci ho dia-
bol pokúšal podobne ako nás, On 
vždy v skúške obstál. A toto má byť 
podstatou i cieľom aj nášho pôstu. 
Pán Ježiš hovoril: „Nezostúpil som 
z neba, aby som plniť svoju vôľu, ale 
vôľu toho, ktorý ma poslal“ (Jn 6, 37). 

ÚVODNÍK
Aj nás má kresťanské prežívanie 
pôstu očistiť od hľadania svojej vôle 
a priviesť nás k tomu, aby sme túžili 
poznať a plniť len Božiu vôľu. Mož-
no sa nám to zdá trochu pritvrdé. 
Poviete si: to sa mám teraz vzdať 
všetkých svojich predstáv o živote, 
svojich túžob a plánov? Nie, to ur-
čite nie! Mnohé z nich sú od Boha, 
určite aspoň sčasti. On v nás pro-
stredníctvom Svätého Duch vzbu- 
dzuje vždy dobré túžby. Problém 
je však v tom, že diabol zase tie zlé, 
prosto - pokúša nás. A my, ak si ne-
dáme pozor, pomiešame to jedno 
cez druhé a urobíme z toho taký 
paškvil, až hrôza. A potom sa ešte 
čudujeme, prečo sa nám nedarí? 
Prečo nám to a tamto nevychádza, 
prečo nie sme šťastní, prečo nemá-
me radosť, hoci sme si presadili 
svoju vôľu? Tajomstvo je v tom, že 
jedine Pán Boh vie, čo je pre nás 
dobré a čo nás urobí šťastnými. On 
nás totiž „skonštruoval“ a ako náš 
konštruktér najlepšie vie, čo potre-
bujeme. Nenamýšľajme si, že sme 
múdrejší ako On. Napríklad: Láska 
medzi mužom a ženou, následné 
založenie rodiny a odovzdávanie 
daru života je prapôvodný Boží plán 
pre človeka, je to niečo vznešené 
a sväté. Ak však chcú ľudia uskutoč-
ňovať tento plán bez jeho Pôvodcu, 
ba dokonca v rozpore s Jeho zákon-
mi, nemôže to priniesť požehnanie. 
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Všetci vieme, o čom hovorím: spo-
ločný život muža a ženy bez man-
želstva – teda v smilstve, potom 
nemanželské deti, z toho všetkého 
plynúca nemožnosť pristupovať 
k sviatostiam, alebo rozvody a si-
roty žijúcich rodičov, ktoré vycho-
váva len jeden z nich alebo oveľa 
častejšie ulica, internet či televízor. 
Tak by sme mohli vymenúvať ďalšie 
príklady. Toto je len jedna z oblas-
tí nášho života, ktorých sa to týka, 
jedna z tých najdôležitejších.

Prijmime teda dar tohtoročného 
pôstneho obdobia na očistenie 
svojich plánov a predstáv o živote 
od nánosu túžob, ktoré v nás vzbu- 
dzuje diabol. Keď budeme rozjímať 
o utrpení Pána Ježiša či pri Pobož-
nosti krížovej cesty, pri Bolestnom 
ruženci, alebo pri Eucharistickej 
obeti vo sv. omši, nech nás to po-
vzbudí, aby sa aj naša láska pri-
podobňovala tej Ježišovej, aby sa 
očistila od sebectva a pýchy a tak 
sa pre nás stávala hybnou silou na 
ceste k pravému šťastiu a ku spáse.

Požehnanú pôstnu dobu Vám praje

Váš duchovný otec Peter

14. januára prijal prezident Andrej 
Kiska koledníkov Dobrej noviny. 
Viac ako 25 tisíc koledníkov, ktorí sa 
v tomto roku zapojili do 21. ročníka 
akcie, reprezentovali tri skupinky 
z Kútov, Zákopčia a Malcova. Pán 
prezident poďakoval koledníkom 
za to, že hľadajú nie svoje šťastie, 
ale šťastie tých druhých. 
Čo koledovaniu predchádzalo?
Vyše dvetisíc detí a mladých z 310 
farností požehnali počas víkendu 
12. a 13. decembra biskupi a kňazi 
v jednotlivých slovenských diecé-
zach a vyslali ich ako koledníkov 
Dobrej noviny ohlasovať počas   
Vianoc radostnú zvesť o narodení 
Krista. Slávnostné sväté omše spo-
jené s vyslaním koledníkov Dobrej 
noviny sa uskutočnili v Prešove, 
Košických Olšanoch, Sobranicach, 
Poprade, Košiciach, Rožňave, Ru-
žomberku, Banskej Bystrici, Žiline, 
Nitre a Bratislave.
Voda je život
Dvadsiaty prvý ročník akcie sa usku-
točnil od 24. decembra 2015 do 6. 
januára 2016 a zapojilo sa do nej 
okolo 25-tisíc koledníkov. Z výťaž-
ku koledníckej zbierky budú pod-
porené rozvojové projekty v Keni, 

Dobrá novina pre naše domy, 
pomoc smädnej Afrike

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Aj my sme prispeli na dobrú vec
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Do našich domov prinášajú radostnú zvesť o narodení nášho Pána i Betlehemské svetlo. 
Odnášajú z nich finančné príspevky, ktorými prejavujeme solidaritu ľuďom ako my, ktorí 
žijú s subsaharskej Afrike. Na ilustračnej snímke koledníci Dobrej noviny z roku 2014. 

Južnom Sudáne, Etiópii či Ugande, 
zamerané predovšetkým na dosta-
točný prístup k pitnej vode. Aj preto 
sa mottom tohtoročného koledova-
nia stalo heslo Voda je život zdôraz-
ňujúce myšlienku, že „čistá voda je 
otázkou prvotnej dôležitosti, preto-
že je nevyhnutná pre ľudský život“, 
čo zdôrazňuje pápež František v en-
cyklike Laudato si .̓
Čo je dobrá novina
Pod mottom Podajme ruku deťom 
sa vo vianočnom období vydávajú 
skupinky detí sprevádzané staršími 
a dospelými kamarátmi ohlasovať 
radostnú zvesť o narodení Krista 
do rodín v mestách a dedinách na 
celom Slovensku a stávajú sa tak 

poslami nádeje. Každoročne rastú-
ci počet koledníkov potvrdzuje, že 
tradícia spojená s rozmerom soli-
darity a pomoci ľuďom v núdzi sa 
stala príťažlivou aj pre dnešné deti 
a mladých. Dobrá novina je najroz-
siahlejšou akciou eRka a prekračuje 
rámec nielen jeho členskej základ-
ne, ale aj hranice Slovenska a eu-
rópskeho kontinentu. Dobrá novina 
je zároveň verejná zbierka povolená 
Ministerstvom vnútra SR. Počas via- 
nočného obdobia deti koledami a 
vinšmi ohlasujú radostnú zvesť o 
narodení Krista v rodinách svojich 
miest a obcí. Súčasne zbierajú fi-
nančné prostriedky, ktorými Dobrá 
novina podporuje rozvojové projek-
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ty v krajinách afrického kontinentu.
Podoby koledovania v minulosti 
a hodnota tradície
V mnohých farnostiach sa koledo-
valo oddávna až dodnes, no vo väč-
šine obcí a miest tento zvyk upadol 
a takmer sa naň zabudlo. Koledova-
nie, polazovanie, vinšovanie, cho-
denie s hviezdou, s betlehemom 
je však hlbokou súčasťou sloven-
skej kultúry. Prianie šťastia a  ma-
teriálnej hojnosti je  u nás spojené 
so zvestovaním radosti z narodenia 
Božieho Syna.
Aj my sme sa zapojili
„Aj naša obec sa zapojila do pro-
jektu Dobrá novina. Koledovali 
deti a mládež vo veku 3 - 18 rokov. 
Bolo ich celkom  22, rozdelení  do 
5 skupiniek navštevovali jeden za 
druhým domy, ktoré sa nahlásili,“ 
hovorí koordinátorka akcie v našej 
obci Zuzka Trajlínková. Približuje aj 
výsledok koledovania v našich do-
mácnostiach: “ Koledníci navštívili 
90 domov a vyzbierali 1199,13 €. 
Všetkým srdečné Pán Boh zaplať!“
Pre koho tentoraz?
Turkanský vodný projekt zohráva 
kľúčovú úlohu medzi rozvojový-
mi programami katolíckej diecézy 
Lodwar v Keni. Zmierňuje akútny 
nedostatok vody v oblasti Turkana, 
patriacej k najsuchším miestam na 
zemi, kde žijú ľudia.
Práve od studní sú ľudia závislí. Keď 
je sucho, nemajú iný zdroj vody, 

musia sa spoliehať na pumpu. Keď 
sa pokazí, musia prejsť veľa kilo-
metrov za vodou. Tí, ktorí sú bližšie 
k riekam, môžu nájsť vodu tam, no 
tí, ktorí sú ďalej, musia nájsť inú 
pumpu. Niektorí takto chodia za 
vodou aj vyše desať kilometrov.

Studňa v Kotela Akali
Tím vodného projektu inštaluje, udr-
žiava a opravuje ručné čerpadlá, i 
vodné, solárne a čerpadlové systémy 
poháňané generátorom. V súčasnos-
ti sa stará o údržbu asi 400 studní. 
Z výťažku verejnej zbierky podporí 
Dobrá novina v roku 2016 Turkan-
ský vodný projekt i viaceré rozvo-
jové projekty vytvárajúce podmien-
ky na dôstojný život detí, mladých 
ľudí, dospelých, rodín a komunít 
v krajinách subsaharskej Afrike.
              red • Foto: Ivana a archív
    Zdroj: www.dobranovina.sk
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Slovensko smúti. Rodná Skalica pripravila don Srholcovi dôstojnú rozlúčku. Zúčastnili 
sa na nej aj naši farníci.

7. januára odišiel do večnosti vo 
veku 86 rokov kňaz, salezián a cha-
ritatívny pracovník Anton Srholec. 
Posledná rozlúčka sa konala 12. 
januára v Blumentálskom kostole 
v Bratislave a jeho telesná schránka 
bola uložená na dočasný odpočinok 
na cintoríne v rodnej Skalici.

Odsúdený na dvanásť rokov
Anton Srholec sa narodil 12. júna 
1929 v Skalici. Rodičia boli maloroľ-
níci a vychovali sedem detí. V máji 

Tento  svet je len niečo dočasné na našej nekonečnej ceste...
                                                 (Anton Srholec)

BOLI SME PRI TOM

1946 požiadal o vstup do noviciá-
tu saleziánskej rehole. Po barbar- 
skej noci zrušil komunistický režim 
mužské rehole,  aj preto sa rozho-
dol pre útek za hranice. Bol členom 
tretej výpravy pod vedením kňaza, 
saleziána Titusa Zemena, ktorá 
chcela prejsť cez rieku Moravu. V tú 
noc bola rieka rozvodnená a útek 
sa nepodaril. Anton Srholec bol od-
súdený na dvanásť rokov za trestný 
čin nepovoleného prekročenia štát-
nych hraníc.



8 Svitanie  1/2016

Kňazské svätenie z rúk pápeža
Kruté podmienky väzenského živo-
ta a ťažba uránu v Jáchymovských 
baniach boli zápasom o holé preži-
tie. Odsúdeným väzňom – obetiam 
komunistického režimu bol du-
chovnou a morálnou oporou, posil-
ňoval a povzbudzoval ich v ťažkých 
chvíľach beznádeje. Na slobode 
sa potom zamestnal ako robotník 
na stavbách, v továrňach a oce-               
liarňach. Popri zamestnaní tajne 
študoval teológiu. Večné rehoľné 
sľuby zložil tajne 9. augusta 1964 
a kňazské svätenie prijal z rúk pá-
peža Pavla VI. v Ríme 17. mája 1970.

Jáchymov ich spojil
Po Nežnej revolúcii sa zameral na 

rozvíjanie sociálnych a pastorač-
ných aktivít pre ľudí na pokraji 
spoločnosti a Cirkvi. Bol správ-
com ubytovne pre bezdomovcov 
a Resocializačnej komunity Resoty 
v Podunajských Biskupiciach. Ani 
na svojich priateľov z väzenia nikdy 
nezabudol. Väzenská cela a ťažba 
uránu v hlbinách Jáchymovských 
baní spojili politických väzňov pria-
teľstvom na celý život. Jedným 
z nich bol aj Jozef Vaškovič z Bor-
ského Svätého Jura. Keď sa dozve-
del, že jeho priateľovi Jozefovi sa 
zhoršil zdravotný stav, don Antonio 
neváhal s návštevou, zaopatril ho 
sviatosťami a odprevadil na po-
slednej ceste do večnosti. Veríme, 
že obidvaja sa tešia spolu z Božieho 



9Svitanie  1/2016

Z myšlienok Antona Srholca
• Kresťan bez milosti je ako katedrá-
la bez Boha či auto bez benzínu.   
(Z knihy Ako čerstvý chlieb)
• S námahou, ľútosťou, bolesťou 
a pokorou musíš v sebe hromadiť 
a chrániť svetlo. To je zmysel celej 
tvojej činnosti. Tento svet iné ani ne-
čaká. Ak nie si svetlom, nedávaš nič.
• Kto sa po celý život ženie len za 
korunou, hrozí mu, že skončí ako 
Judáš.
• V odpúšťaní sa oslobodzujem od 
minulosti a všetkého zlého.
• Choroba je dobrá vec. Je to príleži-
tosť zamyslieť sa, pouvažovať o ta-
jomstve smrti a uvedomiť si, že svet 
pôjde aj bez nás.

Kráľovstva.
Prianím dona Antonia bolo, aby 
všetci, ktorí sa zúčastnia na jeho 
pohrebnej rozlúčke, namiesto kve-
tinových darov konali skutky lás-
ky, pamätali na neho v modlitbe 
a podporili jeho diela.  Milodarom 
na projekty dona Srholca prispeli 
aj farníci zo Závodu, Moravského 
Sv. Jánu a Sekúl a odovzdali ich 
priamo po pohrebných obradoch 
v Skalici. Úsilie človeka, jeho celo-
životné snaženie nevyjde nazmar, 
ak si ľudia spomenú na to, čo urobil 
a ako obohatil svet.

Alena
Foto: MY – Týždenník pre Záhorie
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Vdp. Štefan Mikuška pri sobášnom obrade 
novomanželov Majzúnovcov.

Jeho meno nájdeme na web stránke 
našej farnosti na 37. mieste v zozna-
me farárov pôsobiacich v Závode. 
Roky 1965 až 1976 sú pre mnohých 
obdobím „jakby to byuo fčéra“, 
pre iných časom, ktorí poznajú len 
z učebníc histórie a rozprávania sta-
renky. Práve v týchto rokoch sobášil 
našich rodičov, krstil nás a predov-
šetkým deň čo deň svedčil o neko-
nečnej láske nášho Kráľa dôstojný 
pán Štefan Mikuška. Mnohí si ho pa-
mätajú ako vážneho a vždy dôstojne 
pôsobiaceho človeka, iní reprodu-
kujú to, čo počuli od pamätníkov. 
Životom a totalitným režimom ťažko 
skúšaný, no svojej službe oddaný 
kňaz nechal v našej farnosti ne-
zmazateľnú stopu. Tá sa nachádza 
v podobe zažltnutých okamihov aj 
v nejednom fotoalbume závodských 
rodín. Zalistujme si v nich a okrem 
spomienky na kňaza Štefana Miku-
šku, ktorý odišiel na večnosť pred 
40 rokmi, venujme modlitbu pokoju 
jeho duše i duší ostatných kňazov, 
vďaka ktorým patríme do veľkej ro-
diny Cirkvi. Ivana

Foto: archív rodín farnosti Závod
Ďakujeme za zapožičanie fotografií 
z rodinných albumov.

Štefan Mikuška, 
narodený 24. 12. 1911 v Žakýli, or-
dinovaný 29. 6. 1937 v Bratislave, 
1937 - kaplán Topolčianky, 1938 - 
kaplán Nemčiňany, 1939 - kaplán 
Hontianske Trsťany, r. 1944 - admi-
nistrátor Hrušov. R. 1965 - adminis-
trátor Závod, príslušný k Trnavskej 
apoštolskej administratúre. Zomrel 
21. 1. 1976.
Historické záznamy uvádzajú aj 
to, že v rokoch 1939 – 1955 sa Šte-
fan Mikuška podieľal na záchrane      
miestnych obyvateľov počas ne-
meckej okupácie (zdroj: web strán-
ka farského úradu v Hrušove). 

Pokoj jeho duši – po 
40 rokoch

ZAŽLTNUTÉ OKAMIHY
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Smútočná rozlúčka s vdp. Štefanom Mikuškom,  január 1976
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Gabko bol odjakživa veľmi živé dieťa. 
„Narodil sa vtedy (25. januára 1976), 
keď zomrel nebohý pán farár Štefan 
Mikuška,“ spomína mamka Terézia 
Kochová. „Závodčania mali dôstoj-
ného pána veľmi radi. Ako malého 
som Gabka vodievala k hrobu pána 
farára a hovorievala som mu: ty si 
prišiel na miesto pána farára.“ 

Článok s týmito úvodnými riadka-
mi publikoval týždenník Záhorák 
v máji 2002. Dôvodom bola hrdosť 
rodákov na novokňaza a ďalšieho 
Božieho služobníka, ktorý vzišiel 
zo Závodu, pátra Gabriela Kocha, 
CR. Diakona vysväteného za kňa-

S menom Gabriela – 
posla radostnej zvesti

Po koľajniciach k Bohu. Pod týmto titulkom predstavil Záhorák v roku 2002 cestu Gabrie-
la Kocha od kariéry železničiara, na ktorú sa pripravoval, po vstup do rehole a vysvätenie

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

za vkladaním rúk a konsekračnou 
modlitbou Jeho Excelencie Mon-
signora ThDr. Štefana Vrableca vo 
Veľkých Levároch, v hlavnom chrá-
me kongregácie Zmŕtvychvstalcov 
na Slovensku.
Prečo Zmŕtvychvstalci?
Kňazi z tejto poľskej kongregácie 
pôsobia v záhorských farnostiach 
od júna 1993. Páter Gregor Wiś-



13Svitanie  1/2016

Už roky spoločne s mamičkou Terkou 
sprevádza závodských pútnikov na tra-
dičnej augustovej ceste k Matke Božej do 
Turzovky a Litmanovej. Trpezlivo hovorí 
o zázrakoch, ktoré sa na týchto miestach 
stali, citlivo vypočuje ubolené duše a pov- 
zbudí do nasledujúcich dní osvedčenou 
radou: oprite svoj život o Krista.

niewski, kňaz s hlbokou životnou 
múdrosťou, oslovil mladého  Gabri-
ela svojím spôsobom života a vede-
nia farnosti. Základným poslaním 
kongregácie, ktorú založil v roku 
1936 Bohdan Janski, je  práca vo 
farnostiach a vo výchove. Charizma 
Zmŕtvychvstalcov spočíva v každo-
dennom umieraní a zmŕtvychvstá-
vaní z hriechu k novému životu s Bo-
hom. Páter Gabriel Koch, CR je prvým 
Slovákom – Zmŕtvychvstalcom. 
Nechce sa veriť tomu, že náš nedáv-
ny novokňaz nám vyrástol a dožíva 
sa okrúhleho životného jubilea. 
U mužov sa vek môže prezradiť – 
nositeľ mena archanjela Gabriela je 
čerstvým štyridsiatnikom. V súčas-
nosti pôsobí ako školský kaplán 
Spojenej školy sv. Františka Assis-
kého v Malackách.

Drahý páter Gabriel, milý náš Gabko,   

vyprosujeme Ti u nášho Pána veľa 
Božej milosti pri napĺňaní Tvojej 
služby. V modlitbe prosíme o dary 
Ducha Svätého a ich šíriaci vplyv 
na Tvojich žiakov a spoločenstvo 
veriacich. Nech je Tvoj kňazský a re-
hoľný život prežiarený Božou láskou 
a múdrosťou.

Na záver ešte jedno príjemné pre-
kvapenie aj pre nás, ktorí si mys-
líme, že pátra Gabriela dobre po-

známe. Mestské centrum kultúry 
nedávno otvorilo výstavu fotogra-
fií pátra Gabriela Kocha CR. Foto-
grafie zachytávajú lyrický pohľad 
na prírodu Malých Karpát. Výstavu 
v knižnici MCK na Záhoráckej ulici 
možno navštíviť do 26. februára od 
pondelka do piatka v čase od 10.00 
do 18.00 h alebo v sobotu od 9.00 
do 12.00 h. 

Ivana
Foto: archív autorky
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22. januára uplynul rok odvtedy, čo tichuč-
ko dotĺklo láskavé srdce a ustali pracovité 
ruky našej drahej maminky Márie Pavel-
kovej. Aj keď už nie je medzi nami, v našich 
srdciach naďalej zostáva... 

Mária Pavelková - úprimná ženič-
ka dostala pri narodení do vienka 
mnoho vzácnych darov a ochot-
ne sa s nimi podelila so všetkými 
navôkol. Jej najväčší dar - šikovné 
ruky poznala celá dedina, aj blízke 
či vzdialené okolie. Jej vzácne ruky 
zastali ťažkú prácu v poľnohospo-
dárstve i v lese, ale dokázali aj vyča-
riť tú najjemnejšiu krásu. Veľa žien z 
dediny sa mohlo pochváliť krásny-
mi vyšívanými ručníkmi, zásterami, 
obrusmi. A nejedno bábätko malo 
v kočíku „načančané“ paplóniky. 
„Veliký schodeček do neba“ si ur-
čite vyslúžila aj vyšívaním krstných 
košieľok. Mnohých nás tak vypa-
rádila k najkrajšej sviatosti, akú 
sme kedy mohli dostať, k sviatosti 
krstu. Možno si ani neuvedomuje-
me v koľkých našich rodinách sa 
nachádza tichá spomienka na ňu v 
podobe jej úhľadných výšiviek. Tet-
ka Marka mala aj krásny dar reči a 
široký spoločenský rozhľad.  S vďa-
kou si spomíname, ako nám neraz 
vytrhla tŕň z päty a  pomohla nám 

Milá naša
tetka Maderka, 
chýbate nám

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

s článkom do Svitania. Tak sme sa 
aj my mladší mohli dozvedieť zaují-
mavé udalosti z histórie našej obce. 
Zostalo po nej prázdne miesto pri 
stole v rodine, aj v obci. Zapĺňajú ho 
však krásne spomienky a modlitby.

S úctou
Anička

Foto: archív rodiny Pavelkovcov

S úctou a láskou spomínajú dcéry           
a syn.
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22. februára 1931 večer v cele ploc-
kého kláštora apoštolka Božieho 
milosrdenstva, sv. sestra Faustína, 
uzrela Pána Ježiša v bielom rúchu. 
Jednu ruku mal pozdvihnutú k žeh-
naniu a druhou sa dotýkal odevu na 
prsiach. Z poodhaleného rúcha na 
prsiach vychádzali dva veľké lúče, 
jeden červený a druhý svetlý... Po 
chvíli jej Ježiš povedal: „Namaľuj ob-
raz podľa toho, ako ma teraz vidíš, s 
nápisom: Ježišu, dôverujem Ti.“

K správne chápanému kultu ob-
razu, ktorý je založený na postoji 
kresťanskej dôvery a milosrden-
stva, pripojil Pán Ježiš zvláštne 
prisľúbenia: večnú spásu, veľké po-
kroky na ceste kresťanskej dokona-
losti, milosť šťastnej smrti a všetky 
iné milosti, o ktoré ho budú ľudia s 
dôverou prosiť. „Cez ten obraz bu-
dem udeľovať dušiam veľa milostí, 
preto nech má k nemu prístup kaž-
dá duša”. 

Pane, ďakujeme Ti za tento veľký 
dar. Ježišu, dôverujeme Ti!

Veronika
Zdroj: www.milosrdenstvo.sk

Namaľuj obraz a napíš...

22. februára si pripomíname 85. výročie zjavenia obrazu  Milosrdného Ježiša
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Nič ťa tak neťaží ako neschopnosť odpustiť.
Nič ťa tak nemučí ako žiť vo dne, v noci s ostňom nenávisti v srdci.
Viem to pochopiť.
Niekto, a dosť možné, že ich bolo viacej, ti spôsobili bolesť, niečo zlé, krivdu,
a tým si sa stal vo svojom vnútri pozvoľna chladnejším a tvrdším.
Už nie si tým, kým si býval. Sám sa tomu čuduješ.
Nie si už taký priateľský, taký láskavý, mierny a dobrý.
Tvoja náklonnosť dostala brnenie tvrdosti,
tvoje sympatie sa obrátili na antipatiu.
Kde bolo predtým puto, tam je teraz roztržka, z priateľstva je nepriateľstvo.
Tvoja láska sa zmenila na nenávisť a ty tým trpíš. 
Cítiš sa ako zajatec, rolety sú spustené,
slnko zostalo vonku, život je ťažký ako olovo,
v hĺbke srdca túžiš po vyslobodení.
Tu sa ponúka - a ver mi - len jediná cesta: ODPUSTENIE. 
Odpusť! Stojí to veľa, viem, ale stojí to naozaj za to.
Odpúšťať - to je spôsob tvorenia.
Odpustiť znamená:
prebudiť opäť nový život a novú radosť.
Odpustenie otvára nové možnosti v tebe, 
aj v druhých ľuďoch.
Mal by si odpúšťať veľmi často:
„sedemdesiatsedemkrát“, do nekonečna...
Veď aj ty sám tak veľmi potrebuješ ODPUSTENIE.  

Phil Bosmans
Z češtiny preložila: Anička

K mimoriadnemu roku prispievame tentoraz básňou z pera Phila Bosmansa, 
belgického katolíckeho kňaza. Báseň je súčasťou knihy Nezapomeň na radost, 
ktorá vyšla v češtine.

Je tu len jediná cesta

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA
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ICH DOMOV SA ZMENIL NA VÄZENIE.
POMÔŽME IM...

Nebuďme ľahostajní. Oni fakt potrebujú pomoc.

Deti žijúce v zničenej Sýrii majú po-
cit, že celý svet na ne zabudol. Sme 
presvedčení, že pomáhať treba pria-
mo na mieste. V roku milosrdenstva 
buďme milosrdní aj my... tak ako je 
k nám milosrdný náš Pán.
Bezstarostný život sýrskych detí bol 
narušený všadeprítomným násilím, 
smrťou a strachom.
Jedným z najzničujúcejších dôsled-
kov, ktoré vojna deťom spôsobuje, je 
znemožnenie ich práva na vzdelanie:

Tehlička 2016 – príďte si na pôstnu polievku

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

• vojna trvá už takmer 5 rokov a stá-
le pokračuje

• priamo sa dotýka viac ako 12 mi- 
liónov ľudí

• vyžiadala si viac ako 300 000 ľud-
ských životov, vrátane 20-tisíc detí

• 500-tisíc ľudí je uväznených a ne-
zvestných, pol milióna ďalších je 
znetvorených

• počet sýrskych utečencov v okoli-
tých štátoch vzrástol na 4 milióny

• 8 mil. ľudí je vnútorne vysídlených
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Šancou je vytvoriť im bezpečné 
miesto
Miesto na míle vzdialené od násilia, 
kde dialóg má prednosť pred bom-
bami a zbraňami. Saleziánske cen-          
trá v Damasku, Aleppe a Krafoune 
sú miestami, ktoré pomáhajú de-
ťom a mladým uniknúť z väzenia. 
Pridajme sa k nim a pomôžme!

• viac ako 400 rodinám poskytujú 
materiálnu, potravinovú, lekársku 
pomoc

• potrebujú školské pomôcky na 
vzdelávacie a voľnočasové aktivity 
pre 2000 dennodenne prichádzajú-
cich detí a mladých

• opraviť bombou poškodené cen- 
trum v Damasku
Na čo budú použité peniaze?
Finančné prostriedky, ktoré sa vyz-
bierajú aj vďaka vám, budú použi-

té na materiálnu pomoc, základnú 
zdravotnú starostlivosť a potravino-
vú pomoc pre viac ako 400 rodín, na 
školské pomôcky pre vzdelávacie a 
voľnočasové aktivity, letné kempy 
približne pre 2000 detí a mladých či 
opravu bombou poškodeného cen-
tra.
Prispieť môžete:
• prevodom či vkladom na účet 
verejnej zbierky 26 20 85 26 41 / 
1100 (Tatra Banka)

• zaslaním SMS v hodnote 2 € v tvare 
DMS TEHLICKA na číslo 877 

• ľubovoľným príspevkom v Pasto-
račnom centre Božieho milosrden-
stva v Závode na kvetnú nedeľu 20. 
marca, kde sa bude po druhej sv. 
omši podávať už tradične pôstna 
polievka Veronika • Foto: archív

Zdroj: www.tehlicka.sk
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Rozdávajme a násobme tak  Lás-
ku, ktorá prišla do našich sŕdc na 
Vianoce, nech zázrak Vianoc pre-
žívame vo svojom srdci po celý 
rok a nech táto zvesť prenikne aj 
do sŕdc ľudí, ktorí zažívajú bolesť 
a utrpenie nielen z vojny. Biednych, 
chudobných a trpiacich, hladujú- 
cich po láske, bez domova a ro-
diny máme všade okolo seba. Sv. 
Terezka z Lisieux hovorila: „Často 
stačí jedno slovo, úsmev, aby sme 
potešili smutnú dušu...“. 
Nechajme sa preniknúť prúdom 

Buďme štedrí aj v pôste, nielen na Vianoce
Božieho milosrdenstva v tomto 
svätom Roku milosrdenstva a do-
voľme mu, aby skrze naše srdcia 
a ruky prúdilo do celého sveta. Tak 
ako je náš Otec milosrdný k nám, 
buďme aj my k svojim bratom 
a sestrám. Slovom či skutkom.
V tomto pôstnom čase, keď sa pri-
pravujeme na najväčšie tajomstvo 
našej viery, na dar nezaslúženej 
spásy a nekonečného Božieho mi-
losrdenstva, čas, kedy si uvedomu-
jeme, že Ježiš sa pre nás obetoval 
až do krajnosti a dal seba za nás, 

Príjemná atmosféra, nedeľný obed bez zhonu, povzbudivé slovo priateľov, Božia prítom-
nosť. Celé rodiny si už zvykli prísť do Pastoračného centra na pôstnu polievku a prispieť 
na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Príďte aj vy. Ten pocit je na nezaplatenie.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
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buďme aj my milosrdní k druhým, 
všímaví, štedrí. Podeľme sa s tým, 
čo sme dostali, s tými najchudob-
nejšími, biednymi a trpiacimi, 
v ktorých prebýva Ježiš a obetujme 
z toho, čo sme dostali.
Príďte, zažite príjemné spoločen-
stvo ľudí, povzbuďme sa spoloč-
ne na ceste viery a darujme „náš 
obed“ našim bratom a sestrám 
v Sýrii. Pridajme sa k aktivite Teh-
lička a stavajme spolu  „domov“ pre 
tých, ktorí to potrebujú.
Bl. Matka Tereza hovorila: „Daruj 
svetu to najlepšie, čo máš, a udrú 
ťa do tváre... ale aj tak daj svetu to 
najlepšie, čo máš.“
Srdečne vás pozývame na kvetnú 
nedeľu 20. marca do Pastoračné-
ho centra Božieho milosrdenstva 
v Závode na pôstnu polievku po 
svätej omši začínajúcej o 10.30 h.

Tešia sa na vás 
  pani kuchárka Gitka 
  a organizačný tím

                       Foto: Ivana 

Pôst je viac ako nejesť mäso či ne-
piť alkohol alebo zriecť sa niečoho 
iného. Pôst nie je ani výkon, ktorý 
žiadame od seba, alebo ponúkame 
Bohu. Pôst je príležitosťou obno-
viť sa na tele a na duši, zintenzív-
niť svoj život a pocítiť novú radosť 
zo života. Sú to požehnané dni na 
stretnutie so sebou samým, so svo-
jím prostredím, so svetom okolo 
mňa.

Po období fašiangov, masiek a ple-
sov je ťažké pochopiť, ako môže 
byť pôst darom pre ľudí roztan-
covaných, usmievavých a azda aj 
bezstarostných. Na konci tohto ob-
dobia nastal čas „pochovať basu“ 
a ponoriť sa do ticha štyridsaťdňo- 
vého pôstu. Prečo? „Dobrovoľný 
pôst sa vždy chápal ako pokoj pre 
telo, sila pre ducha a posilnenie 
duše.“ Kto z nás to nepotrebuje: do-
byť svoju vnútornú energiu a získať 
pokoj? Po „vyšantení sa“ má svoje 
miesto aj pôst, trochu ticha, poko-
ja, rozvahy, zamýšľania sa, či život 

PRIDAJ SA AJ TY

Prejsť do ticha 
neznamená vzdialiť 
sa od ľudí
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je len tanec, maska, hudba? Je ži-
vot aj niečo iné?! 

Náš život je cesta. Sme stále v po-
hybe priestorovo, ale aj vnútorne. 
Život ako cesta ma upozorňuje: daj 
si pozor, aby život neprešiel okolo 
teba, aby sa neprevalil cez teba a ty 
ostaneš ležať na kraji cesty. Odhoď 
počas kráčania cestou nezmyselné 
ťarchy. Medzi tieto „niekedy nezmy-
selné“ ťarchy patrí aj alkohol. Táto 
iniciatíva je príležitosť pre tých, čo 
hovoria, že nemajú problém byť 
„free“, no možno je to problém – 
i keď skrytý. Niekto má zo svojho 

nepitia komplex menejcennosti. 
Nepiť alkohol je totiž úplne normál-
ny životný štýl. Tak prečo to aspoň 
počas pôstu neskúsiť?

Pôstny čas je ako čas ticha, ale 
prejsť do ticha neznamená vždy 
vzdialiť sa od ľudí. Znamená to tiež 
hľadať ich srdcia bez využitia slov. 

Jozef
organista z Radošoviec a otec malého 

Ondreja, ktorý stvárnil Káju Maříka

Foto: archív
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Bola som ešte malé dievčatko, keď 
som objavila v starenkinej modliteb-
nej knižke svätý obrázok, ktorý mi 
hneď od začiatku pripadal ľúbezný. 
Dievčina na ňom bola krásna a drža-
la kyticu ruží. Keď mi potom starenka 
povedali, že je to Terezka Ježiškova, 
bol mi ten obrázok ešte milší. Neja-
ko som si vtedy detským rozumom 
pomyslela, že keď je taká krásna, 
má takú peknú kyticu a k tomu je 
aj Ježiškova, musela byť láskavá a 

Návod na ozajstný 
život

PREHOVORILA K NÁM

Nad mestom sa v tichom prostredí nachádza Bazilika sv. Terézie od Dieťaťa Ježiš a Svätej Tváre

dobrá. Postupom času som sa stále 
viac utvrdzovala v tom, že moje prvé 
detské predstavy neboli ďaleko od 
pravdy. 

A ten pokoj, čo tam vládne...
Keď som pred troma rokmi povedala 
v práci, že pôjdeme z farnosti na púť 
do Lisieux, jeden kolega si zasnene 
povzdychol: „Tam je to krásne. Bol 
som tam ako študent. A ten pokoj, 
čo tam bol...“ Bola som teda zveda-
vá, ako tam bude. A skutočne, mal 
pravdu. Nad mestečkom plným kve-
tov sa v tichom prostredí nachádza 
Bazilika sv. Terézie od Dieťaťa Ježiš a 
Svätej Tváre. Patrí k najväčším chrá-
mom postaveným v 20. storočí vo 
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Francúzsku. Dolu v krypte sú pocho-
vaní, vtedy ešte blahoslavení, dnes 
už svätí, rodičia sv. Terézie. Majestát-
nosť baziliky a krásu okolitej prírody 
absolútne nič nenarúša, lebo všetky 
turistické a informačné zariadenia sú 
vybudované s francúzskou noblesou 
v podzemí. Keď sme tam vstúpili, ce-
lým komplexom sa šírila krásna me-
lodická hudba. Rukami-nohami som 
sa vtedy dohovárala s obchodníčkou 
a nakoniec sa mi podarilo kúpiť do-
tyčné CD s názvom Therése: Vivre ď 
Amour. Po sv. omši sme odišli auto-
busom dolu do mestečka do rodičov-
ského domu sv. Terézie.

Obklopená láskou
Keďže otec sv. Terézie bol hodinár 
a zlatník a matka sa venovala vy-
chýrenému čipkárstvu, rodina bola 
dobre finančne zabezpečená. Z 
deviatich detí zbožných manželov 
Martinovcov prežilo len päť dievčat.  
Po smrti manželky v roku 1877 sa 
otec s piatimi dcérami presťahoval 
z Alencone do Lisieux. Poschodová 
vilka je v súčasnosti  krásne zrekon-
štruovaná, zariadenie domu je však 
pôvodné. Na poschodí je detská 
izba s pôvodnými hračkami a krás-
ne zachované kučeravé vlasy sv. Te-

Vítala nás s láskou.
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rézie, zarámované v obraze. Malá a 
útulná záhrada okolo domu hýrila 
všetkými možnými farbami ruží a 
keďže sme boli v Normandii, nechý-
bali ani všadeprítomné hortenzie. V 
takomto krásnom prostredí, obklo-
pená láskou otca a starších sestier,  
vyrastala sv. Terézia. Jej citlivej duši 
však ani to nemohlo vynahradiť 
predčasnú stratu matky. Za náhrad-
nú mamičku si sama potom vybrala 
najstaršiu sestru Paulínu. 

... že ho s láskou víta
Z rodičovského domu sme pokra-
čovali do karmelitánskeho kláštora.        

Záhrada rodiny Martinovcov – plná farieb a vôní.

V jeho sprístupnenej časti v kaplnke 
sme pokľakli pred jej hrob. Človek 
tu má hneď od prvého momentu 
pocit, že ho s láskou víta. S tou lás-
kou, ktorej zasvätila celý svoj život. 
Ako 15-ročná napriek mnohým pre-
kážkam vstúpila do kláštora bosých 
karmelitánok v Lisieux s túžbou 
zachraňovať duše a modliť sa za 
kňazov. Od roku 1927 je patrónkou 
misií, hoci nikdy na žiadnej nebo-
la. Modlila sa za misie v kláštore.              
K svätosti išla malou cestou - cestou 
duchovného detstva. Jednoduchou 
cestou dôvery a odovzdania sa lás-
ke k Bohu. Chcela sa stať maličkou, 
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aby ju Boh dvíhal  k sebe. Takto v ti-
chosti prijímala všetky radosti i utr-
penia rehoľného života. Nikomu sa 
nezdôverovala. 

Predné priečky hitparád
V roku 1895 začala na podnet pred-
stavenej písať vlastný životopis s 
názvom Dejiny duše. Nikto vtedy 
netušil, že sa z neho vykľuje kniž-
ný zázrak 20. storočia. Storočia tak 
hladného po láske, ktorú sv. Te-
rezka neúnavne prejavovala vždy a 
všade. A priznám sa vám, že ani ja 
som vtedy netušila, že CD, ktoré v 
Lisieux kupujem, sú vlastne jej zhu-
dobnené básne . Až neskôr doma 
som zistila, že mladé kanadské spe-
váčky zhudobnili verše sv. Terézie a 
obsadzovali s nimi predné priečky 
hitparád. 

Doputovala k nám
Minulý mesiac v januári sa mi všet-
ky tieto spomienky opäť oživili, lebo 
sa stala ďalšia nádherná udalosť. 
Na oplátku, teraz doputovala sv. 
Terezka k nám. Dva týždne putoval 
relikviár zo vzácneho brazílskeho 
dreva s jej pozostatkami po celom 
Slovensku. Mnoho rokov po smrti 
sa konečne naplnila jej túžba - je 
misionárkou v pravom slova zmy-
sle. Dala nám prísľub, že  keď bude 
v nebi, vyprosí nám veľa milostí a 
budú na nás padať ako dážď z ruží. 

Po tieto dva týždne padal dážď  ruží 
aj na jej relikviár. Tak sme prejavo-
vali lásku a vďaku zase my jej. Prišla 
medzi nás v najvhodnejšej chvíli. 
Snáď ešte nikdy sme nepotrebovali 
prebudiť v nás lásku tak ako teraz. 
Sme schopní vo všetkom tom kom-
plikovanom chaose navôkol po-
chopiť, že táto jednoduchá svätica 
nám dáva návod na ozajstný život? 
Uznáme konečne, že tie najkrajšie 
a najhodnotnejšie veci sú jednodu-
ché, obyčajné a nestoja nás viac než 
obyčajný prejav lásky? Naša duša to 
možno niekde trošku aj vie, lenže 
my až priveľmi počúvame rozum...

Anička • Foto: autorka
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Svätý Ján z Boha

ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH

Ján sa narodil 8. marca 1495 v obci 
Montémor-o-Novo pri meste Évo-
re v Portugalsku. Jeho rodičia boli 
jednoduchí robotníci a odmalička 
ho vychovávali v kresťanských zá-
sadách. Ján mal už od detských ro-
kov veľmi dobrodružný život. Keď 
mal osem rokov, odišiel z domu. 
Hovorí sa, že ho nalákal okoloidúci, 
ktorý v ich dome jednu noc preno-
coval. Matka z náhleho zmiznutia 
syna ochorela a po troch týždňoch 
zomrela. Otec potom vstúpil k fran-
tiškánom, kde tiež pomerne skoro 
zomrel.
Ján sa dostal do španielskeho mes- 
ta Oropesy, kde sa ho ujal správca 
grófskeho majetku. Ten mu dal zá-
kladné školské vzdelanie a neskôr 
ho zamestnal ako pastiera do-
bytka, poľného robotníka a na-
pokon ako dozorcu na grófskom 
veľkostatku. Keď mu však ponúkol 
dcéru za ženu, Ján odmietol, lebo 
už predtým spravil sľub čistoty. 
Prihlásil sa k vojsku, kde sa dostal 
do skazeného prostredia. Síce ne-
chcel nasledovať zlé počínanie, ale 
predsa to malo na neho vplyv – za-
čal zanedbávať svoje náboženské 

povinnosti. Po tom, čo neustrážil 
vojnovú korisť a chceli ho obesiť, 
odišiel z armády. Vrátil sa do Oro-
pesy, kde pracoval do roku 1532. 
Znovu sa hlásil do armády a vo voj-
sku cisára Karola V. bojoval proti 
Turkom až pri Viedni. Po návrate 
do Španielska zanechal vojenčinu 
a živil sa ako pomocný robotník. 
Keď si našetril trochu peňazí, začal 
obchodovať s knihami, najprv ako 
potulný predavač, neskôr ako kníh-
kupec v Granade. Ján mal vtedy už 
vyše 40 rokov. 

Pod vplyvom Božích vnuknutí chcel 
nejako apoštolovať, ale nemal jas-
ný životný plán. Až v januári 1539 
po vypočutí jednej kázne sv. Jána 
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Avilského zažil hlbokú vnútornú 
premenu, ktorá usmernila celý jeho 
ďalší život. Ján sa usiloval najprv čo 
najúprimnejšie zúčtovať s minulos-
ťou. Prejavoval hlbokú ľútosť nad 
svojimi hriechmi a robil za ne také 
ponižujúce verejné pokánie, že ho 
pokladali za pomäteného a zavreli 
ho do blázinca. Tam ho navštívil sv. 
Ján Avilský. Radil mu, aby sa mier-
nil v sebaumŕtvovaní a aby dal svo-
je telesné a duševné sily do služieb 
tých, čo potrebujú pomoc. Ján po-
slúchol dobrú radu a vnútorne sa 
upokojil. Odvtedy všetky jeho sily 
a schopnosti patrili chudobným a 
chorým, ktorých bolo v Granade 
viac ako dosť. Najprv zhromažďoval 
bedárov v dome, ktorý mu dal k dis-
pozícii istý šľachtic. No už roku 1540 
založil svoju prvú nemocnicu pre 
chudobných chorých. Bola jedno-
duchá a malá, ale bol to prvý kon-
krétny krok k neskoršiemu veľkému 
dielu. Jánova nezištná a obetavá 
dobročinnosť vyvolávala zaslúže-
ný obdiv a mnohých pohla k tomu, 
aby podporili jeho prácu. Roku 
1547 mohol už vybudovať v Grana-
de väčšiu nemocnicu. Zlepšenou 
organizáciou dovtedajšej liečebnej 
starostlivosti to bolo priekopnícke 
dielo, akýsi predchodca moder-
ných polikliník s oddeleniami pre 
rozličné choroby a druhy pacientov 
a predovšetkým so systematickou 

ošetrovateľskou službou.
Medzitým sa začalo utvárať i nové 
rehoľné spoločenstvo, ktoré malo 
žiť a pracovať podľa Jánových ide-
álov. Ján nebol spočiatku rehoľ-
níkom. Keď však biskup videl jeho 
náboženské nadšenie a jeho úplnú 
oddanosť službe biednym, radil 
mu, aby nosil osobitné rúcho, ktoré 
by bolo znakom Bohu zasvätenej 
osoby. Jeho zasvätenie Bohu malo 
vyjadriť i meno, ktorým sa potom 
nazýval - Ján z Boha. Roku 1546 sa 
k nemu pridali prví dvaja spoloč-
níci, ktorých on sám obrátil k lep-      
šiemu životu. Krátko nato pristúpili 
ďalší traja. Roku 1548 mohol už Ján 
z Boha rozšíriť svoju činnosť i mimo 
Granady - založil nemocnicu pre 
chudobných v meste Toledo. 
Ako veľmi sa vedel Ján z Boha obe-
tovať za chorých, dokazuje epizóda 
z roku 1549. 3. júla toho roku vy-
pukol v granadskej verejnej nemoc-
nici požiar. Rýchlo sa rozšíril a nik 
si už netrúfal zachraňovať chorých, 
ktorí neboli schopní sami ujsť. Keď 
to Ján počul, hneď pribehol, bez 
rozmýšľania sa vrhol do ohňa a         
s nadľudskou námahou zachránil 
všetkých chorých i časť zariadenia 
z horiacej budovy. Nebola to jeho 
nemocnica, ale keď išlo o záchranu 
chorých, Ján nerobil rozdiely. No 
okrem chorých aj mnohí iní pocítili 
jeho dobročinnosť. Boli to chudob-
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ní, s ktorými začínal, potom opus-
tené deti, študenti bez prostried-
kov, robotníci bez práce, dievčatá a 
vdovy vystavené vydieraniu a mrav-
nému nebezpečenstvu. O Jánovi z 
Boha sa oprávnene hovorí, že patrí 
medzi veľkých sociálnych svätých.
On sám vo svojom živote veľa po-
hodlia nepoznal. A nechcel ho mať 
ani pri smrti. Zomrel kľačiačky s krí-
žom pritisnutým na prsia a so slo-
vami: „Ježiš, Ježiš, do tvojich rúk 
porúčam svoju dušu.“ Bolo to nad 
ránom 8. marca 1550. Mal 55 rokov.
Okolo sv. Jána z Boha sa začalo ešte 
za jeho života utvárať nové, Bohu 
zasvätené spoločenstvo. On sám sa 
však nedočkal jeho riadneho usta-
novenia a cirkevného schválenia. 
Ba ani nenapísal nijaké stanovy ale-
bo pravidlá. Kým žil, stačil jeho prí-
klad a niekoľko zásad, medzi ktoré 
patrilo jeho často opakované po-
vzbudenie: „Robte dobre, bratia!“
Z tohto povzbudenia vzniklo aj ta- 
lianske pomenovanie nasledovní-
kov sv. Jána z Boha - „Fatebenefra-
telli“. Po jeho smrti veľmi vzrástol 
počet jeho duchovných synov 
v Španielsku aj iných krajinách. Pá-
pež Sixtus V. potvrdil roku 1586 ich 
združenie ako riadnu rehoľnú spo-
ločnosť, skladajúcu sa z rehoľných 
bratov. Ich oficiálne meno je „Ne-
mocničný rád sv. Jána z Boha“, ale v 
rozličných krajinách majú rozdielne 

miestne pomenovanie. Tak na Slo-
vensku sa volajú Milosrdní bratia. 
Až do štátnej likvidácie roku 1955 
mali Milosrdní bratia na Slovensku 
kláštory a nemocnice v Bratislave, 
Skalici a v Spišskom Podhradí.
Ján z Boha bol vyhlásený za svä-
tého roku 1690. Jeho telesné po-
zostatky odpočívajú v katedrále 
v Granade. Je patrónom Granady, 
chorých, doktorov, nemocníc, kníh-
kupcov, kníhtlačiarov.

Pavol • Zdroj: internet

Calle verde (Zelená ulička) v Montemor-o- 
-Novo s rodným domom Jána z Boha
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Kaplán sa na hodine náboženstva 
spytuje žiakov:
- Tak, ako znie siedme božie priká-
zanie, Jožko?
- Nepokradnete!
- Azda nepokradneš, nie?
- Áno, ja viem, ale nechcel som vám 
tykať.

Mamička sa pýta Janky:
- Ty sa už nekamarátiš s Patrikom?
- Nie.
- A prečo?
- Ty by si sa chcela kamarátiť s nie-
kým, kto klame a kradne?
- Nie, to by som teda nechcela…
- Vidíš, Patrik tiež nie…

- Aký je rozdiel medzi sliepkou a vo-
jakom?
- Sliepka musí znášať vajcia, vojak 
všetko.

Sedí kôň v kine a pred ním sedí žira-
fa. Kôň nič nevidí, nakláňa sa dopra-
va, doľava, až to nakoniec nevydrží. 
Poklepe žirafu po pleci a hovorí: 
- Nemohli by ste sa trocha uhnúť? 
Žirafa sa otočí a hovorí: 
- Mňa porazí, kôň v kine!

Ako jednoducho overíte užitočnosť 
zamestnanca?
Vyhodíte ho. Keď začnú problémy, 
tak bol užitočný.

Pripravil: Pavol

Ty si môj Pán

Ty si môj Pán, Ty dvíhaš ma,
Ty krvou z rán, Ty obmývaš ma. 

Tak príď a zachráň ma, ja padám 
pod ťarchou svojich vín,
tak príď a nenechaj ma tam, tak 
príď a naplň svoj chrám.  

Kríž je znakom spásy

Ref.:
Kríž je znakom spásy, kríž ten dre-
vený,
Kristom nesený z lásky, krvou zmá- 
čaný za nás.

1. Sám si, Pane, znášal, ťarchu na-
šich vín.
sám si sa oddával z lásky pod svoj 
kríž.       

2. Pozri, Pane, hľa tu na mňa úbo-
hého, 
pomôž znášať ťarchu kríža tak ťaž-
kého.          

3. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu 
svojich vín.
Krista vždy nasledovať, chcem byť 
stále s Ním.

ZASMEJME SA S CHVÁLOU NA PERÁCH
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FARSKÁ MATRIKA

Sviatosť krstu prijali
Richard Červenka   * 06. 10. 2015 krst: 10. 01. 2016
Adela Majzúnová   * 07. 11. 2015  10. 01. 2016
Sabina Červenková   * 13. 11. 2015  24. 01. 2016
Do večnosti sme vyprevadili
Katarína Šimková, rod. Hegedűšová † 15. 12. 15     pohreb: 17. 12. 2015
Imrich Iľaš    † 14. 12. 15  18. 12. 2015
Irena Knotková, rod. Trajlinková † 23. 12. 15  30. 12. 2015
Norbert Pavelka   † 03. 01. 16  07. 01. 2016
Pavel Studenič    † 18. 01. 16  23. 01. 2016

ŠTATISTICKÁ BILANCIA ZA ROK 2015
V našej farnosti bolo pokrstených:  Pre porovnanie v roku 2014:
celkom 37 osôb     38 pokrstených,
z toho bolo:       z toho:
13 chlapcov     17 chlapcov
24 dievčat     21 dievčat
34 detí bolo pokrstených v 1. roku života, dve deti v 7. a jedno v 4. roku života,
z toho bolo len 16 legitímnych a 21 nelegitímnych detí
Sviatosť birmovania    V roku 2014
prijalo 19 mladých    1 pobirmovaný
K sviatosti eucharistie    V roku 2014
prvýkrát pristúpilo 22 školopovinných detí 21 prvoprijímajúcich
(12 chlapcov a 10 dievčat)
Sviatosť pomazania chorých
bola vysluhovaná počas celého roka v domácnostiach a v DSS na požiadanie
Sviatosť manželstva    V roku 2014
prijalo 10 párov,    12 párov
z toho 8 katolíckych a 2 zmiešané páry
Pohreby     V roku 2014
pochovaných bolo celkom 31 zomrelých, 21 pochovaných
z toho:
17 mužov     10 mužov
14 žien      11 žien
najstaršia bola 96/93 ročná žena  91-ročný muž
najmladší bol 47-ročný muž   57-ročný muž
z toho len 24 zaopatrených sv. sviatosťami 17 zaopatrených
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