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Cesta k svätosti

Tri dni pred našimi „bezchlebaho-
dami“, ktoré pripadajú na sviatok 
Návštevy Panny Márie (2. júla) – ti-
tul starého kostolíka na cintoríne, 
slávi svätá Cirkev slávnosť (prikáza-
ný   sviatok) svätých Petra a Pavla, 
apoštolov (29. júna). Zvykneme ich 
nazývať aj apoštolskými kniežata-
mi. Z toho, čo sa o nich dozvedáme 
z novozákonných spisov, veľmi dob-
re chápeme ich význam pre rodiacu 
sa Cirkev v prvom storočí, ale aj pre 
Cirkev vo všetkých etapách dejín, 
teda i pre nás. Evanjeliá  nám pred-
stavujú svätého Petra ako prvého  
spomedzi apoštolov, ktorému Pán 
Ježiš zveril rodiacu sa Cirkev. Teda 
urobil ho svojím zástupcom na zemi 
(prvým pápežom), skôr ako vystúpil 
na nebesia a odovzdal mu „kľúče 
od nebeského kráľovstva“. Svätého 
Pavla nám Skutky apoštolov a tiež 
jeho listy predstavujú ako veľmi 
obetavého, horlivého a vzdelaného 
Apoštola národov, ktorý toho na poli 
evanjelizácie urobil viac ako ktorý-
koľvek z apoštolov. A pre Ježišovo 
evanjelium si vytrpel viac ako hocik-
to iný.
Keď však pozorne čítame, aké boli 
ich začiatky, napadá nám otázka: 
Prečo si Pán Ježiš vyvolil práve ich? 

ÚVODNÍK
To skutočne nenašiel nikoho schop-
nejšieho? Veď to celé od začiatku ne-
dávalo zmysel.
Šimon, ktorému dal Pán Ježiš meno 
Kéfas, teda Peter – Skala bol jedno-
duchý galilejský rybár, nevzdelaný, 
tvrdohlavý, prchký, nestály v úmys-
loch a rozhodnutiach. Samotnému 
Pánu Ježišovi chcel nanucovať svoju 
predstavu o Mesiášovi, načo ho Pán 
Ježiš musel tvrdo pokarhať: “Choď 
mi z cesty, satan! Na pohoršenie si 
mi, lebo nemáš zmysel pre Božie 
veci, len pre ľudské!” (Mt 16, 23). Po 
poslednej večeri sa zaprisahával: 
“Aj keby som mal umrieť s tebou, 
nezapriem ťa.” (Mt 26, 35). A predsa 
zaprel, dokonca trikrát ešte v tú istú 
noc – skôr než zaspieval kohút.
Šavol, ktorý po svojom obrátení za-
čal používať meno Pavol, bol síce 
na rozdiel od Petra vzdelaný mladý 
muž, pravoverný Žid, avšak až fana-
ticky lipol na dodržiavaní židovského 
Zákona a všetkých, ktorí mali iné ná-
boženské cítenie ako napr.   prví kres-
ťania, kruto prenasledoval, dychtil 
po ich potrestaní ba i zabíjaní.
A predsa, keď sa ich dotkla Božia mi-
losť, stali sa z nich noví ľudia, ochot-
ní obetovať sa pre Pána Ježiša Kris-
ta, pre jeho evanjelium a pre jeho 
Cirkev. Dnes si ich uctievame ako 
veľkých svätcov, apoštolské knieža-
tá, ktorých život je pre nás veľkým 
príkladom a povzbudením.
Povzbudením v tom zmysle, že každý 



4 Svitanie  2/2016

človek sa môže zmeniť. I ten najne-
schopnejší, aj ten najväčší hriešnik. 
Každý z nás sa môže stať svätý, po-
dobne, ako sa stali oni dvaja. Nie je 
treba urobiť nič svetoborného. Stačí, 
ak budeme hľadať pravdu, pokor-
ne sa otvoríme tej Pravde, ktorou 
je Kristus a dovolíme mu, aby nás 
pretváral svojou milosťou. A On si 
nás už povedie po tej ceste, o kto-
rej sme si možno mysleli, že na ňu 
nemáme. On nás uschopní na to, 

Na tento deň som sa veľmi tešila. 
Pán farár nám rozdal na začiatku 
tretej triedy na hodine nábožen-
stva zošity, do ktorých nám každú 
nedeľu po sv. omši dával pečiatky 
za účasť. Vždy v stredu po skončení 
vyučovania sme sa stretávali. Naj-
prv v Pastoračnom centre a neskôr 
sme mali nácvik v kostole. Pán farár 
nám rozprával veľa o Pánovi Ježišo-
vi a o tom, ako túži prísť do srdca 
každého jedného z nás. Dva týždne 
pred prvým sv. prijímaním sme si 
boli na fare vyzdvihnúť rúcho. Ne-
vedela som sa dočkať toho veľkého 
dňa, kedy si ho už konečne oble- 
čiem. Moja radosť bola ešte väčšia, 
keď v piatok pred prvým sv. prijíma-

Prijala som Ježiška
do srdiečka

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
ním priletel môj krstný otec Tomáš 
z Afriky. Pripravovala som sa aj na 
sv. spoveď. Napísala som si hriechy 
a pomyslela som si: „Aká som zlá, 
veď mám toľko hriechov – až 26!“

Večer pred prvým sv. prijímaním 
som nemohla ani zaspať. Nevedela 
som, čo ma vlastne čaká. Ráno bolo 
krásne a slnečné. Aby som bola aj ja 
na túto slávnosť pekná, išla som sa 
dať učesať. O štvrť na jedenásť sme 
sa všetci stretli pri fare. Pán farár po 
nás prišiel a všetci sme išli v sprie-
vode do kostola. Mala som trocha 
obavy, či to všetko zvládnem tak, 
ako sme si to nacvičili. Počas sv. 
omše sme počúvali kázeň pána fa-
rára a spievali rôzne pekné piesne. 
Po obnove krstných sľubov som 
prijala Ježiška do svojho srdiečka. 
Ježiška, na ktorého som sa celý rok 
tak veľmi tešila.

Vaneska • Foto: archív FÚ
          

o čom sme si mysleli, že toho nie sme 
schopní. On nás povedie po našej je-
dinečnej ceste svätosti. Nezabudni-
me na to ani počas letného oddychu 
a dajme sa k dispozícii tomu, ktorý aj 
cez nás nehodných dokáže viesť ľudí 
k spáse a nás k osobnej svätosti.

Želám Vám požehnaný čas prázdnin 
a dovoleniek

Váš duchovný otec Peter Kudláč, farár
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Sviatok Najsvätejšieho Kristovho 
tela a krvi, známy ako Božie telo, 
je oslavou daru Eucharistie a vyja-
drením úcty k Spasiteľovi prítom-
nému pod spôsobom chleba a vína 
vo Sviatosti oltárnej. Slávi sa vždy 
vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej 
Trojice. V našej farnosti je zvykom 
sláviť ho usporiadaním procesie v 
nasledujúcu nedeľu. Takto tomu 
bolo aj v tomto roku. 
Náš duchovný otec Peter v sláv-
nostnom sprievode niesol mon-
štranciu s kúskom premeneného 
chleba ulicami, deti na znak úcty 
k Bohu rozsýpali na cestu lupene 
kvetov. Voňavá farebná cesta viedla 
okolo farského kostola po uliciach 

Úcta na štyri svetové strany

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Štúrova a Družstevná. Sprievod sa 
postupne zastavil pri štyroch oltá-
roch symbolizujúcich štyri svetové 
strany. Vďaka za námahu a ocho-
tu rodinám, ktoré ich rok čo rok 
s láskou pripravujú. Celú slávnosť 
zakončil už v kostole ďakovný chvá-
lospev a udelenie eucharistického 
požehnania.



7Svitanie  2/2016

Zopár detailov
Slávnosť Božieho tela bola aj 
v tomto roku krásna, no pozorné-
mu účastníkovi neuniklo niekoľko 
detailov. Jedným z nich je účasť 
veriacich. Bolo ich podstatne me-
nej, ako v predchádzajúcich ro-
koch. Na zlé počasie sa vyhovárať 
nemôžeme – čistý vzduch po daž-
di, príjemné slniečko a bezvetrie 
vytvárali jedinečné podmienky aj 
pre tých, ktorým sa do sprievodu 
naozaj nechcelo. Ďalším z detailov 
sú nevyhnutné prejavy úcty. Sku-
pinky na čele procesie sa postupne 
prichádzajúc klaňali pred oltárik-
mi. Komu? Čomu? Veď Sviatosť ol-
tárnu, ktorej úcta a poklona patrí, 
mali za chrbtami. Kňaz ju položil na 
oltárik vždy až po niekoľkonásob-
nom klaňaní skupiniek. 
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Vynára sa otázka, či nám sviatok 
a s ním spojená procesia rokmi ne-
zovšedneli. Či ich nevnímame len 
ako príležitosť prevetrať nové šaty 
či verejne ukázať, že sme „porádní 
katolíci“. Či by naša spoločná osla-
va Sviatku Najsvätejšieho Kristo-
vho tela a krvi nepotrebovala nové 
impulzy. Možno menej strojenosti 
a viac radosti a spontánnosti. Kaž-
dý dobrý nápad je vítaný, pomoc-
né ruky rovnako. Ochotní farníci, 
ktorým záleží na spoločnom preží-
vaní aktívneho kresťanského živo-
ta a živej viery, sa môžu prihlásiť 
u pána farára. Pokúsme sa v budú-
com roku prežiť tento sviatok s no-
vou radosťou.

Trocha histórie
Aby sme neskončili pesimisticky, 
na záver trochu z histórie sviatku: 
ako uvádza portál hlavnespravy.sk, 
hlavnou predstaviteľkou hnutia za 
zavedenie sviatku Božieho tela bola 
svätá Juliana z Liége (1192-1258), 
sestra a neskôr opátka kláštora Mt. 
Cornillon. Pre svoju snahu získala 
mnohých kňazov i biskupa Roberta 
de Thourote, ktorý v roku 1246 dal 
súhlas na slávenie tohto sviatku v 
diecéze Liége. Jedným z arcidiako-
nov v katedrále v Liége bol Jacques 
Panteleon, ktorý sa v roku 1261 stal 
pápežom Urbanom IV. Ten v roku 
1264 encyklikou rozšíril slávenie 
sviatku Božieho tela na celú cirkev.

Ivana  •  Foto: autorka
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Ráno 8. mája bolo priam nádherné. 
Slnečné lúče pretkávali ukážkovo 
modré nebo a krásne nás zohrievali 
v autobuse celou cestou do Dolian. 
Ani tento rok naši farníci neopome-
nuli tradíciu založenú našimi pred-
kami a vydali sa na púť do Dolian 
- Ompitálu k svätému Leonardovi. Z 
autobusu sme vystúpili priamo pred 
farským úradom. Vybrali sme z kufra 
autobusu obetné dary, skontrolovali 
všetky spodničky a stužky na krojoch 
a zamierili sme ku kaplnke sv. Leo-
narda.

... aby sme videli
otvorené nebo

NAŠI FARNÍCI NA CESTÁCH Ukazuje cestu k Otcovi
Tam o 10.30 h prišiel aj slávnostný 
sprievod s hlavným celebrantom 
Mons. prof. ThDr. Jozefom Haľkom, 
pomocným biskupom Bratislavskej 
arcidiecézy. V homílii Mons. Haľko 
prirovnal krásne svietiace slnko 
toho dňa k Pánovi Ježišovi, ktorý 
svojím zmŕtvychvstaním nás ako 
svetlo vedie životom a ukazuje ces-
tu k Otcovi. Boh chce, aby sme vide-
li otvorené nebo, aby sme vedeli, že 
je prítomný v živote každého z nás, 
zaujíma sa o nás, dotýka sa nášho 
srdca. 
Od momentu nášho krstu vznikol 
veľmi intenzívny a živý signál med-
zi naším a Božím srdcom. Keď sa 
prehrešíme a vojdeme do tunela, 
môže sa signál stratiť, ale aj vtedy 
máme naporúdzi núdzové volanie: 
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Bože, prosím, pomôž! Zmiluj sa... 
A Boh reaguje na prosbu signálom 
múdrosti, rozvahy. Aj napriek našej 
zaneprázdnenosti by sme mali ob-
čas nasledovať sv. Leonarda a uro-
biť si čas v ústraní na Boha.  
Podľa legiend sa traduje, že sv. Leo-
nard pochádzal z franskej šľachtic-
kej rodiny, ktorá bola spriatelená s 
kráľom Chlodvikom. Bol vychováva-
ný na arcibiskupskom dvore a keď 
dospel, ponúkli mu viaceré biskup-
ské sídla. On však odmietol a utia-
hol sa do lesnej samoty pri meste 
Limognes. Tam za ním prichádzali 
ľudia s prosbou o pomoc. Liečil ich 
a kázal evanjelium. Mal privilégium, 
že môže žiadať u kráľa pre väzňov 
milosť a slobodu. Snímal im okovy 
a oni sa stávali slobodnými. 

Signál z neba zasahuje chlieb
Aj my máme svoje okovy, keď ne-
dokážeme odpustiť tým, ktorí nám 
ublížili, keď ich nedokážeme mi-
lovať. Keď nedokážeme odpustiť 
sami sebe. Boh to všetko vie a my 
ho môžeme poprosiť, aby nám 
zobral naše okovy - nenávisť, zlobu, 
aby sme mohli byť slobodní a vi-
dieť otvorené nebo. A Mons. Haľko 
ďalej vysvetľuje: „Keď kňaz počas 
sv. omše povie: toto je moje telo a 
toto je moja krv, v tomto momen-
te je otvorené nebo a silný signál z 
neba zasahuje premenený chlieb. 
Ježiš prichádza ako chlieb. Klope 
na dvere tvojho srdca a ty mu po-
vieš Amen. A tým Boh vstupuje do 
teba, tvojho srdca. Sníma ti okovy 
a robí ťa slobodným  pre lásku a po-
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koj. Svoj pokoj vám zanechávam, 
svoj pokoj vám dávam - tomuto po-
koju a otvorenému nebu sa otvor-
me,“ vyzval nás všetkých na záver 
homílie  Mons. Haľko. Myslím si, že 
teraz ide len o to, aby sme to z uší 
posunuli aj do mysle a srdca.  
Keď si niekedy otvoríte interneto-
vú stránku farnosti Doľany, nájdete 
tam okrem informácií zo života far-
nosti a fotografií aj veľa zaujímavé-
ho v rubrike Myšlienky. Dovolím si 
citovať jednu z nich: 

RÁNO ROBÍ DEŇ
Páter Cantalamessa ukončil kázeň 
myšlienkou jedného z púštnych ot-
cov: „Naša myseľ, hovorieval, je ako 
mlyn; prvé zrno, ktoré tam ráno vlo-
žíme, sa melie celý deň. Ponáhľajme 

sa teda vložiť do tohto mlynu, už od 
skorého rána, dobré zrno Božieho 
slova, inak príde diabol a vloží tam 
svoj kúkoľ a myseľ nebude robiť celý 
deň nič iné, len mlieť kúkoľ.“ Pápež-
ský kazateľ na záver pozval prítom-
ných, aby dnes do mlyna svojej mys- 
le vložili slová evanjelia ...„

Naši pútnici zažili 8. mája krásne 
ráno. Do srdca sme vpustili pouč-
nú homíliu Mons. Haľka a snažíme 
sa vidieť otvorené nebo. Keď si to 
všetko zosumarizujete, zistíte, že 
putovanie do Ompitálu robí deň 
krásnym, poučným a výnimočným. 
Príďte sa na budúci rok aj vy pre-
svedčiť, každý je srdečne vítaný.

Anička  • Foto: Alena
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V nedeľu 5. júna sme spolu so So-
lošničanmi slávili sviatok Božského 
Srdca Ježišovho a súčasne 70. výro-
čie posvätenia kaplnky, ktorá bola 
postavená z úcty a vďaky za ochra-
nu obce, ľudských životov a majet-
ku po prechode fronty počas druhej 
svetovej vojny. 

Úpenlivá prosba starostu
Dedine hrozilo bezprostredné ne-
bezpečenstvo po vyčíňaní nemec-
kých vojakov v susednej obci. Na-
chádzalo sa tu nemecké veliteľstvo, 
neďaleko núdzové letisko, muničné 
sklady a zajatecký tábor. Pred prí-
chodom frontu starosta obce za prí-
tomnosti obecného zastupiteľstva 
vyslovil úpenlivú prosbu, aby Bož-
ské Srdce Ježišovo ochránilo obec 
pred ničivými následkami vojny. 
Zároveň sľúbil, že obec postaví 
kaplnku, bude šíriť úctu k Božské-
mu Srdcu Ježišovmu a nedeľa po 
oktáve Božieho Tela sa stane obec-
nou slávnosťou. Dramatické uda-
losti vyvrcholili, keď nemeckí vojaci 
pochytali a zatvorili všetkých chla-
pov z dediny v kostole. S nádejou 
a dôverou odovzdali Sološničania 

S radosťou napĺňajú 
svoj sľub

NAŠI FARNÍCI NA CESTÁCH

svoje životy a životy svojich blíz-
kych pod ochranu Božského Srdca 
Ježišovho. Postup ruského vojska 
bol vyslobodením, urýchlil odchod 
nemeckých vojakov a dedina zosta-
la po prechode fronty neporušená. 
Táto vojnová udalosť sa v srdciach 
vďačných domácich zapísala ako 
„Sološnický zázrak“.

Splnili sľub
Obyvatelia Sološnice kaplnku po-
stavili svojpomocne, z vlastných 
milodarov. Dodnes je súčasťou 
farského kostola. Slávnostne bola 
posvätená otcom biskupom Mi-
chalom Buzalkom 30. júna 1946. 
V súčasnosti Sološničania napĺňajú 
druhú, náročnejšiu časť sľubu a tou 
je šírenie úcty k Božskému Srdcu 
Ježišovmu. Tohtoročná slávnosť sa 

V závodskom  kroji niesli obetné dary Sofia 
Korčeková a Timea Ďurkošová.
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konala na otvorenom priestranstve 
pred farským kostolom. Hlavným 
celebrantom bol otec arcibiskup 
Stanislav Zvolenský a spolu s ním 
slúžili sv. omšu duchovní otcovia 
Imrich Dočolomanský, Ján Buček 
a Edward Zakowicz. Eucharistická 
procesia ulicami dediny bola vyvr-
cholením slávnosti.
Aj my, pútnici zo Závodu, sme sa 
zúčastnili na slávení sviatku Bož-
ského Srdca Ježišovho v Sološnici. 
Bolo pre nás duchovným zážitkom, 
posilou, povzbudením a radostným 
prežívaním viery.

Alena  •  Foto: autorka
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SVITANIE SA PÝTA ZA VÁS

Neboj sa nechať sa 
od Boha prekvapiť
Poslaním Milosrdných bratov je sta-
rostlivosť o chorých, postihnutých, 
starých a núdzou trpiacich ľudí na zá-
klade kresťanskej lásky k blížnemu. 
V službe zviditeľňujú milosrdného 
Ježiša Krista poskytovaním pomoci 
všetkým ľuďom.  Na Slovensku je táto 
rehoľa menej známa, hoci Milosrdní 
bratia sú prvým zriaďovateľom ne-
mocníc na Slovensku. 
Hospitálsku rehoľu založil sv. Ján 
z Boha. Do tejto rehole patrí aj brat 
Svorad. S láskou a empatiou sa sta-
ral o chorých v nemocnici U Milosrd-
ných v Bratislave. Keď zistil, že jed-
na pacientka je zo Závodu, milo sa 
jej prihovoril v záhoráčtine. Na tvári 
jej zažiaril úsmev a oči sa rozjasnili 
radosťou. Milé slovo, pohladenie 
a úsmev sú terapiou. Rodinné ko-
rene brata Svorada siahajú do na-
šej obce, aj preto sme ho požiadali 
o rozhovor.   
Pochádzate z Bratislavy, váš 
vzťah k našej dedine však vôbec 
nie je náhodný. Poviete nám 
o ňom viac?
Pozdrav Pán Boh, drahí farníci z 
kostola sv. Michala v Závode. Ďaku-
jem vám pekne za váš záujem. Vy-
rástol som v bratislavskej Petržalke, 

no Závod mi nie je cudzí, naopak - je 
mi druhým  domovom. Moja mamin-
ka Eva Gabrišová, rodená Reifová, je 
rodáčka zo Závodu a ako isto viete, 
mám u vás ešte početné príbuzen-
stvo. Aj môj mladší brat Ľuboš krstil 
vo vašom kostole svojho syna.
Ako ste našli cestu, ktorou kráčate 
a napĺňate svoj život poslaním v 
reholi Milosrdných bratov sv. Jána 
z Boha?
Od detstva, ako si spomínam, som 
mal hlbokú náklonnosť k ľuďom, 
ktorí jednoducho nejakým spôso-
bom „vytŕčali z davu“. O ľudí bez 
domova, ktorým stačilo niekedy tak 
málo - venovať im len pár okamihov, 
zdieľať s nimi ich neľahký osud. Aj 
ľudia  s  telesným alebo mentálnym 
postihnutím, starí ľudia či prehliada-
ní, ktorí akosi nezapadli do systému. 
Do sveta, ktorý funguje na vyhláse-
niach: ja som dokázal to,  ja mám 
už toto, ja..., ja...). Všetko toto sa 
vo mne počas puberty ozývalo. Ako 
malý chlapec som trávil letné prázd-
niny u starých rodičov v Bratislave. 
S babkou som občas navštívil kostol 
Milosrdných bratov. V 26 rokoch sa 
Pán dotkol môjho srdca a toto stret-
nutie s Ním ma neustále nútilo hľa-
dať a prehodnocovať ciele, kto som 
a kam idem. Po niekoľkých  rozho-
voroch so svojím spovedníkom som 
sa pýtal jednoducho: „Pane, kde je 
moje miesto?“ a on ma cez rôzne 
situácie a znamenia zaviedol sem,  
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kam som kedysi ako dieťa chodieval 
s babkou.
Kedy ste v hĺbke srdca zachytili 
Božie volanie k rehoľnému živo-
tu? Ktoré životné okolnosti alebo 
ľudia boli pre vás v tomto dôležití?
Po mojom obrátení som sa začal 
vzdávať svojich predstáv o „šťastí“ 
a Pán mi krok za krokom zjavoval 
svoju vôľu. Nevedel som presne, čo 
príde, ale tu hrá obrovskú rolu dôve-
ra. Náš novicmajster tomuto hovorí: 
nebáť sa nechať sa od Boha prekva-
piť. Časom som začal tušiť, že Pán 
ma volá slúžiť blížnemu, ale ešte to 
stále bolo akési nejasné. Až jedného 
dňa som bol na sv. omši a počas káz-
ne, plný nepokoja, som si v duchu 
povzdychol: „Pane, nemôžeš mi, 
prosím, povedať cez tohto kňaza, či 
ma naozaj voláš k zasvätenému ži-

votu?“ Asi o desať sekúnd nato kňaz 
z ničoho nič zmenil tému a hovorí: 
„Cirkev potrebuje znovu aj v tejto 
dobe rehoľné a kňazské povolania.“ 
Ďalej mi Pán posielal do cesty ľudí, 
ktorí boli pre mňa jasnými zname-
niami, že tu nie sú náhodou. Spo-
meniem Katku Okoličániovú, ktorá 
ma pripravovala na sviatosti, potom 
predstavení Komunity Milosrdných 
bratov v Bratislave, brat Ján Kar-
lík, bývalý provinciál Ulrich Fischer. 
Týmto ľuďom sa chcem z celého srd-
ca poďakovať, lebo bez nich by som 
tu nebol. 
Prečo ste sa rozhodli práve pre re-
hoľu Milosrdných bratov?
Načúval som svojmu vnútru a práve 
charizma Milosrdných bratov je od-
poveď  na moje hľadanie a naplne-
nie. Presne tu som našiel to, o čom 

Obliečka vo Viedni v kláštornom kostole: po pravej strane brata Svorada (v strede) stojí 
jeho novicmajster a po ľavej provinciál. 
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môžem povedať, že ma napĺňa. Je  
to modlitba, služba a spoločenstvo, 
ktoré kráča spoločne k jednému 
cieľu.
Akými fázami formácie ste prešli v 
rehoľnom živote? Ako vyzerá deň 
v spoločenstve bratov? Zaujalo 
ma aj vaše rehoľné meno Svorad.
Na začiatku som udržiaval kontakt 
z Bratislavskou komunitou. Občas 
som prenocoval v konvente (kláš-
tor – pozn. autorky) a zúčastňoval 
som sa na ich dennom živote. Po 
nejakom čase som požiadal pred-
staveného o prijatie medzi bratov. 
V tomto období som žil už v klášto-
re, zúčastňoval som sa na dennom 
programe. Ranné modlitby, doobe-
da práca na oddelení, modlitba na 
poludnie, obed, po obede som na-
vštevoval kurz nemčiny, lebo kan-
didatúra je v Rakúsku. S bratmi som 
sa stretával najčastejšie pri modlit-
bách či jedle, po večeri sme pozerali 
správy alebo sa zhovárali. V súčas-
nosti som v dvojročnom noviciáte v 
Rakúskom meste Graz. Táto komu-
nita sa skladá z troch bratov a jedné-
ho dominikánskeho kňaza, ktorý sa 
v našej nemocnici stará o pacientov 
a slúži sv. omše. Vedľa nemocnice 
sa nachádza noviciát, kde sme dva-
ja novici a novicmajster. Môj denný 
program sa začína o 6.00 h rannými 
modlitbami, po raňajkách nasledu-
je rozjímanie. O 9.00 h vyučovanie, 
potom duchovné čítanie, na pravé 

poludnie modlitba a obed. Od 14.30 
do 16.30 h má každý novic samoštú- 
dium, o 17.30 h sa modlíme v kapln-
ke ruženec, vešpery a zúčastňujeme 
sa na slávení sv. omše. Potom na-
sleduje večera. Po večeri  pozeráme 
správy alebo sa rozprávame. O 19.30 h 
máme poslednú spoločnú modlit-
bu v noviciáte, tzv. kompletórium. 
Potom je už spravidla voľno. Kto 
má záujem, môže sa ísť prejsť alebo 
ísť do svojho ticha. A moje rehoľné 
meno? Pred obliečkou si každý kan-
didát sám zvolí a napíše tri mená 
svätých, ktoré by eventuálne chcel 
ako rehoľník prijať a nosiť. Z týchto 
troch mien určuje provinciál jedno 
meno. Andrej - Svorad pochádzal 
z Poľska a prišiel do Nitry na Zobor 
žiť medzi Benediktínov. Žil v rokoch 
980-1034. Je to slovenský svätec. 
Pochovaný je v Nitrianskej katedrále 
sv. Emeráma.
Čím vás každodenná služba 
chorým, starým, trpiacim, postih-
nutým a núdznym napĺňa a po-
vzbudzuje?
Na jednej strane mám obrovskú ra-
dosť z toho, ak môžem blížnemu 
aspoň trošku pomôcť. Niekedy pa-
cient ani nepotrebuje až tak nevy-
hnutne medicínsku starostlivosť, 
ale skôr ucho, ktoré ho pozorne po-
čúva a aspoň kúsok nesie s ním jeho 
kríž. Je to veľký rozdiel. A toto je tiež 
jedna z úloh Milosrdných bratov. 
Samozrejme, obohacuje to aj mňa 
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o skúsenosť  lepšie spoznať človeka 
s jeho hodnotami, túžbami i staros-
ťami. Na druhej strane prichádza 
človek do konfrontácie s ľudským 
utrpením -  niečím, čo je tu a patrí 
to k existencii človeka. A to mi robí 
občas aj starosť. Viem, že všetko 
utrpenie zo sveta neodstránim, ale 
radujem sa, že aspoň malou troškou 
smiem prispieť k dôstojnejšiemu 
prežívaniu života.
V prípade záujmu je možná spo-
lupráca s vašou rehoľou v službe 
chorým v nemocniciach či inej so-
ciálnej sfére aj pre laikov - dobro-
voľníkov?
Áno, samozrejme. V Bratislave má- 
me nemocnicu a jedno denné cen-
trum pre ľudí bez domova. Tu majú 
možnosť sa okúpať, za symbolickú 
cenu dostanú šatstvo, teplú stra-
vu, ďalej sa pre nich v spolupráci s 
mestom hľadá práca: kosenie, za-
metanie ulíc, zber papiera. Ak by 
niekto z mal záujem pomôcť, vždy 
sa nájde miesto. V prípade záujmu 
uvádzam kontakt na bratov v Brati-
slave: www.milosrdni.eu alebo pria-
mo na brata Richarda: 
priormb@gmail.com.
Ktoré miesta na duchovné po-
vzbudenie by ste v terajšom pôso-
bisku  odporučili navštíviť?
Tu v Grazi môžem odporučiť Ma-       
riánsku baziliku Maria Trost, ktorá sa  
nachádza na okraji mesta. Dookola 
sú kopce a krásna príroda. Je tu aj  

možnosť prístupu autom.
V akých povolaniach a koľkých 
štátoch pôsobia Milosrdní bratia?
My, Milosrdní bratia, pôsobíme v 
rôznych povolaniach: ako lekári, 
ošetrovatelia, lekárnici, technici, 
kuchári, informátori, stolári, archi-
tekti, psychológovia, pedagógovia 
a sociálni pracovníci. Poslaním Mi-
losrdných bratov je zvestovať lásku 
Boha Otca, podľa vzoru milosrdné-
ho Krista, ktorý chodil po tejto zemi 
a všetkým činil dobro, uzdravoval 
každú chorobu a utrpenie. Túto úlo-
hu v súčasnosti  plní asi 1200 bratov 
na všetkých piatich kontinentoch 
vo viac ako 50-tich krajinách sveta 
a viac ako 400 zdravotných a so-          
ciálnych zariadeniach. Popri tom sa 
na spoločnom diele sv. Jána z Boha 
podieľa viac ako 60 tisíc spolupra-
covníkov.
Aké duchovné povzbudenie by ste 
odkázali čitateľom Svitania? 
Sv. sestra Faustína sa modlila celkom 
jednoduchú modlitbu: „Mária čistá ako 
krištáľ,  tebe ,Matka, moja zverujem celý 
svoj vnútorný život, usporadúvaj všetko 
tak, aby tvoj syn Ježiš mal vo mne zaľú-
benie.“ A tak nás chcem povzbudiť kaž-
dý deň nanovo v dôvere kráčať s Máriou 
v ústrety Pánovi. Ona sa postará. Prajem 
nám všetkým požehnaný rok Milosr-
denstva, aby sme dokázali všetku lásku 
od Boha Otca rozdávať svojmu oko-
liu.                                                                                                                                                                                            Rozhovor pripravila: Alena      

Foto: archív brata Svorada O. H.



20 Svitanie  2/2016

Od kláštora ku kláštoru. Tak by som 
zhodnotil ideu pešej púte z Malaciek 
do Šaštína, ktorú som s inými pút-
nikmi, najmä z malackej farnosti 
prešiel už siedmy raz. Ale aj tento rok 
sa na poslednú etapu púte z osady 
Tomky pripojili tri pútničky zo Závo-
du a keďže aj ja sa k Závodu hrdo 
hlásim a trasa púte vedie aj cez úze-
mie závodskej farnosti, niečo o tejto 
púti v krátkosti napíšem.

Od myšlienky k činu
Prvá myšlienka na pravidelné pu-
tovanie z Malaciek do Šaštína mi 
prišla ešte keď som pôsobil v Ro-
hožníku. Mala to byť taká regio-
nálna pešia púť mládeže. Ako mlá-
dežník a neskôr ako kňaz som totiž 
chodieval na pešiu púť z Muráňa 
do Levoče. Uskutočnila sa jedna, v 
roku 2005. Nazvali sme ju pracovne 
„nultá“, lebo mala byť tak na skúš-
ku. Ale v roku 2006 ma preložili do 
Poľska a pešia púť číslo jeden bola 
odložená ad acta. 

K hrobu apoštola Jakuba
V roku 2012 som absolvoval päť- 
dňovú pešiu púť v Španielsku do 
Santiago de Compostella k hro-

INŠPIRUJME SA

Putovanie do Šaštína 
… z Malaciek

bu svätého apoštola Jakuba. Pri-
znám sa, že to kráčanie za zbož-
ným cieľom ma nadchlo k tomu, že 
po návrate som si sadol k mapám 
(neskôr na bicykel) a hľadal vhodnú 
trasu cez lesy z Malaciek do Šaštína 
– nultá mládežnícka púť išla najmä 
po asfalte a tomu som sa chcel vy-
hnúť. Hľadanie bolo úspešné, 30 
km prijateľných a dátum púte bol 
vyznačený na sobotu 22. septemb-
ra 2012. 

Anjel Pána na Šišolákoch
Ak si dobre pamätám, išlo nás 16 
pútnikov. Sami pútnici si neskôr 
vyžiadali, že putujeme dvakrát za 
rok: v máji a v septembri. Najviac 
nás bolo takmer 40, ak nerátame tú 
veľkú pešiu púť v septembri 2013, 
ktorú viedol otec biskup Haľko, a ku 
ktorej sme sa radi pridali. Na územie 
závodskej farnosti aj s výhľadom na 
obec vstupujeme pri „Salášku“ a 
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prechádzame smerom na Šišolá-
ky, odkiaľ pokračujeme smerom na 
Tomky. Už takmer s pravidelnosťou 
sa modlievame poludňajšiu modlit-
bu Anjel Pána pri božej muke na Ši-
šolákoch, zasvätenej sv. Hubertovi. 
Spomínam to najmä preto, že ak by 
sa niekto zo Závodu chcel pripojiť k 
našej púti, okolo 12.00 h nás môže 
čakať pri spomínanej božej muke. 
Keďže tento rok otec biskup Haľko 
opäť plánuje pešiu púť k Bráne mi-
losrdenstva v Šaštíne, tá „malacká“ 
bude, ak Pán Boh dá, v máji 2017.   

Prejsť Bránou milosrdenstva
Samo putovanie ponúka zážitok 
nielen krásnej záhoráckej prírody, 
ale aj spoločenstva spolupútnikov 
a prehĺbenie duchovného rozmeru 
života. Cieľom púte je ale dom na-
šej Sedembolestnej patrónky Slo-

venska Panny Márie: šaštínska ba-
zilika, v ktorej slávime svätú omšu 
obetovanú na úmysly pútnikov. 
Dodatočnou motiváciou nám v toh-
toročnom putovaní bola možnosť 
spoločne prejsť spomínanou Brá-
nou milosrdenstva a získať úplné 
odpustky Mimoriadneho Svätého 
roka milosrdenstva. 

Bol by som rád, ak by sa Šaštín stal 
naším duchovným centrom a srd-
com. Naším, myslím tým najmä 
nás, bývajúcich v jeho blízkom oko-
lí. Sv. Ján Pavol II. nám to pri svo-
jej návšteve národnej baziliky po-
vedal, keď ju označil za dom našej 
Matky, ku ktorej sa môžeme vždy s 
dôverou utiekať. 

P. Gabriel Koch CR  •  Foto: archív
P.S. Keď na budúce pôjdeme, dám 
vedieť aj do Závodu :-)  
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Jeden druhému barličkou

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA

Janko bol študent tretieho roční-
ka vysokej školy, keď sa mu do rúk 
dostal náborový leták na vodiča 
diaľkovej dopravy. Zapálenému 
fanúšikovi techniky nebolo viac tre-
ba. Napriek matkiným protestom 
ukončil štúdium na vysokej škole a 
nastúpil ako vodič. Vravel, že si ide 
splniť svoj životný sen - matka bola 
toho názoru, že si pokazil život. 
Celá rodina sa pýšila akademickým 
vzdelaním a zrazu jej jediný syn ide 
robiť vodiča... On však nedal na      
žiadne reči ani rady a zo svojej túž-
by nepoľavil. A naozaj žil svoj sen. 
Pán Boh musí mať s vami plány
Takmer tridsať rokov sa vzorne sta-
ral o zverené mašinky a úplne za-
budol na  svoj osobný život. Brázdil 
krížom-krážom po cestách aj ne-
cestách celej republiky a zverený 
tovar či cestujúcich dopravil vždy 
včas a bezpečne na miesto. Až raz 
- v jedno sychravé októbrové od-
poludnie nastal zlom. Janko mal 
ťažkú nehodu. Hasiči museli dlhé 
hodiny vyťahovať bezvládne telo zo 
zdemolovaného vozidla. Nikto ne-
očakával, že by mohol ešte dýchať. 
Stal sa však zázrak a Janko žil, hoci 
mal viacero zranení nezlučiteľných 
so životom. Lekári sa potom dlhé 
dva mesiace snažili zachrániť, čo sa 

dalo a Janko im v tom výdatne po-
máhal. Poháňala ho starosť o chorú 
matku, ktorú načas umiestnili do 
hospicu, ale najviac mu pomáha-
li prvé slová, ktoré počul hneď po 
prebudení z umelého spánku. Vte-
dy mu ošetrujúca sestrička poveda-
la: „Pán Boh musí mať s vami ešte 
nejaké plány, keď ste to všetko pre-
žili...“ 
Bezbrehé milosrdenstvo
Na Vianoce prepustili Janka do do-
máceho liečenia. Mohol tak prežiť 
spolu s matkou najkrajšie sviatky 
roka. Po sviatkoch sa matka vrátila 
do hospicu a Janko začal domácu 
liečbu. Nebolo to vôbec jednodu-
ché, lebo na všetko bol sám. Jedi-
nou oporou mu bola sesternica. 
Dennodenne ho kontrolovala po 
telefóne, utešovala, radila, po-
vzbudzovala. Napriek počiatočným 
ťažkostiam sa naučil sám fungovať 
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Srdečne všetkých pozdravujem – 
tentoraz nie z horúcej Afriky, ale od 
nás, zo Závodu. Za obdobie, kedy 
som sa vám cez Svitanie prihovoril 
naposledy, sa veľa udialo: od môjho 
prvého stretnutia s pápežom Fran-
tiškom až po otvorenie nového pro-
jektu pre deti ulice v Kisumu, ktoré-
mu sme dali názov Svätý Filip Neri.
Ohňostroj zo sena
Po príchode do Kene minulý rok v 
novembri som prišiel do Naivaše. 
Je to miesto, kde som pôsobil aj 
predtým – nachádza sa v ňom cen-
trum pre sexuálne a fyzicky týrané 
deti. Prežil som tam čosi vyše me-
siaca. Potom ma profesor Vladimír 
Krčméry poslal prevziať projekt 
do Malindi. Mesto leží na pobreží 
Indického oceánu a ide o projekt 
zameraný na vzdelávanie a pomoc 
ľuďom v núdzi a postihnutým  AIDS. 
Na Vianoce som išiel do Nairobi, kde 
pôsobí slovenský kňaz, otec Ivan. 
Po troch dňoch som sa presunul 
do Kisumu, kde ma už čakali moji 
kamaráti z ulice - street boys. Tam 
som oslávil aj príchod nového roka,  
bez hluku a delobuchov. O pol noci 
tam bolo tak tichučko, že jeden by 
neveril, že na iných miestach sveta 

a celkom slušne zvládal aj starost-
livosť o domácnosť. Hneď ako sa 
sám trochu postavil na nohy, zobral 
matku z hospica domov. Obom to 
len prospelo. Boli jeden pre druhé-
ho opornou barličkou. Hoci matka 
v slabých chvíľkach nezabudla sy-
novi pripomenúť, že keby bol inži-
nier a sedel v kancelárii, nemuselo 
sa mu to stať. Janko s bolesťou v 
srdci počúval jej výčitky a snažil 
sa ju pochopiť. Mala oňho strach, 
čo bude, keď tu ona už nebude... 
Jankovi zostalo trvalé poškodenie 
na nohách a pri chôdzi si pomáhal 
paličkou, na milovanú prácu už ne-
mohol ani pomyslieť. Bol však ne-
skonale vďačný za milosť, ktorej sa 
mu dostalo. Bol vďačný Pánu Bohu, 
že sa tak pozviechal, aby sa mohol 
postarať o matku. 
Roky sa pomaly míňali jeden za 
druhým. Jankovo zdravie sa zlep-
šovalo a matkino zhoršovalo. Až 
jedného dňa zostal Janko celkom 
sám. A možno to bolo ešte horšie, 
ako keď sa prebral v nemocnici a 
nič si nepamätal. Pamätá si však 
láskavé slová sestričky na intenzív-
ke: „ Pán Boh musí mať s vami ešte 
nejaké plány...“ Dostalo sa mu tej 
milosti, že si mohol splniť svoj ži-
votný sen a po nehode sa mu tak 
podarilo zlepšiť zdravie, že vládal 
dochovať staručkú matku. Jankova 
viera je hlboká a Božie milosrden-
stvo je bezbrehé. Anička

LISTY OD TOMÁŠA

Ako som učil nábo-
ženstvo v angličtine
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Nastal veľký deň – deti ulice prijímajú krst a prvé sväté prijímanie.

ľudia šalejú a bombasticky oslavujú 
nový rok. S chalanmi sme si urobili  
slávnostnú večeru - sójové mäso s 
ryžou. Namiesto ohňostroja chlap-
ci nahrnuli na kopu seno a potom 
sme ho podpálili. 
Čo deň, to škola
Na Nový rok som zobral do miest-
neho hotela, kde majú aj bazén, 40 
detí z ulice, aby si aspoň trochu pri-
pomenuli Vianoce a Nový rok. No 
bolo to doslova „o držku“. Ukočíro-
vať toľko chalanov nie je jednodu-
ché. Našťastie sa nikto neutopil a 
vďaka Bohu, všetko dobre dopadlo. 
V Kisumu som strávil ešte niekoľko 
dní – obehal som niekoľko škôl v ši-
rokom okolí, kam sa možno dostať 
len malým autobusom - matatu. 
Vo vozidlách je nehorázne horúco, 

vonku je 35°C. Školy navštevujem, 
aby som skontroloval bývalých 
street boys. Platíme im školné, po-
môcky, uniformu a občas aj jedlo. 
Za jeden deň navštívim jednu školu. 
S fľašami v ústach
Po návrate do Kisumu ma už v par-
ku čakali ostatní chlapci. Niekedy 
ich je 10, inokedy aj 50. Sú veľmi 
hluční a veru niekedy mám hlavu 
ako melón. Všetci na mňa rozprá-
vajú, každý niečo chce. Chalan roz-
práva a v ústach si drží fľašu. Polo-
vica z nich je závislá od fetovania 
lepidla. Spočiatku som im lepidlá 
odhadzoval alebo som im do fliaš 
nasýpal piesok, aby som obsah 
znehodnotil. Nič to však neriešilo. 
Zbaviť sa závislosti pomôže len od-
chod z ulice. Len tak sa dá oslobo-
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diť od tohto diablovho lákadla. Ak 
ste nafetovaný, necítite hlad, chlad 
počas noci a zabudnete na všetky 
problémy. Keď ochorejú, v lekár-
ni nakúpim lieky alebo obväzy. Ísť 
do nemocnice je hrôza – skorej by 
psa ošetrili ako cudzieho chlapca z 
ulice. Chalanom kupujem aj jedlo 
a oblečenie a to všetko vďaka ľu-
ďom, ktorí ma podporujú. Som im 
za to veľmi vďačný. 
Ako sme krstili
Od februára som opäť v Naivaše. 
Rozhodli sme sa, že pokrstíme naše 
deti z Centra svätej Terézie. 28 detí 
zo 42 dostalo od rodičov a príbuz-
ných dar – možnosť dať sa pokrstiť 
v katolíckej viere. Otec Mark ma 
poveril ich prípravou na krst a prvé 
sväté prijímanie. Katechizmus sme 
mali dvakrát do týždňa, vždy 1,5 

hodiny, v stredu a sobotu. Bola to 
pre mňa veľká skúsenosť - učiť ná-
boženstvo a ešte v angličtine nie je 
ľahké. No zvládli sme to a dotiahli 
do konca. V poslednú aprílovú so-
botu sme pokrstili 28 deti a 21 z 
nich prijalo aj eucharistiu. Prial by 
som vám vidieť pohľady a úsmevy 
detí, keď sme išli na druhý deň do 
kostola, kde mohli prijať Krista do 
svojho srdca!
Popri práci v Centre svätej Terézie 
som každý tretí týždeň chodil aj do 
Kisumu. Po ceste som spoznal mno-
ho ľudí a zistil som, že nie všetkým 
sú deti ulice ľahostajné. Dohod-
li sme sa, že by sme mohli skúsiť 
spraviť aj my nejaké centrum. Po-
darilo sa. Vďaka Bohu, profesorovi 
Krčmérymu a aj vám vzniklo nové 
centrum Svätý Filip Neri. Verím, že 
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Deti z dediny Majengo, kúsok od Indického 
oceána.

toto centrum bude Bohom požeh-
nané a bude prospešné pre tých, 
ktorí to najviac potrebujú. Ďakujem 
aj za vaše modlitby. Pán Boh zaplať.

Tomáš  •  Foto: atchív T. R.

Obec Závod a Malokarpatské osve-
tové stredisko v Modre srdečne 
pozývajú na VI. ročník obecných 
slávností Závodské Bezchleba hody 
2016.  
Podujatie sa začne v sobotu 02. júla 
o 09.00 h. Dedinským jarmokom na 
Jarmočnom námestí a Družstevnej 
ulici. Slávnostné otvorenie sa usku-
toční o 11.00 h v Centrálom Parku, 
kedy sa účastníkom prihovorí sta-
rosta obce Peter Vrablec. 
Okrem jarmoku budú pripravené 
rôzne atrakcie ako napríklad: 9D-
CINEMA, kolotoč. V popoludňajších 
hodinách zavítajú aj poľnohospo-
dárski veteráni s ukážkovou jazdou 
a prehliadkou techniky. VI. ročník 
podujatia prinesie aj Krajskú súťaž 
a prehliadku detských a mládež-
níckych dychových hudieb Brati-
slavského kraja. Po vystúpení Folk-
lórneho súboru Závodzan bude do 
tanca hrať dychová hudba Lanžhot-
čanka.

Závodské Bezchleba 
hody 2016  

POZVÁNKA

Novorodeniatko Maria. Jeho matka má 
ďalších 5 detí, otec zomrel 5 mesiacov pred 
pôrodom.



27Svitanie  2/2016

Sv. Ján Krstiteľ de la Salle sa naro-
dil 30. apríla 1651 v Remeši (Reims, 
severné Francúzsko)  vo významnej 
šľachtickej rodine. Rodičia si dali 
veľmi záležať na tom, aby všetkým 
svojim desiatim deťom dali dobrú 
náboženskú výchovu. Ján bol naj-
starší. Traja bratia sa stali kňazmi 
a jedna sestra vstúpila do kláštora. 
Ján už ako jedenásťročný – podľa 
vtedajšieho zvyku – prijal tonzúru 
a stal sa klerikom. Ani nie šestnásť- 
ročný sa stal kanonikom remešskej 
katedrály, čo bolo významné a vý-
nosné miesto. No Jána to nepokazi-
lo. Nedal sa zviesť k ľahtikárskemu 

a pohodlnému životu. Pokračoval 
vo svojich štúdiách. V roku 1669 sa 
stal doktorom filozofie.
V roku 1670 vstúpil do kňazského 
seminára v Paríži. V roku 1672 mu 
umreli obaja rodičia. Ján sa stal hla-
vou rodiny. Vrátil sa zo seminára do-
mov a staral so o svojich mladších 
súrodencov. V tejto situácii začal 
rozmýšľať, či je naozaj povolaný stať 
sa kňazom. Príbuzní sa ho snažili 
odhovoriť od kňazstva. Váhal. Vy-
konal si osemdňové duchovné cvi-
čenia. Na nich sa utvrdil v presved-
čení, že Boh ho volá do kňazstva. 
Potom už nezakolísal a pokračoval 
vo svojej vytýčenej dráhe. Začal sa 
umŕtvovať, postil sa a skracoval si 
spánok. Pokračoval v štúdiách v 
Remeši. Za kňaza bol vysvätený na 
Bielu sobotu v roku 1678.
V tých časoch bola núdza o dobré 
a bezplatné školy. Európa bola zni-
čená vojnami, ktoré zúrili v 16. a 17. 
storočí. Kláštory, školy a farnosti 
boli zničené. Veľa detí a mládeže 
nedostávalo ani základné vzdela-
nie, boli opustení, na ulici. Ján to so 
žiaľom pozoroval. Rozhodol sa pre 
nich založiť školy. V meste Rouene 
žila istá jeho príbuzná, bohatá pani 
Mailleferová, ktorá viedla svetácky 
život. Po čase sa však obrátila a za-
čala podporovať dievčenskú školu, 
ktorú založil a viedol kanonik Miku-
láš Roland. Pani Mailleferová však 
chcela, aby aj chlapci mali možnosť 

ZO ŽIVOTA SVäTÝCH

Sv. Ján de la Salle, 
patrón učiteľov
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vzdelávania. Ján dostal od nej od-
porúčanie a podporu, aby mohol 
v Remeši založiť takisto bezplatnú 
školu pre chlapcov. Po prekona-
ní ťažkostí sa to aj podarilo. Ján s 
pomocou iných založil školu, kto-
rá bola financovaná z jeho peňazí, 
ktoré mal ako kanonik alebo ktoré 
mu zostali z dedičstva.
Celý čas však rozmýšľal, čo robiť, 
aby škola fungovala ešte lepšie, aby 
učitelia neučili len z povinnosti, ale 
hlavne aby vydávali svedectvo du-
chovného života. Nakoniec sa roz-
hodol. V roku 1683 sa vzdal kanonic-
kého miesta a príjmov, ktoré z toho 
plynuli. O rok nato sa vzdal aj svojho 
dedičstva. Sám zostal žiť v chudobe 
a jedine z almužny napriek tomu, že 
ho od toho odhovárali kňazi i arci-
biskup. Ján však hovoril: „Ako mô-
žem odporúčať chudobu, keď sám 
nebudem chudobný?“ Čoskoro sa 
k nemu pridalo niekoľko mladíkov 
a tiež začali bezplatne vyučovať a 
vychovávať chlapcov. Stále to však 
bolo len svetské združenie. Ján sa 
po dlhých modlitbách a uvažovaní 
rozhodol napísať duchovné pravi-
dlá, aby mohlo vzniknúť duchovné 
spoločenstvo. Všetci, čo budú patriť 
do rehole, nebudú kňazi ale bratia. 
Logické bolo, že aj predstavení budú 
iba bratia. Sám teda sa z miesta 
predstaveného rehole vylúčil. Až na 
naliehanie svojich bratov prevzal ve-
denie novej spoločnosti. Tak vznikla 

rehoľa Bratia kresťanských škôl, ľu-
dovo „školskí bratia“. Ich hlavným 
cieľom bolo bojovať proti nevedo-
mosti. 
Mnohí farári, najmä vidiecki, pro-
sili Jána, aby im poslal školských 
bratov, ktorí by boli ochotní zdar-
ma vyučovať deti. Ján kvôli tomu 
v roku 1685 zriadil v Remeši prvý 
učiteľský seminár, kde sa vzdelá-
vali budúci vidiecki učitelia. O rok 
neskôr otvoril podobný seminár v 
Paríži. V oboch sa vyučovalo zdar-
ma. Obyčajne tam bolo okolo trid-
sať žiakov, ktorí sa potom rozišli po 
dedinách a tam učili. Ján sám mal 
nad týmito ústavmi patronát. Po-
pritom Ján viedol stále prísny život. 
Postil sa, veľa času strávil v mod-
litbe, bičoval sa, pod kňazským 
rúchom nosieval kajúcnický pás. 
Popritom však bol radostnej mysle, 
bez toho, aby upozorňoval na svoje 
čnosti. Všetko chcel robiť na česť a 
slávu Božiu. Jeho školy sa rozšírili 
aj inde. Napriek hanobeniam a pre-
nasledovaniam, ktorých sa mu ušlo 
za jeho činnosť, založil aj prvú prie- 
myselnú školu v Európe. Žiaci sa 
tam učili meračstvu, staviteľstvu, 
kresleniu a účtovníctvu. Proti tomu 
boli najmä svetskí učitelia, ktorí 
sa báli, že prídu o zamestnanie. V 
Paríži dokonca parlament zakázal 
Jánovi vyučovať. Povolili mu učiť 
len tých, ktorých chudoba bola ne-
popierateľná. Koncom 17. storočia 
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mali školskí bratia šestnásť škôl s 
vyše tisícpäťsto deťmi.
Keď Ján videl, že rehoľa je už do-
statočne zabehnutá, požiadal bra-
tov, aby si zvolili nového generál- 
neho predstaveného. Po dlhšom 
vzpieraní bratia súhlasili. V roku 
1717 zvolili na túto funkciu Fran-
tiška Barthélemyho. Ján sa usa-
dil v Rouene, tam žil v modlitbe a 

skromnosti. Neprestal v pomáhaní 
biednym. Jeho zdravotný stav sa 
medzitým zhoršoval. Pred Veľkou 
nocou v roku 1719 prijal pomazanie 
chorých. Zomrel na Veľký piatok 
ráno, 7. apríla 1719 v Saint-Yon pri 
Rouene. Za svätého bol vyhlásený   
v roku 1900 pápežom Levom XIII.

Pripravil: Pavol  •  Zdroj: internet

Otto von Bismarck bol prišiel na dovolenku do Anglicka. Vystúpil z lode  
a začal si 

Okoloidúci muž ho upozornil, aby tak nerobil.
„Prečo, vari je to zakázané?“ prekvapene sa opýtal Bismarck.
„Nie je to zakázané... ale dnes je nedeľa.“
Bismarck považoval za dôležité rešpektovať nedeľu, nie však takým spôso-
bom, ktorý by ho oberal o radosť a slobodu. Nastúpil do prvého vlaku a odi-
šiel do Škótska. Chcel uniknúť puritánstvu, aby mohol radostne a ľudsky 
prežiť Pánov deň.

legenda k doplňovačke:

1 – Božská čnosť popri nádeji a láske
2 – meno prvej ženy (Gn)
3 – SZ prorok, v preklade vyprosený od Pána
4 – ostrov Napoleonovho vyhnanstva
5 – anglický šľachtický titul (=Pán)
6 – americký prezident čiernej pleti
7 – prvý pápež

1        2        3        4        5        6                 7        8        9      10      11     12 

8 – Dublin je hlavné mesto ...
9 – počet sviatostí
10 – krstné meno Jána Pavla II.
11 – matka Panny Márie
12 – „Ľahšie prejde  ...  uchom ihly, 
        ako boháč do Božieho kráľovstva.“

Pripravila: Jarka
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Príde Juro k Jožovi na návštevu. 
Ten sedí v kuchyni po členky v strú 
hanke a stále strúha.
- Čo to vyvádzaš? pýta sa Juro.
- Ále, včera som dostal chuť na rez-
ne a v recepte bolo: strúhaj-
te tri dni staré rožky...

- Čím by si chcel byť?
- Milionárom, ako môj otec.
- Tvoj otec je milionár?
- Nie, ale tiež by ním chcel byť.

Muž kľačí v kostole a prosí:
- Bože daj, aby som bol trpezlivý, 
ale hneď!

Ešte nikdy som nič nedokončil, 
ale...

Do školy príde inšpektor. Pýta sa 
jedného žiaka, či vie, prečo je os 
glóbusu nakrivo. Žiak v rozpakoch 
odpovie, že on to neurobil. Inšpek-
tor vyzve teda učiteľa, aby to žia-
kom vysvetlil. 
Učiteľ sčervenie a hovorí:  „Naozaj 
je to tak, pán inšpektor, dostali sme 
ten glóbus takto už z obchodu.“
Inšpektor potom rozpráva celú zá-
ležitosť riaditeľovi. Ten vybuchne: 
„Stokrát som tomu učiteľovi ho-
voril, aby nenakupoval u Vietnam-
cov!“

Vždy je s nami tá

1. Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi 
   moje srdce, ruky, moju tvár.
   Vždy je s nami tá, čo viem, že chráni 
   každý úsmev, čo mi život dal.
R: 
Ty nás vítaš v chráme plnom lásky, 
na tom Tvojom tichom nádvorí.
Čakáme Ťa každú chvíľu, prosíme 
Ťa, daj nám silu, Mária, Ty naša 
Kráľovná, Mária, Ty naša Kráľovná.    

2. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň, 
    ktorá všetky srdcia otvorí,
    silu viery mladosť naša nesie 
    a s ňou naše pevné názory.       
R:

Duchu Svätý, volám, príď!

Duchu Svätý, volám, príď, oheň mo-
jej duši daj,
oheň môjmu telu daj, rozpáľ ma.

Všemohúci Boh tu s nami je, neko-
nečne milostivý je,
ukazuje dobrotivú tvár voči tým, 
ktorí milovať ho chcú.

Pripravil: Pavol

ZASMEJME SA S CHVÁLOU NA PERÁCH
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FARSKÁ MATRIKA
Sviatosť krstu prijali
Richard Húšek   * 13. 12. 2015 krst: 14. 02. 2016 (Húšky)
Gréta Hurbanová  * 02. 12. 2015  28. 02. 2016
Slávka Šaroková  * 07. 12. 1989  03. 03. 2016
Dávid Benkovič   * 12. 01. 2016  10. 04. 2016
Melisa Katarína Klimentová * 23. 01. 2016  24. 04. 2016
Mathias Šešera   * 23. 02. 2016  22. 05. 2016
Nikola Vernerová  * 12. 11. 2014  28. 05. 2016
Eliška Draškovičová  * 11. 01. 2016  22. 06. 2016

Do večnosti sme vyprevadili
Dušan Včelka    † 16. 01. 16  pohr.: 12. 02. 2016
Terézia Šišoláková, rod. Hollá  † 28. 02. 16  02. 03. 2016
Richard Strážnický   † 10. 03. 16  14. 03. 2016
Tibor Tomovič    † 14. 03. 16  17. 03. 2016
Peter Stanek    † 04. 04. 16  06. 04. 2016
Rudolf Včelka    † 28. 04. 16  02. 05. 2016
Viliam Boďo    † 30. 04. 16  04. 05. 2016
Terézia Pöstényiová, rod. Vrablecová † 25. 05. 16  27. 05. 2016
Milan Diviak    † 23. 05. 16  28. 05. 2016
Mária Šarközyová   † 12. 06. 16      15. 06. 2016
Štefan Blažek            † 19. 06. 16      22. 06. 2016
Martin Kopiar              † 22. 06. 16      25. 06. 2016

Sviatosť birmovania prijala
Slávka Šaroková         03. 03. 2016

K prvému sv. prijímaniu pristúpili
Slávka Šaroková 03. 03. 2016
   
   08. 05. 2016
Marko Baďura, Samuel Balogh, 
Erik Bartoš, Matej Čani, 
Melisa Bianca, Fabušová, 
Lea Alžbeta Gavendová, 
Enrico Hrica, Jakub Knotek, 
Kristína Kovácsová, Gréta Krajčírová, 
Adam Macháček, Stanislav Morávek, 
Vanesa Rusňáková, 
Patrik Natanael Rybár,
Matej Strmenský, Simona Susková  

Manželstvo uzavreli
Peter Matok  
a  Slávka Šaroková 05. 03. 2016
Ľuboš Šindler 
a Martina Kunšteková 09. 04. 2016
Martin Drahoš 
a Marianna Poláková 14. 05. 2016
Ján Verner  
a Miroslava Hrotková 28. 05. 2016
Filip Trajlínek 
a Veronika Kmeťová 04. 06. 2016
Jozef Veselý
a Gabriela Horváthová 18. 06. 2016 
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