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Po špirále k Bohu
Niekedy nám prežívanie liturgického 
roka – a ľudského života vôbec – môže 
pripadať ako preteky na pretekárskom 
okruhu. Urobíme jedno kolo, potom ďal-
šie a ďalšie, stále dokola to isté. Litur-
gický rok, ktorý začína Adventným ob-
dobím, prináša však oveľa viac. Nie je to 
dokola to isté. Sprítomňujeme si v ňom 
„Dejiny spásy“. V kolobehu roka preží-
vame v liturgii Cirkvi všetko to, čo Boh 
urobil pre spásu človeka od stvorenia až 
podnes. Toto všetko prežívame a apli-
kujeme na náš súčasný konkrétny život, 
na svoje aktuálne životné situácie.

Božie slovo je nadčasové, stále aktu-
álne, lebo Boh je večný. V jeho kráľov-
stve neexistuje čas. Stále nám má čo 
povedať. Učí nás riešiť životné situácie 
tak, aby sme z nich vyšli vždy víťazne, 
kráčajúc k Bohu po ceste spásy. Život 
človeka v kontexte s liturgickým rokom 
nie je teda dookola to isté ako na pre-
tekárskom okruhu. Je to skôr posúvanie 
sa po špirále, ktorá vedie okolo vrchu 
v tvare kužeľa. Každý okruh – rok nás 
približuje k stredu a zároveň dvíha vyš-
šie k vrcholu tohto vrchu života, na kto-
rom nás už čaká Otec – Boh so svojou 
nekonečnou odmenou.

Aj tohtoročný Advent je jednak pripo-
mienkou tej dlhej doby napätého oča-
kávania Spasiteľa počnúc od Adama 
až po deň Jeho narodenia v Betleheme, 

ÚVODNÍK
a jednak pozvánkou prežívať tieto štyri 
týždne, ale i celý svoj život ako čas oča-
kávania druhého Kristovho príchodu 
a intenzívnej prípravy naň. Aj preto nás 
sv. Pavol v Liste Rimanom vyzýva:
„Však viete, aký je čas, že už nadišla 
hodina, aby ste sa prebudili zo sna. 
Veď teraz je nám spása bližšie, ako 
vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, 
deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky 
tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. 
Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení 
a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, 
nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte 
si Pána Ježiša Krista; a o telo sa ne-
starajte podľa jeho žiadostí“ (Rim 13, 
11-14).

Začínajúci sa Advent a nový liturgický 
rok nemusí byť pre nás stereotypom 
alebo dokonca nudou. Môže byť novým 
začiatkom. Novou príležitosťou urobiť 
krok smerom k očisteniu a premene 
svojho života podľa Božieho slova sme-
rom k väčšej láske k Bohu i k ľuďom, 
intenzívnejšiemu posväcovaniu sa pro-
stredníctvom sviatostí, svätej omše, 
modlitby či skutkov milosrdenstva. 
Môže byť pre každého z nás prostried-
kom na priblíženie sa k Bohu a k jeho 
nesmiernemu daru, ktorý pre nás pri-
pravil na vrchole našej životnej špirály 
cesty spásy.

Požehnaný adventný čas plný radost-
ného očakávania a vrúcnej túžby po 
Spasiteľovi zavŕšený jeho príchodom do 
duše, do vzťahov a skutkov
 Vám zo srdca želá 
 Váš duchovný otec Peter.
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Hody sú u nás vždy príležitosťou, kedy 
sa stretne rodina, upečie sa chrumka-
vá kačka či pripraví „vepřo – knedlo 
– zelo“, napečie niekoľko druhov zá-
kuskov a ak aj inokedy počas roka 
nie, v túto nedeľu sa ide do kostola. 
119. výročie posvätenia nášho farské-
ho kostola, ktorý je zasvätený sväté-
mu Michalovi archanjelovi, a preto sa 
hody konajú vždy v najbližšiu nedeľu 
k jeho sviatku (v tomto roku 2. októb-
ra), bolo súčasne malým výkričníkom 
– o rok to bude 120-ka! A na tú sa treba 
dobre pripraviť. 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Naši predkovia postavili 
Pánov dom

Kostol odzrkadľuje, akí sme
Hodová svätá omša mala príchuť 
výnimočnosti – celebroval ju prefekt 
kňazského seminára v Bratislave Mi-
lan Puškár, rodák z Koválovca. Kon-
celebrovali páter Gabriel Koch a náš 
duchovný otec Peter Kudláč. „Hody 
v našich obciach znamenajú vyza-
metané ulice, dobrý obed s koláčmi 
a kolotoče,“ uviedol v homílii hlavný 
celebrant. „Podoba kostola zvonka 
i zvnútra odzrkadľuje stav farnos-
ti a duchovné naladenie farníkov. 
Podľa toho je vaša farnosť na tom 
veľmi dobre!“ potešil nás M. Puškár.
  
Za 4 roky hotovo!
V 19. storočí sa naša dedina značne 
rozrástla a stúpol počet obyvateľov 
- v roku 1869 tu žilo 1492 ľudí. Starý 

Hodovú sv. omšu celebroval prefekt kňazského seminára v Bratislave Milan Puškár, kon-
celebrovali páter Gabriel Koch a náš duchovný otec Peter Kudláč.
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Bohoslužba Slova a bohoslužba Eucharistie sú dve oddelené slávenia. Nesenie obet-
ných darov je niečo ako „medzihra“ v slávení svätej omše. Obrad prinášania darov si na-
priek výrazným zmenám v porovnaní s minulosťou zachováva duchovnú silu a význam.
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kostol na cintoríne už nestačil. Na vý-
stavbu nového kostola bol ešte jeden 
dôvod - za panovania Márie Terézie 
sa začala uplatňovať požiadavka, 
aby cintoríny boli mimo intravilánu 
obce a nie pri kostoloch. Zákonné 
nariadenie z roku 1876 už priamo 
zakazovalo pochovávanie zosnulých 
pri kostoloch v obciach. 

Projektovali Taliani
S výstavbou nového kostola sa zača-
lo počas pôsobenia správcu farnosti 
Jána Ťažkého. Kostol projektovali 
talianski architekti. Ako uvádza in-
ternetová stránka farnosti, výstavba 
bola náročná, pretože stavebnú par-
celu uprostred obce tvorilo jazero. 
Štvorročná stavba novogotického 
kostola bola ukončená 29. septem-

bra 1897 jeho posvätením. Až vtedy 
sa z veľkej a honosnej, no obyčajnej 
stavby stal Pánov dom. Až posväte-
nie ho urobilo príbytkom Boha.

S citom pre mieru
O rok teda oslávime 120. výročie po-
svätenia kostola. Rok 2017 bude pre 
našu obec mimoriadny – jubileí sa 
chystá hneď niekoľko. Isto budú prí-
ležitosťou zaspomínať si a vzdať úctu 
práci a snahe tých pred nami, ktorých 
výsledky práce a snaženia dodnes vy-
užívame. Urobme to s citom pre mie-
ru. Veď ako hovoria bratia Stredoslo-
váci: bez Božieho požehnania márne 
naše namáhania!

Ivana • Foto: autorka
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Poznáte ich? Dievčatká z detských lavíc i naše mladé aktívne seniorky neváhali vytia-
hnuť závodské kroje a na hodovú nedeľu v nich zasadnúť do lavíc v kostole. A adresu-
jú nám všetkým výzvu: o rok príďme všetci takto slávnostne ustrojení a pripomeňme si 
chvíle, ktoré pred 120. rokmi naši predkovia prežívali isto hrdo a naplno!
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Pred 4 rokmi sme vo Svitaní, v His-
torickom okienku písali: „ V blízkos-
ti nášho kostola Navštívenia Panny 
Márie sa nachádza kaplnka sv. Ven-
delína, ktorú dala v roku 1926 posta-
viť rodina Klempová z úcty a vďaky 
za záchranu dobytka pred morom. 
Socha sv. Vendelína ozdobená kvet-
mi stojí na vyvýšenom mieste. V deň 
jeho sviatku 20. októbra je kaplnka 
počas celého dňa otvorená. Farníci 
prichádzajú na toto miesto, zotrvá-
vajú v tichej modlitbe a rozjímaní.              
V roku 1997 počas pôsobenia du-
chovného otca Gregora Wišniewske-
ho bola kaplnka zrekonštruovaná a 
obnovená.“
Dnes má kaplnka opäť novšiu podo-
bu. Zaslúžilo sa o to Ružencové brat-
stvo, ktoré starostlivo bedlí nad sta-
vom náboženských pamiatok v našej 
obci a jej okolí. V októbri sa usku-
točnila posviacka kaplnky. Posvätil 
ju dôstojný pán farár Peter Kudláč. 
Svätý Vendelín je medzi veriacimi 
vzývaný ako veľký pomocník v núd-
zi. Je patrónom pastierov, sedliakov, 
ovčiarov a ochranca dobytka pred 
morom. Väčšinou je zobrazovaný ako 
mladý pastier s dobytkom a ovcami, 
pastierskou palicou a kapsou, s ru-
žencom či knihou, lopatou i kyjakom, 
niekedy aj s kráľovskou korunou.
  Ivana • Foto: autorka

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Kaplnka sv. Vendelína
v novom šate

Náš duchovný otec Peter posvätil kaplnku 
v centre obce.

Pomocník v núdzi – svätý Vendelín.
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Kaplnka sv. Vendelína v roku 2012... ... a dnes, s novou fasádou i dverami. 

Svedkami slávnostnej posviacky bolo asi päť desiatok veriacich.
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„Svedomie mi nič nevyčíta“

PREHOVORIL K NÁM

V nedeľu 6. novembra prišiel do našej 
farnosti pán Michal Titus Radošinský, 
aby nám priblížil osobu a život svojho 
„ujčeka“ dona Titusa Zemana. Našu 
obec si vybral pre spojitosť so zatknu-
tím T. Zemana. Malý počet posluchá-
čov ho neodradil a poldruha hodiny 
rozprával o mladosti, štúdiách, kňaz-

skom pôsobení, ale aj o zatknutí, vy-
počúvaní a všetkých útrapách, ktoré 
Boží služobník Titus Zeman znášal 
počas takmer trinásťročného väze-
nia. O utrpení, ktoré prežíval, svedčí 
fakt, že v Leopoldove po každom vý-
sluchu a mučení robil z chleba malé 
guľôčky. Tie postupne dával na nit-
ku a len v priebehu troch mesiacov 
vznikol ruženec s 58 zrniečkami. Vo 
svojom rozprávaní pán Radošinský 
citoval silné slová, ktoré pri súdnom 
pojednávaní don Titus predniesol na 

Pán Radošinský chodí po miestach, kde pôsobil don Titus. „Aj rodina Studeničovcov zo 
Závodu mala kvôli tomu problémy,“ uviedol. V životopise z r. 2005 sa píše „o sedliakoch 
z obce Závod“ – autor v tom čase ešte nepoznal meno rodiny. Až neskôr zistili, že ide o 
Studeničovcov. Slová podrobne opisujúce ťažké dni saleziána v podaní synovca Michala 
vyrážali poslucháčom dych. Na jeho krížovej ceste mu vybili zuby, zlomili kľúčnu i lebeč-
nú kosť, topili ho vo výkaloch. Hrozila mu smrť obesením, napokon dostal „iba“ 25 rokov. 
Natvrdo. Po 13 rokoch bol podmienečne prepustený. Prešiel najťažšími väzeniami Česko-
slovenska. „Iba myšlienka na ukrižovaného Ježiš Krista ma držala pri živote,“ spomínal na 
väzenie don Titus Zeman. M. Radošinský (na fotografii) požiadal o modlitby, aby komisiu 
kardinálov a biskupov, ktorí budú rozhodovať o potvrdení mučeníctva, viedol Duch svätý. 
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záver svojej obhajoby:
„Vo svojom svedomí sa necítim vinný. 
Všetko, čo sa mi kladie za vinu, robil 
som z lásky k Cirkvi a osobitne z lás-
ky k saleziánskej spoločnosti, ktorej 
ďakujem za všetko, čím som. Cítil 
som povinnosť prevádzať na západ 
kňazov, ktorým tu bolo znemožne-
né kňazské pôsobenie. Za zvláštne 
poslanie som pokladal pomáhať sa-
leziánskym bohoslovcom a mladým 
spolubratom odísť študovať do Turí-
na a dokončiť bohoslovecké štúdiá, 
keď tu po zatvorení rehoľných domov 
sa nemohli stať kňazmi, čo bolo ich 
vrúcnou túžbou. Svedomie mi nič ne-
vyčíta. Som spokojný.“

Vystúpenie si prišlo vypočuť asi 20 poslucháčov. Málo či veľa? Málo vzhľadom na kapa-
citu lavíc v našom kostole či počet obyvateľov našej obce. Veľa z uhla pohľadu - ak si 
každý jeden poslucháč odniesol čo len zrnko pravdy o Božej láske, hĺbke viery a bude ju 
rozsievať ďalej, tak 20 je naozaj dosť.

Uzdravenia cez skrátenú linku don 
Titusa  

Aj prítomné pamätníčky rozpráva-
li o raziách, ktoré zažili v Závode po 
tom, čo sa 22-člennej skupine na 
čele s donom Titusom nepodarilo 
prejsť cez hranicu. Skupiny vojakov 
a príslušníkov verejnej bezpečnosti 
prehľadávali domy v našej obci. Pán 
Radošinský bol aj prvým iniciátorom 
procesu blahorečenia. Zbieral mate-
riály, vyhľadával dokumenty v archí-
voch a kontaktoval možných svedkov. 
Pri rozprávaní o procese blahoreče-
nia spomenul úsmevnú historku - vo 
Vatikáne pri štúdiu dokumentov na-
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razili na vyjadrenie, že dona Titusa 
priviezli k „dvom levom“. Zhrozili                                                                                
sa, či ešte v tej dobe sa u nás prakti-
zovali takéto tresty. Museli teda veci 
uviesť na pravú mieru a vysvetliť, že 
ide o budovu policajného riaditeľstva. 
Na záver nás prednášajúci povzbudil 
k dôvere v príhovor Božieho služob-
níka Titusa Zemana a spomenul aj 
niekoľko prípadov uzdravení na jeho 
príhovor.

Jednomyseľné hlasovanie

V apríli 2016 deväťčlenná komisia teo-
lógov Kongregácie pre kauzy svätých, 
ktorá sa po podrobnom štúdiu spisov 
mala vyjadriť, či je hodný povýšenia 

Kto bol Titus Zeman?

• 4. januára 1915 sa narodil v Bratislave – Vajnoroch
• 6. augusta 1932 zložil prvé rehoľné sľuby
• 7. marca 1938 zložil doživotné rehoľné sľuby
• 23. júna 1940 bol vysvätený za kňaza
• 1941 - 1950 bol kaplánom, katechétom a školským radcom v Trnave
• 1943 - 1946 bol profesorom chémie v Trnave
• 31. augusta 1950 prvý raz ilegálne odviedol klerikov do Turína
• 23. októbra 1950 druhý raz ilegálne odviedol klerikov, bohoslovcov a kňazov    
   do Turína
• 9. apríla 1951 pokus o ilegálny prechod cez hranicu nevyšiel, zatkli ho, vypo-
   čúvali, mučili, väznili
• 22. februára 1952 bol odsúdený v Bratislave na 25 rokov ťažkého väzenia; po-
   stupne vystriedal žaláre v Ilave, Mírove, Jáchymove, Leopoldove a Valdiciach
• 10. marca 1964 bol podmienečne prepustený na slobodu
• 1968 – dostal súhlas verejne vykonávať kňazskú službu
• 8. januára 1969 zomrel v Bratislave
• 11. januára 1969 bol pochovaný v Bratislave – Vajnoroch

na oltár, vydala záverečnú správu. Je 
v nej uvedené, že výnimočne všetci 
deviati členovia hlasovali v prospech 
blahorečenia. Na jeseň začala na ma-
teriáloch pracovať posledná komisia 
pozostávajúca z deviatich kardinálov 
a biskupov, ktorá ich má vyhodnotiť 
a 21. februára 2017 zverejniť výsledok 
hlasovania. Ak všetko dobre dopad-
ne, po vyhodnotení a hlasovaní Kon-
gregácia pre kauzy svätých požiada 
Svätého Otca o potvrdenie mučeníc-
tva. Podpisom pápeža sa Boží služob-
ník stane blahoslaveným a pripraví sa 
slávnosť blahorečenia.

  Pavol • Foto: Ivana
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Nedeľa s Milosrdnými bratmi

PREHOVORIL K NÁM

V nedeľu 13. novembra sme v našej 
farnosti privítali Milosrdných bratov 
Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha. 
Poslaním Milosrdných bratov je sta-
rostlivosť o chorých, postihnutých, 
starých a núdzou trpiacich ľudí, ohla-
sovať evanjelium a zvestovať Božiu 
lásku. Pôsobia v rôznych povolaniach 
ako lekári, ošetrovatelia, lekárnici, 
technici, architekti, psychológovia, 
pedagógovia, informátori, kuchári, 
stolári a sociálni pracovníci na 5 kon-
tinentoch v 53 krajinách sveta. Ra- 
kúska rehoľná provincia zahŕňa kon-
venty a zariadenia v Maďarsku, Česku 
a na Slovensku. 

Sv. omšu v našom farskom kostole 
slúžil novokňaz páter Richard Jom-
bík, ktorý 25. júna 2016 prijal kňazské 
svätenie a jeho rehoľné povolanie 
služby hospitality rozšíril o možnosť 
slúžiť ľuďom aj v kňazskej službe. Na 
záver sv. omše páter Richard rozprá-
val  príbeh, ktorého dokončenie nás 
pozval vypočuť si do pastoračné-
ho centra aj s prednáškou o histórii 
vzniku, činnosti a poslaní rehole. Po 
vypočutí životného príbehu sv. Jána 
z Boha so všetkými jeho útrapami, 
strasťami i víťazstvami nám brat Svo-
rad vo svojej prednáške vysvetlil, čo 
predchádza tomu, kým sa mladý muž 
stane Milosrdným bratom a prečo je 
v Cirkvi rehoľa Milosrdných bratov.
Záujemcovia o rehoľný život sú 
súčasťou života a služby v komunite 
rehoľných bratov. Učia sa nemčinu, 
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aby mohli pokračovať postulantá-
tom v Rakúsku. Postulanti sú odetí 
v civilnom oblečení a sú prítomní na 
všetkých aktivitách rehoľného živo-
ta. Dvojročný noviciát sa začína ob-
liečkou a je časom skúšky. V druhom 
roku noviciátu absolvujú prax v zaria-
deniach rakúskej provincie, zapájajú 
sa do aktivít rehoľného života a pri-
pravujú sa na zloženie sľubov. Novic 
sľubuje Bohu pred provinciálnym 
predstaveným a spolubratmi dobro-
voľnú chudobu, čistotu, poslušnosť 
a hospitalitu. Sľuby sa každý rok ob-
novujú počas 

3 - 9 rokov. Školastikát absolvujú re-
hoľníci v nemeckom Regensburgu 
v zdravotníckych a sociálnych zaria-
deniach. Večnými sľubmi sa rehoľník 

celoživotne viaže na rehoľu Milosrd-
ných bratov.

Hospitálska rehoľa Milosrdných bra-
tov sv. Jána z Boha touto cestou po-
zýva mužov vo veku 17 – 36 rokov na 
spoznanie a prehĺbenie svojho povo-
lania. „Ak Ťa oslovila služba chudob-
ným, starým a na pomoc odkázaným 
ľuďom, tak príď medzi nás a zaži 
spoločenstvo, ktoré odkaz sv. Jána 
z Boha sprítomňuje aj dnes. Môžeš 
nás kontaktovať na emailovej adrese: 
priormb@gmail.com.“

Stretnutie s Milosrdnými bratmi bolo 
pre nás príjemným zážitkom, duchov-
ným obohatením a terapiou. 
                                          
   Alena • Foto: Ivana
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V sobotu 8. októbra sa v Národnej 
svätyni Bazilike Sedembolestnej Pan-
ny Márie v Šaštíne uskutočnila Púť 
za kňazov. Spoločenstvo Modlitby za 
kňazov, ktoré má svoje duchovné síd-
lo práve v bazilike, spojilo v spoločnej 
modlitbe za kňazov veriacich zo všet-
kých kútov Slovenska už po tretí raz. 
Púť bola súčasťou 40-dňovej reťaze 
modlitieb a pôstu za kňazov, ktorá 
sa začala v deň sviatku Sedembolest-
nej Panny Márie. Správca Národnej 
svätyne don Ján Čverčko a vedúci 
spoločenstva Modlitby za kňazov 
Samuel Brečka privítali v Bazilike 
Sedembolestnej Panny Márie veria-
cich z viacerých slovenských diecéz. 
Spoločne predstavili hlavný úmysel 
púte – vymodliť našej krajine svätých 
kňazov.

So sestrou Zdenkou
Milosrdné sestry Svätého kríža prinie-
sli do svätyne relikvie blahoslavenej 
sestry Zdenky. Prítomní sa modlili aj 
„krížovú cestu s blahoslavenou Zden-
kou za kňazov“, ktorá bola napísaná 
v tomto Jubilejnom roku stého výro-
čia jej narodenia pri príležitosti Púte. 
Sestry viedli aj adoráciu, na ktorej vy-
prosovali svätosť pre kňazov chorých, 
vyhorených, spútaných závislosťou aj 
tých, ktorí opustili kňazskú službu. 
Svätú omšu celebroval Mons. Franti-

O autocelebrácii 
i trvalej radosti

NAŠI FARNÍCI NA CESTÁCH

Sv. omšu slúžil novokňaz páter Richard 
Jombík
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šek Rábek spolu s dvanástimi kňazmi. 
V homílii upozornil na nebezpečen-
stvo autocelebrácie - sústredenia sa 
kňazov na vlastnú slávu. „Sviatostné 
kňazstvo je kňazstvom služobným. 
Slúži na podporu všeobecného kňaz-
stva – má pomáhať veriacim na ceste 
k plnohodnotnému kresťanstvu. Od 
kňazov veriaci očakávajú sprostred-
kovanie Božej lásky, nie oslavu seba 
samého.”

Trvalá radosť v službe 
Boh tróni na chvále svojho ľudu. 
V tomto duchu kapela MZK band 
s frontmanom Tomášom Kudolánim 
prostredníctvom hraných a spieva-
ných chvál strhla pútnikov k stavbe 
vysokého trónu. Odpoveď na otázku: 
prečo je dôležité modliť sa za kňazov? 
priniesol do Šaštína aj hovorca Kon-

ferencie biskupov Slovenska Martin 
Kramara: „Neviem, či je to najpotreb-
nejší úmysel, ale myslím si, že je po-
trebný: aby kňazi nachádzali trvalú 
radosť v službe Bohu a ľuďom.“ O hľa-
daní radosti a jej zdroja vo svojej pred-
náške hovoril s vtipom a nadsádzkou. 
Výsledok bol vskutku radostný – ba-
zilika plná  pútnikov tlieskala slovám 
duchovného otca Kramaru o potre-
be začleňovať ľudí do spoločenstva 
a zdieľať radosť spoločne. 
Nájdu v nás kňazi ochotného Šimo-
na? zaznelo pri V. zastavení krížovej 
cesty za kňazov v podaní Milosrdných 
sestier Svätého kríža. Aktívne hľada-
nie odpovede na otázku je dôvodom, 
pre ktorý spoločenstvo Modlitby za 
kňazov aj v budúcom roku pripraví 
40- dňový pôst i púť za kňazov. Jej 
termín, organizačné informácie i rady 
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Už ako dieťa som počas vianočných 
sviatkov vždy dvíhala zrak na pôso-
bivý obraz sv. Rodiny umiestnený 
na hlavnom oltári v našom kostole. 
Pred polstročím sa stal neoddeli-
teľnou súčasťou slávenia narodenia 
Božieho Syna v našej farnosti. Je na 
ňom zobrazená Panna Mária s jem-

Atmosféra zázračnej 
noci

VYPÁTRALI SME

V procese pátrania po autorke obrazu sa 
nám podarilo nájsť v Moravanoch nad 
Váhom  gazdinku pána farára Michálka. 
Autorka článku Alenka hovorí: „Dnes má 
gazdinka 84 rokov a rada pomohla s in-
formáciami. Zaspomínala si a poskytla 
aj túto fotografiu s podobizňou sestry 
Laury. Povedala, že sestrička sa určite 
v nebi teší, že sme sa rozhodli oprášiť 
históriu vianočného obrazu.“

ako sa modliť prinesie  webová strán-
ka www.postaputzaknazov.sk.

  Ivana • Foto: Ľudka
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ným úsmevom na tvári sklonená 
nad Ježiškom spiacim na slame. Sv. 
Jozef bdie nad nimi. Na nebesiach 
žiari jasná hviezda a vôkol plesaj-
úci anjeli spojení v radostnom pol-
kruhu. Ovečky teplým dychom zo-
hrievajú spiace dieťatko. Živý obraz 
sprítomňuje atmosféru zázračnej 
noci Božieho narodenia.

Vytlačené zo spoločnosti
Autorkou diela je rehoľná sestra 
Mária Laura Michálková, rodná ses-
tra vdp. profesora Štefana Michálka, 
ktorý v našej farnosti pôsobil v ro-
koch 1960 až 1965. Narodila sa 6. 
mája 1918 v Petrovej Vsi v mnohodet-
nej rodine. Mala desať súrodencov. 
Študovala na umeleckej škole mali-
arstvo. Rodičia im zomreli obidvaja 
v jednom roku a ani nevedeli, že ich 
dcéra vstúpila do Kongregácie škol-
ských sestier de Noter Dame. Syn 
Štefan odišiel do Prahy študovať 

Vyzdobené stromčeky, Jezuliatko v jaslič-
kách a obraz svätej Rodiny. Pane, vďaka 
Ti za dary, ktoré nám dávaš.

Ak sa vám pošťastí navštíviť obec Borovce 
a jej farský kostol, zažijete malé déjà vu. 
Uvidíte obraz, na ktorý ste počas spieva-
nia Tichej noci, svätej noci na polnočnej 
sv. omši v našom kostole už aspoň stokrát 
upreli svoj zrak prežívajúc najväčší zo zá-
zrakov. Ak sa prizriete bližšie, nájdete aj 
zopár rozdielov. Autorský rukopis sestry 
Laury je však nezameniteľný. 
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A takto ho dôverne poznáme my v Závode. 
Po reštauračných prácach v podobe, ako 
ho zanecháme nasledovníkom.

teológiu. V 50-tych rokoch komunis-
tický režim likvidoval ženské rehole 
na Slovensku. Akcia mal byť dokon-
čená zrušením rádov a kongregácií 
a vytlačením rehoľných sestier zo 
spoločnosti. Boli vyvezené do české-
ho pohraničia na práce vo fabrikách, 
v poľnohospodárstve, nemocnici-
ach a ústavoch. Medzi nimi bola aj 
sestra Mária Laura, ktorá pracovala 
v ústave pre mentálne postihnuté 
deti. Neskôr ju previezli do Javorníka 
pri Jeseníku. Pracovala v krajčírskej 
dielni, v ktorej šili aj kňazské rúcha 
podľa jej návrhov a nákresov. Po ro-
koch sa vrátila späť na Slovensko do 
kláštora v Beckove.  

Umenie na lešení
S talentom a nadšením pre maľo-
vanie sa s ľahkosťou pohybovala po 
lešeniach pri maľovaní obrazov na 
stropoch a tvorbe farebných vitrá-
ží okien kostolov. Pre našu farnosť 
namaľovala vianočný obraz sv. Ro-
diny. Neskôr podobný vytvorila aj 
pre farnosť Borovce. Jej maliarsky 
rukopis prezrádza aj veľký obraz sv. 
Martina v neďalekom jakubovskom 
kostole. Interiéry kostolov maľova-
la najmä na východnom Slovensku. 
Táto práca ju napĺňala a oboha-
covala. Tešila sa z nej a jej blízki sa 
radovali s ňou. Tvorivo pracovala až 
do konca svojho života. Jej túžbou 
bolo vytvoriť lurdskú sochu Panny 
Márie, ale zdravotný stav jej to už 
nedovolil. Pozemský život ukončila 
11. augusta 2000 v Beckove vo veku 
82 rokov. Táto krehká žena  dokázala 

veľa - slúžiť Bohu, pomáhať ľuďom a 
zároveň maľovať. 
Ešte pred niekoľkými desiatkami 
rokov stretla moja maminka sest-
ru Máriu Lauru v Bratislave. Jednou 
z prvých otázok, ktorú jej rehoľná 
sestra položila, bola, či v našej far-
nosti je zavesený počas vianočných     
sviatkov obraz sv. Rodiny na oltári. 
Maminka ju ubezpečila, že jej dielo 
je stále živé a   vianočné sviatky v na-
šom kostole sa bez neho nezaobídu. 
Medzičasom bol obraz opravený, re-
novovaný a je zachovaný aj pre na-
šich nasledovníkov.
  Alena • Foto: archív a Ivana



20 Svitanie  4/2016

Všetci sme sa zišli v Orlovni, stála 
oproti fare u Vendulákú a nacvičova-
li sme. Bol taký zvyk, že mladí, ktorí 
mali vážnejšie známosti, posielali 
svojim vyvoleným balík. Platila sa za 
to jedna koruna a na každom  balíku 
bola adresa. Dodnes si pamätám na 
jednu roztomilú adresu: 

Veselý muádenec Štefan Knotek - Pleva 
co má na komíne leva
ulica Parný mlýn a číslo nevím... 

Balíky sa priniesli do Orlovne a po 
predstavení ich potom režisér roz-
dával adresátom. Na Mikuláša cho-
dili chlapci preoblečení za Mikuláša, 
spolu s nimi čerti, anjeli a všelijaké 
mátohy a chodili po domoch, kde 
dievčence priadli konope. Zvonili 
zvončekom, do šporkase vyberali pe-
niaze a otrásali dzívnčencom paz-
derí do záscerí. Všade bolo veselo, 
plno kriku a piskotu. Po Mikuláši sa 
začínalo nacvičovať divadlo k Štedré-
mu dňu. Pán rechtor piekli oplátky 
a trubičky a školáci to roznášali po 
dedine. Do každého domu dostali 
oplátky a trubičky podľa počtu oby-
vateľov a dostali aj jednu oblátku s 
petržlenovou vňaťou. Tá sa potom 
dávala kravám, keď sme prišli z pol-
nočnej omše.
 Betlehémek pri sakristii
Stromčeky sa robili tiež - niekto ho 
mal na stole, niekomu visel na tráme, 
podľa toho, koľko mali v dome mies-
ta. „Dárečky“ sa nedávali a „Betlehé-
mek“ sme si vlastnoručne vyrobili z 
tvrdého papiera a ponalepovali sme 
tam pastierov, ovečky... V kostole 

V pondelok 31. októbra osadili na 
Hlavnom námestí v Bratislave via-
nočný stromček. Svetlá na ňom sa 
vraj rozsvietia až 18. novembra, ale 
aj tak okoloidúcim nenápadne pripo-
mína, že už sa blíži TEN ČAS. Najkrajší 
čas v roku. Najprv Advent a jeho čas 
pre naše stíšenie sa. Ten nádherný 
čas očakávania narodenia Božie-
ho Syna. Počas štyroch adventných 
týždňov máme šancu zvoľniť šialené 
pracovné tempo, upokojiť rozhárané 
srdcia z každodenného prežívania   
reality a s pokojom v duši privítať VIA-
NOCE. Sviatky, kedy v tichosti prišiel 
na svet náš najväčší dar - Boží Syn. 
Všetci dobre vieme, ako dnes preží-
vame Advent a Vianoce. A tak vám 
teraz ponúkneme výlet do čias dáv-
no minulých. Do čias našich starých 
otcov. Sprevádzať nás ním bude pani 
Anna Stanková. Starší si možno za-
spomínajú spolu s ňou a mladší sa 
dozvedia všeličo nové.

Jak to byuo volakedy?
„Po Prvej adventnej nedeli hneď 
začínali roráty. Chodili sme ešte za 
tmy, elektrina vtedy nebola, tak sme 
si svietili lampášmi. Každé ráno od 
6.00 h sme už boli v kostole, pán fa-
rár Pichňa na to prísne dohliadal. Po 
rorátoch sme išli do školy. Pred Miku-
lášom sa začalo nacvičovať divadlo. 

Od rorátov po Štefana 
podľa pani Stankovej

ČASY DÁVNO MINULÉ
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býval  „Betlehémek“ pri vchode do 
sakristie – tam, kde sú teraz tie dve 
lavice. Bola to taká malá maštaľka s 
Ježiškom. Cez rok bol uložený na fare 
a do kostola sa nosil len na Vianoce. 
Postupom času bol potom v kostole 
postavený na rôznych miestach, po-
stupne sa zväčšoval, až skončil tam, 
kde stáva teraz, pod Božským Srd-
com. O adventných vencoch nebolo 
v tých časoch ani chýru ani slychu.

Fazuľová bola bez rezancov
Na Štedrý deň dala gazdiná pred ve-
čerou do košíka zrno a dala ho pod 
stôl. Gazda dal pod stôl otépku sena 
a všetko spolu sa to potom ráno na 
Božie narodenie dalo sliepkam a 
statku.  Pred večerou sa najprv po-
modlilo, potom sa jedli oblátky aj 
„trúbelky“ s medom. Každý dostal     

1 oblátku aj 1 „trúbelku“, potom bolo 
jabĺčko a orechy a naposledy fazuľo-
vá polievka so zeleninou (bez „rezan-
cú“) a makové pupáky. Na Štedrý deň 
sa začínalo divadlo o 21.00 h a trvalo 
asi do 23.30 h. Po divadle už zvonili 
zvony a išlo sa hneď na polnočnú. 

Húščané cez záveje
To už prichádzali do Závodú na pol-
nočnú peši aj Húščané. Pamätám si, 
ako jeden rok snežilo na Štedrý deň 
hneď od rána a neprestávalo padať 
po celý deň. Snehu bolo už aj vyše 
metra a Húščané predsa prišli. Bro-
dili sa v závejoch, lampášmi si svietili 
na cestu, aj mi ich bolo ľúto... Keď sa 
prišlo z polnočnej, gazda vždycky za-
triasol stromček vo dvore a povedal: 
„Jablonko vstaň, narodil sa Kristus 
Pán! „ 
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Jedlo dvakrát denne
Z Levoče smerujeme na Spišský hrad. 
Náš ďalší poklad v Zozname UNESCO. 
Archeologické výskumy dokazujú, že 
tento travertínový vrch bol osídlený 
už v neolite, potom prišli Kelti, za nimi 
Slovania. Miesto sa pre svoju strate-
gickú polohu pomaly, ale iste stávalo 
opevneným hradiskom. Postupne tu 
začal vznikať hradný komplex nebý-
valých rozmerov. Každý majiteľ nie-
čo pristaval, niečo sa medzičasom 
zrútilo. Svojou rozlohou má viac ako 
4 hektáre. Bohatý život hradu, ktorý 
nikto nikdy nedobyl, ukončil ničivý 
požiar v roku 1870. Svojej povesti zo-
stáva verný aj dnes. Než sa k nemu 
dostanete, pekne sa zapotíte a ani vo 
vnútri to tiež nie je balada. Nádvor-
né kamene sú totiž od veľkého počtu 
návštevníkov dohladka vyšliapané a 
bez dobrej obuvi sa po nich ide ťaž-
ko. Medzi zaujímavosti patrí aj to, že 
na hrade nikdy nebola studňa a vodu 
zachytávali vo vybudovanej cisterne. 
V expozícii hradnej kuchyne sa doz- 
viete, že v stredoveku sa jedli len dve 
jedlá za deň: o 10.00 h a o 16.00 h. 

Nedeľa v (Spišskej) Sobote
Nedeľu začíname sv. omšou v Spišs-
kej Sobote. Prvú zmienku o nej náj- 

Zachovávať dedičstvo? 
Je to riadna robota!

NAŠI FARNÍCI NA CESTÁCH

Dokončenie z minulého čísla

Na Božie narodenie bývali dve omše, 
jedna o 8.00 h a druhá o 10.00 h. Keď 
sme išli z kostola, podávali sme si 
ruky a vinšovali šťastlivé sviatky. Kaž-
dý išiel z kostola hneď domov, po ná-
vštevách sa vtedy nechodilo a aj šen-
ky boli pozatvárané. Vtedy už skončil 
pôst a varila sa mäsová polievka. 
Na Štefana chodili chlapci na pitku. 
Ktorý už mal vážnu známosť, zobral 
fľašu vína a išiel k svojej vyvolenej. 
Dievčatá ich pohostili koláčmi a 
mäsom. Zákusky v dnešnej podo-
be sa nepiekli, robili sa makovníky. 
Chlapci chodzili na Štefana s kou-
áčem. Mali upečený guľatý koláč, 
ktorý bol omašľovaný, previazali si 
ho krížom cez plece a chodili po náv- 
števách.“

Tak takto družne si žili naši Závodza-
né od Mikuláša do Vianoc. Bez televí-
zie, bez internetu, bez predvianočné-
ho zhonu s upratovaním, kupovaním 
darčekov a vypekaním zákuskov. Nič 
neodvádzalo ich pozornosť od pravej 
podstaty Vianoc. V tých časoch chý-
balo veľa z dnešných vymožeností 
moderného sveta a predsa mal člo-
vek k človeku akosi bližšie. Spolu          
s pani Stankovou vám spoločne želá-
me slovami našich starých otcov: 

„ Vinšujem Vám týto Vánočné svátky, 
Krista Pána narodzení, 
aby Vám dau Pán Boh zdraví, ščascí, 
hojné Boží požehnání
a po smrci Královstvo Nebeské.“

 Anička • ilustračné foto: nč
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deme z roku 1256. Pre svoju polohu 
na križovatke obchodných ciest zís-
kala trhové právo a aj svoje meno, 
lebo v sobotu sa tu konali trhy. Keď 
stojíte na námestí v Spišskej Sobote, 
máte pocit, že ste sa preniesli o pár 
storočí dozadu. Renesancia, baroko, 
ale aj obyčajné remeselnícke domy - 
všetko nádherne opravené a zrekon-
štruované. Dominantou námestia je 
románsko-gotický kostol sv. Juraja, 
pri ktorom stojí renesančná zvonica. 
V kostole sv. Juraja máme nedeľnú 
sv. omšu a po jej skončení nás pán or-
ganista fundovane zasväcuje do his-
tórie mesta aj kostola. Za stáročia sa 
v ňom nazberalo veľa vzácnych sôch 
a obrazov. Najvýznamnejší z nich je 
hlavný oltár sv. Juraja, ktorý vyrobil 
majster Pavol z Levoče. Zvláštnosťou 
kostola je aj Boží hrob. Je vybudova-

ný v zadnej časti kaplnky sv. Jozefa a 
na jeho kulisách sú vymaľované bib-
lické výjavy z veľkonočných udalostí. 
Kulisy zostávajú na svojom mieste po 
celý rok. Po skončení sviatkov sa za 
nimi len zatvoria dvere. Človek by ani 
neveril, koľko nádhery pojme malý 
priestor.   

Neboj sa, len ver!
Na našej ceste neobídeme ani naše 
veľhory. V Starom Smokovci sa na-
chádza Kostol nepoškvrneného po-
čatia Panny Márie. Je postavený vo 
vysokohorskom alpskom štýle a má 
hrázdené murivo. Keďže veľké okná 
prepúšťali dovnútra veľa svetla, v roku 
1977 sa začali vypĺňať farebnými vi-
trážami, ktoré zhotovil akademický 
maliar Vincent Hložník s manželkou a 
dcérou. V roku 1955 privítal kostol pút-
nika najvzácnejšieho - milovníka Vy-
sokých Tatier - pápeža, svätého Jána 
Pavla II. 
Z Tatier sa pomaly presúvame na 
Oravu a našou ďalšou zastávkou je 
Svätý kríž. V nádhernom prostredí, 
obkolesený vôňou materinej dúš-
ky, stojí najväčší drevený artikulár-
ny kostol Európy. Napriek tomu, že 
pojme takmer 6000 návštevníkov, 
nemôže byť zapísaný do Zoznamu 
UNESCO, lebo nestojí na svojom 
pôvodnom mieste. Bol sem prene-
sený počas výstavby vodnej nádrže 
Liptovská Mara v rokoch 1974-1982 
zo zatopenej obce Paludza. V zadnej 
časti kostola je vystavená fotodoku-
mentácia celého sťahovania kostola. 
Na snehobielej oltárnej plachte si ne-
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prišli na Oravu. V prekrásnom pro-
stredí Roháčov, v Zuberci-Bresto-
vej, sa nachádza Múzeum oravskej 
dediny. Viac ako 50 stavieb ľudovej 
architektúry z celej Oravy bolo od-
kúpených od pôvodných majiteľov, 
rozobratých, ošetrených a nanovo 

možno nevšimnúť jednoduchý nápis: 
„ Neboj sa, len ver! „ Tak málo slov a 
ako veľa povedia!

Na Orave dobre, na Orave zdravo
Vysoké smreky všade dookola nás 
neomylne utvrdzujú v tom, že sme 
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postavených v múzeu. Pri ich stavbe 
sa snažili pracovníci múzea zachovať 
ráz aj členenie oravskej dediny. Keby 
ste nevedeli, ani nepoviete, že to nie 
je skutočná dedina. Tak dobre sa to 
podarilo! Dlhé hodiny sa tu môžete 
túlať po jednotlivých uliciach, naze-
rať do každého domu úplne do kaž-
dého kúta či do chlievika. Pri našej 
potulke dedinou sme naďabili aj na 
drevený kostol sv. Alžbety. Pôvod-
ne stával v obci Zábrež ako filiálka 
kostola vo Veličnej, kde nahradili 
drevenú stavbu kostola murovanou. 
Drevený stavebný materiál z neho 
potom použili v Zábreži. Jeho uniká-
tom je drevený strop maľovaný roz-
vilinovo-kvetinovým ornamentom z 
15. stor. 

Tu sedával Hviezdoslav
Pokračujeme prehliadkou dreveného 
gotického rímskokatolíckeho Kosto-
la Všetkých svätých v Tvrdošíne. Po-
chádza z prvej polovice 15. stor. a 
tiež je na Zozname UNESCO a má aj 
ocenenie organizácie Európa nostra 
- diplom za zachovanie a vynikajúce 
reštaurovanie drevenej architektúry 
a jej vnútorné vybavenie tradičnou 
ručnou prácou. Na dušičky sa tu ešte 
konajú bohoslužby. Po prehliad-
ke sa poberáme dolu do dediny. Vo 
farskom kostole Najsvätejšej Trojice 
máme našu  poslednú pútnickú sv. 
omšu. Po jej skončení smerujeme na 
Oravský hrad.
Je vyhľadávaný našimi aj zahranič-
nými filmármi a vznikla tu nejedna 
rozprávka či film. Drevený artiku-

lárny kostol v Leštinách bol posta-
vený vďaka zemianskej rodine Jóba 
Zmeškala, ktorá darovala pozemky 
aj materiál na výstavbu. Okolo kosto-
la je cintorín a pod kostolom sa na-
chádzajú pohrebné krypty význam-
ných šľachtických rodín patriacich k 
cirkevnému zboru kostola. Vo vnúri 
kostola prekvapia návštevníka vese-
lé farby - červená, svetlomodrá, žltá 
a sivá. Maľba na strope znázorňuje 
pestrofarebný mramor. Pani sprie-
vodkyňa nám prezradila, že v ich 
kostole boli pokrstení aj naši dvaja 
významní  spisovatelia  - Pavol Or-
szágh Hviezdoslav a Margita Figuli 
a s radosťou nám ukázala, na kto-
rom mieste v kostole sedával mladý 
Hviezdoslav. 

Rozlúčili sme sa s našimi spolupút-
nikmi z Kláštora pod Znievom. Celý 
čas sa o nás starali ako o svojich a 
patrí im za to naša veľká vďaka. Šty-
ri dni naplnené krásami našej vlasti 
uplynuli ako voda. Štyri dni, ktoré 
človeka ešte viac utvrdia v tom, že 
sme ozaj bohatá krajina, aj keď si 
mnohí myslia opak. Naši predkovia, 
často negramotní, dokázali ručne a 
jednoducho vyrobiť veci, nad ktorý-
mi teraz my bezradne „maturujeme“. 
Veľa dobrých ľudí robí možné aj ne-
možné, aby sme si naše dedičstvo 
uchovali a zveľadii. A teda robota je 
to riadna, lebo zub času je neúpros-
ný. 

 Anička • Foto: Anička a Alena
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Všetkých srdečne pozdravujem zo 
slnečnej Afriky v tomto adventnom 
čase, kedy sa pripravujeme na na-
rodenie Ježiša Krista. Počasie nám 
praje - máme tu okolo 30°C. Dokonca 
nám v Kisumu občas zaprší, máme 
aj požehnanie z neba. Píšem z nášho 
centra Saint Philip Neri. Dom máme 
v slume - je to najchudobnejšia časť 
mesta, volá sa Mnalenda. Naše cen-
trum pre chlapcov z ulice v júni do-
stalo certifikát a tým sa všetko, čo tu 
robíme, stalo oficiálnym. 

Adopcia na diaľku
Vymenili sme už 4 domy. Zdá sa, že 
tento posledný už bude na dlhšie. 
Prvý bol príliš malý, v druhom nás 
dvakrát vykradli, v treťom sa suse-
dia sťažovali na hluk. Teraz máme 
vlastný dvor, hádam sa už nikto ne-
bude sťažovať. V Kisumu som týždeň 
a potom ďalšie dva týždne v Malindi, 
na pobreží Indického oceánu. Medzi 
Kisumu a Malindi je 900 km vzdiale-
nosť. Cestujem vždy autobusom, lie-
tadlo je drahé. Cesta  trvá takmer 18 
hodín. Nohy nám po nej ako „bauty“. 
V Malindi beží projekt zameraný na 
vzdelávanie a podporu chudobných 
rodín a ľudí nakazenými vírusom 
AIDS. Pracujeme s viac ako 200 deťmi. 
Niektoré z nich, presne 62, je adop-
tovaných na Slovensku cez organi-
záciu Dvojfarebný svet. Ďalších 11 

Prečo sa k fetu vracajú? Nejde mi to do hlavy!

LISTY OD TOMÁŠA

cez taliansku organizáciu. Suverén-                                                                                
ne najviac detí – 135 - však  podporu-
je Univerzita svätej Alžbety. 

Choď naspäť a fetuj!
V Centre v Kisumu máme momentá-
lne 8 chalanov od 8 do 16 rokov. Vys- 
triedalo sa ich tu už dosť. Niektorých 
sme dopravili domov, no máme aj 
takých, ktorí sú prosto nenapravi-
teľní – tí sa radšej vrátili späť na uli-
cu. Z chlapcov, ktorých sme odviezli 
domov, sa vrátil len jeden. Po troch 
dňoch a už fičí znova na lepidle. Nie-
kedy chalanom nerozumiem. Prečo, 
keď sa vrátia na ulicu, začnú znova 
fetovať lepidlo? Keď sa ich spýtam, 
nevedia odpovedať. Mnohí z nich 
tvrdia, že v podvedomí im stále nie-
čo hovorí: choď naspäť a fetuj! Niek-
torí sa neubránia a pokušeniu zlého 
podľahnú. Máme pravidlo: trikrát 
a dosť! Niektorí si už, žiaľ, svoje tri 
možnosti vyčerpali. Mnoho chalanov 
z ulice má kadejaké choroby, hlavne 
svrab. Pri liečení využívam svoje skú-
senosti z Rwandy, kde som pracoval 
v nemocnici. Takže občas som tu za 
lekára, inokedy za zubára. 

Jazyk 47 kmeňov
Mnoho z našich chalanov pochádza 
z rozvrátených rodín a to je príčina, 
prečo je toľko detí na ulici. Matka 
sa zoberie a odíde z domu, lebo ju 
manžel bije. Vezme so sebou len naj- 
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Tieto deti sú určené na adopciu, čakajú na ňu v sirotinci.

Aj takto sa žije v 21. storočí. Žiaľ. 
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mladšie dieťa, ostatné zostanú ot-
covi. Ten si potom nájde inú a s ňou 
má ďalšie deti. Tie prvé však nová 
mama nechce, a tak sa stovky detí 
dostávajú na ulicu. Viac ako polovica 
z nich nemá buď otca alebo matku. 
Väčšinou zomreli na AIDS. Kisumu 
má najviac nakazených ľudí vírusom 
HIV v Keni, viac ako pol milióna. Nie 
zriedkavé sú prípady, keď otec zabi-
je svoju ženu. Problémom je aj to, že 
jeden z partnerov pochádza z iného 
kmeňa. Keňa má 47 kmeňov, každý 
z nich má svoj vlastný jazyk. Deti ho-
voriace iným jazykom, príbuzní často 
vyštvú z domu. 

Zamestnať ich
V našom centre pomáhame všetkým 
chalanom, bez ohľadu na vierovyz- 
nanie. Katolíkom aj inovercom. 

V Keni sú tisíce cirkví a siekt. S chlap-
cami sa každý večer modlíme ruženec, 
ktorý nie je určite na škodu. Niektorí 
však nevedia po anglicky, hovoria len 
ich materiským jazykom a swahilči-
nou. V ostatnom období sme urobili 
pekný kus práce. Od betónovania 
vonku aj vnútri, maľovania, výroby 
odkvapových rúr, cez vysádzanie 
nových rastlín a stromčekov, výrobu                                          
činiek a hrazdy na cvičenie, po úpra-
vu dvora. Chlapci ulice pri všetkom 
pomáhali. Je veľmi dôležité zamest-
nať ich činnosťou, aby mali mysle 
zaneprázdnené a zabudli na život 
na ulici a fetovanie. Rád by som sa 
poďakoval ľuďom, ktorí moju misiu 
podporujú - finančne či duchovne. 
Veľmi si to vážim. Veľká vďaka za 
dôveru. Boh vás žehnaj!

 Tomáš • Foto: archív T. R.

Tomáš v úlohe lekára. 

Svätý Donát žil v 4. storočí, narodil 
sa v Nikomedii v Turecku. Ako dieťa 
prišiel so svojou rodinou do Ríma. 
Tu ho zverili do výchovy vzdelanému 
kňazovi Pimeniovi. Jeho priateľom                   
a spolužiakom v náboženských štú-
diách bol chlapec menom Julian, 
ktorý sa neskôr stal cisárom Julia-
nom odpadlíkom. Julian sa posta-
vil do opozície voči náboženstvu.                           

Sv. Donát z Arezza, 
biskup a mučeník

ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH
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4. februára 362 Julian vydal edikt, 
ktorý mal garantovať slobodu vyz-
nania. Tento edikt vyhlásil, že všet-
ky náboženstvá sú si pred zákonom 
rovné, a že Rímska ríša sa musí vrátiť 
k pohanstvu. Kresťanom zakázal vy-
učovať v školách, uchádzať sa o mies-                                                                                    
ta vo verejných úradoch, budovať 
politickú a vojenskú kariéru. Nako-
niec začal kresťanov prenasledovať. 
Obeťami prenasledovania sa stali aj 
Donátovi rodičia a kňaz Pimenio. 

Donát utiekol z Ríma do Arezza. Pod 
vedením zbožného mnícha Hilaria 
ako laik ohlasoval kresťanskú vieru, 
konal pokánie a robil zázraky. Biskup 
Arezza Satyr, ktorý ho pripravil k du-

chovnej službe, mu postupne udelil 
diakonské a kňazské svätenie. Pokra-
čoval v kázaní v Arezze a v jeho okolí. 
Po smrti Satyra bol pápežom Júliu-
som I. menovaný za biskupa Arezza. 
Bol v poradí druhým biskupom mesta 
po Satyrovi. Najznámejší zázrak, kto-
rý sa o sv. Donátovi traduje, je tento: 
počas slávenia omše, cez prijímanie 
vstúpili do kostola pohania. Zmocni-
li sa skleneného kalicha a rozbili ho. 
Donát po intenzívnej modlitbe zoz-        
bieral rozbité kúsky a pospájal ich 
s kalichom, avšak jeden kus z dna ka-
licha chýbal. Napriek tomu sa z roz-
bitého kalicha Kristova krv nevyliala. 
Ohromených sedemdesiatdeväť po-
hanov konvertovalo na kresťanstvo. 
Mesiac po tejto udalosti prefekt Arez-
za Quadracián dal Donáta a mnícha 
Haliaria zatknúť. Hilaria umučili 16. 
júla, Donát bol sťatý mečom mesiac 
po ňom 7. augusta roku 362. Sväté-
ho Donáta pochovali v katedrále v 
Arezze. V roku 1125 boli jeho pozo-
statky prevezené do kostola Santa 
Maria a San Donato na ostrove Mu-
rano, neďaleko Benátok a uložené v 
hlavnom oltári. Veľký relikviár s po-
zostatkami sv. Donáta sa nachádza 
aj v Neapole.
Svätý Donát sa zobrazuje ako biskup 
žehnajúci postihnutém dieťaťu, ale-
bo ako biskup s kalichom a mečom, 
nástrojom svojho umučenia. Je pat-
rónom epileptikov a pekárov.

Pavol • zdroj: internet • Foto: Ivana
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- Dežo, ktorú zeleninu máš najradšej?
- Cesnak.
- A prečo?
- Najviac mi pripomína klobásu.

Fero sa sťažuje:
- Pán majster, stále mi vyčítate, že 
chodím neskoro do práce. 
Ale, že skôr odchádzam, to nevidíte.

Počúvať ženu je ako čítať zmluvné 
podmienky.
Nemusíte rozumieť všetkému, hlav-
né je súhlasiť.

Keď Jožko príde na dedinský futbalo-
vý zápas, beží už desiata minúta.
Ferko sa ho pýta:
- Prečo ideš tak neskoro?
- Nevedel som sa rozhodnúť, či mám 
ísť do kostola alebo na futbal a tak 
som si hodil euro.
- A to ti trvalo tak dlho?
- Musel som hodiť 25-krát!

Kňaz v nedeľu káže v kostole.
Tu za ním príde kostolník a šepká mu:
- Pán farár, chlapi na chóruse hrajú 
karty.
Kňaz mu šepotom odpovie:
- Ďakujem, ale najprv musím dokon-
čiť kázeň.

Ježiš, Ty si ma poznal

1. Ježiš, Ty si ma poznal a dal mi od-
pustenie.
   Podal si mi ruku a už Ti nepoviem 
„nie“.

R: Ty poznáš moje padanie,
     Ty poznáš moje vstávanie,
     Ty poznáš moje myslenie.

2. Obkľúčil si ma milosťou a známos-
ťou, čo preteká
    Chválou si ma naplnil a dal mi Ducha 
života.                  R:

3. Preskúmaj si ma, môj Bože, a poznaj 
moje myšlienky,
    preskúmaj moje srdce dnes a veď ma 
cestou večnosti.    R:

Vďaka Ježiš

[: Ja v srdci svetlo mám, 
Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň,
vďaka Ježiš, s Tebou prežiť ho chcem,
vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš,
volám Abba, Abba Otče, volám Abba, 
Abba Otče.

Pripravil: Pavol

NA VESELÚ NÔTU S CHVÁLOU NA PERÁCH
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FARSKÁ MATRIKA
Sviatosť krstu prijali
Natália Kopiarová  * 17. 08. 2016      krst:     02. 10. 2016
Tomáš Horváth   * 29. 04. 2016      09. 10. 2016
Andrej Milac   * 22. 03. 2016      09. 10. 2016
Sabina Vavrincová  * 07. 08. 2016      09. 10. 2016
Jakub Šindler   * 08. 10. 2016      03. 10. 2016

Do večnosti sme vyprevadili
Anna Štetinová, rod. Prévajová  † 29. 09.       pohreb:  01. 10. 2016
Ernest Majzún    † 24. 10.          26. 10. 2016
Martin Milac    † 08. 11.          11. 11. 2016
Viera Knotková, rod. Škrabáková         † 11. 11.                       16. 11. 2016

Manželstvo uzavreli
Martin Ilaš a  Ľubica Vrablecová      15. 10. 2016

Panna Mária je úžasná Matka. Na 
púte k nej chodíme preto, aby sme si 
obnovili náboženské cítenie, vzdali 
hold a úctu Božej matke. Aj preto, aby 
sme trpezlivým znášaním prípadných 
nepríjemností a nekomfortu učinili za-
dosť za svoje hriechy a od Božej dob-
roty vyprosili milosti pre seba aj iných.
Púť je tiež výbornou príležitosťou uro-
biť zásadné predsavzatia pre svoj ži-
vot a potom sa toho dobrého úmyslu 
nepustiť. Spolu s Ankou Rusňákovou 
sme v júni absolvovali púť do Medžu-

Kde sa nebo stretáva so zemou

NAŠI FARNÍCI NA CESTÁCH

goria. Bola to slávnosť 35. výročia 
zjavení. Pred desiatimi rokmi, v júni 
2006, ma pozval pán farár Mášik do 
„úradu“ kostolníčky. Stalo sa tak na 
púti v Medžugorí. Išla som teda teraz, 
po desaťročnej službe, Božej matke 
ďakovať a prosiť. Kto ste ešte v Medžu-
gorí neboli, choďte tam. Zažijete si 
miesto, kde sa nebo stretáva so ze-
mou.
   Zlata
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