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Opravdivý pôst
Čo sa nám vybaví v mysli, keď počuje-
me slovo pôst? Niekomu snáď koniec 
fašiangu, mnohým asi liturgické obdo-
bie počnúc Popolcovou stredou a kon-
čiac Bielou sobotou, iným redukčná 
diéta na dosiahnutie krajšej postavy 
alebo jarná detoxikačná očista orga-
nizmu, ďalším možno odriekanie te-
lesných pôžitkov, konzumácie mäsa, 
alkoholu a iných dobrôt z nábožen-
ských dôvodov. Poznám takých, ktorí 
sa počas pôstneho obdobia nedotknú 
alkoholu, iní zase nejedia mäso či 
sladkosti.

Všetko fajn. Ale je toto skutočný pôst? 
Možno áno, možno nie. Nikto z nás asi 
nevidí do vnútra človeka, a tak len Boh 
vie na sto percent rozlúštiť túto záhadu 
– kto prežíva opravdivý pôst a kto len 
povrchnú atrapu. Ak totiž u človeka ide 
len o to, čo vnímame navonok, tak to 
iste v mnohých prípadoch svedčí o veľ-
kej sile ducha či o veľkej osobnej seba-
disciplíne. Pôst, ten opravdivý, je však 
čosi iné. Človek sa môže vydrezúrovať 
k obdivuhodným výkonom, dokázať 
doslova nemožné, ale nebude to pôst 
v tom ježišovskom zmysle slova. On 
povedal: „Keď sa ty postíš, pomaž si 
hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zba-
dali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý 
je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, 

ÚVODNÍK
lebo on vidí aj v skrytosti“ (Mt 6, 17 – 
18). Ide teda o vnútorný postoj, dôvod 
prečo to všetko robíme. Ak je za tým 
láska k Bohu či boj proti Zlému – Tento 
druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlit-
bou a pôstom (Mt 17, 21) – a nie je za 
tým pýcha a dokazovanie si pred ľuď-
mi, čo ja všetko dokážem, potom je to 
iste v poriadku.

Avšak nie každý sa môže takto postiť, 
mnohým to nedovolia zdravotné ťaž-
kosti alebo ťažká fyzická práca či iné 
pádne dôvody. Pôst však nie je jediný 
spôsob, ako sa priblížiť k Bohu a za-
hnať Zlého, teda robiť pokánie. Sú tu 
aj ďalšie prostriedky, ktoré Cirkev odp-
radávna poznala a používala. Dnes sa 
však zdá, akoby sa vytratili zo životnej 
praxe, a tak je načase ich pripomenúť 
a oživiť. Sú to almužna a skutky dobro-
činnej lásky.

Každá doba má ľudí, ktorí sa z neja-
kých dôvodov ocitnú na okraji spo-
ločnosti, v núdzi, sú jedným slovom 
znevýhodnení. Môže byť za tým ťažká 
choroba, vysoký vek, postihnutie te-
lesné či duševné, smrť blízkej osoby, 
rozvod, strata zamestnania, exekúcia 
a mnohé iné. Takíto ľudia obyčajne 
trpia v skrytosti, hanbia sa niekoho 
otravovať a prosiť o pomoc, alebo sa 
dokonca boja odmietnutia, nepocho-
penia, neochoty... Ak si však hovorí-
me kresťania – Kristovi nasledovníci, 
mali by sme mať rovnaký cit pre roz-
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Spolu s oteckom a sestrami Martinkou 
a Gabikou pripravuje Alenka Pavelková, 
rod. Studeničová, (vpravo), každoročne 
rodinný oltárik pri príležitosti Sviatku Naj-
svätejšieho Kristovho tela a krvi.

poznanie takýchto ľudí a ochotu im 
poskytnúť službu lásky, ako mal sám 
Pán Ježiš Kristus. A poskytnúť pomoc 
sa dá mnohými spôsobmi. Niekedy 
stačí len venovať trochu času a trpez-
livo počúvať. Inokedy snáď tomu ťažko 
pohyblivému susedovi priniesť nákup, 
lieky či poupratovať. Dakedy je možno 
potrebná i tá materiálna alebo finanč-
ná pomoc. Musíme byť citliví a vedieť 
zvážiť, aký spôsob pomoci je vhodný 
v danej situácii. Láskavé kresťanské 
srdce a vedenie Ducha Svätého nás 
iste dobre nasmerujú. Nikdy však ne-
buďme nevšímaví a nenahovárajme 
si, že sa nás to netýka.

A jednej veci sa vyvarujme – falošnej 
predstavy o pôste. Vydržať štyridsať 
dní nekonzumovať mäso či iný pokrm 
možno pre niekoho nemusí byť až také 
ťažké, ale premôcť odpor, nesympatiu 
či ľudské ohľady a urobiť skutok lásky 
tam, kde treba, je pred Bohom oveľa 
cennejšie.

Požehnanú pôstnu dobu a plnosť ra-
dostnej nádeje z Ježišovho zmŕtvych- 
vstania Vám praje
 
 Váš duchovný otec Peter.

Pôsobí ticho a nenápadne, zato vní-
mavo a neprehliadnuteľne. Je veľkou 
lokálpatriotkou, milujúcou manžel-
kou a matkou troch synov a autor-
kou celým srdcom oddanou veciam 
Božím. A hlavne - je dlhoročnou člen-
kou redakčnej rady nášho časopisu. 
S citom pre vystihnutie hĺbky preží-
vania píše reportáže z farských pútí, 
so zanietením vyhľadáva nové témy 
a navrhuje spôsob ich spracovania, 
s úctou oslovuje cirkevné autority či 
našich starších farníkov s prosbou: 
porozprávajte nám, ako ste to preží-
vali kedysi. Na stretnutie redakčnej 
rady nikdy nemešká a vždy príde pri-
pravená. Môžeme si želať viac?
Môžeme! Milá Alenka, želáme si, aby 
Tvoj postreh, láskavosť a nápady 
ešte dlho zdobili naše farské Svita-
nie. A Tebe ku krásnemu životnému 
jubileu želáme pevné zdravie, veľa 
lásky a radosti z detí a hojnosť Božích 
milostí. 
          Zo srdca redakčná rada Svitania
            Foto: archív A. P. a Ivana

BLAHOŽELÁME

Alenkino jubileum
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Pozvanie na Alenkinu oficiálnu rodinnú oslavu bolo pre nás príjemným prekvapením. 
S radosťou sme ho prijali. „Práca v redakčnej rade Svitania ma robí šťastnou,“ hovorí 
oslávenkyňa.
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Moja, naša pani učiteľka Hilda.

Začiatok roka priniesol pozitívne 
správy a nádej do budúcnosti, no ne-
ušetril nás ani tých bolestivých. Jed-
na z nich znie: do neba si Pán povo-
lal pani učiteľku Hrotkovú. Koľkých 
z nás vítala prvý deň v škole ako 
triedna učiteľka? Koľkí sme prešli jej 
láskavými rukami? Koľkí z nás sa pod 
jej taktovkou učili čítať, písať, počí-
tať?  Koľkým nám vštepovala potreb-
né vedomosti? Položila základ, na 
ktorom staviame dodnes. Jej rukopis 
v nás možno čítať. 

Kým prišla k nám
Pani učiteľka Hilda Hrotková, rodným 
menom Hrádelová, prišla na tento 
svet 26. septembra 1941 v Smoleni-
ciach ako tretia z piatich dcér Štefa-
na a Cecílie Hrádelovcov. V roku 1947 
nastupuje do 1. triedy Osemročnej 
školy v Smoleniciach, ktorú ukon-
čuje záverečnou skúškou. Nasleduje 
štúdium na Jedenásťročnej strednej 
škole v Trnave, kde v roku 1958 ma-
turuje. Pracuje ako administratív-
na sila, neskôr ako vychovávateľka 
v Detskom domove v Trstíne a začína 
štúdium na Pedagogickom inštitúte 
v Trnave. V roku 1963 skladá štátnu 
záverečnú skúšku a dosiahne vyso-
koškolské označenie promovaná uči-
teľka pre 1. – 5. ročník ZDŠ. Pôsobí 
ako vychovávateľka v Detskom do-
move v Seredi, neskôr ako učiteľka 

VYPREVADILI SME DO VEČNOSTI

Moja pani učiteľka

pre 1. – 5. roč. ZDŠ pri DD v Sere-
di. V rokoch 1962 – 65 pôsobí v ZDŠ 
v Gáni, okres Galanta. V roku 1965 
sa vydáva za Jozefa Hrotka z Bresto-                                                
vian. Spoločne dostanú miesto na 
ZDŠ v Závode, kde nastupujú 1. sep-
tembra 1965.

Odtiaľto je nám príbeh pani učiteľ-
ky už známy. Jej rukami prejdú de-          
siatky, stovky závodských prvostup-
niarov. Deťom v základnej škole sa 
naplno venuje do roku 1997. Už ako 
dôchodkyňa študuje odbor Všeobec-
ná teológia na Univerzite Tretieho 
veku v Bratislave pri TF TU v Trnave, 
ktoré ukončuje v máji 2006 slávnost-
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ným prevzatím certifikátu. Celoživot-
né vzdelávanie a kontakt s ľuďmi bol 
pre ňu nesmierne dôležitý.

Pod obrazom Božského srdca
S manželom Jozefom mali tri deti, 
jedno sa už počas ich života stalo ich 
anjelom strážnym. Tešili sa 6 vnúča-
tám a 3 pravnučkám – Emke, Nikolke 
a Katke, s ktorými veľmi rada trávila 
voľný čas. V mladosti rada cestovala, 
medzi jej záľuby patrilo aj pečenie. 
Dobrý koláč prilákal vždy všetkých 
maškrtníkov. Vo voľnom čase sa veľ-
mi rada modlila a čítala. Nad pos-
teľou jej celý život visel obraz Božské-
ho srdca Ježišovho, ktoré nesmierne 
milovala. Ak niečo hľadala a dlhšie 
nevedela nájsť, s dôverou sa obracala 
na sv. Antona. Veľmi rada chodila na 
sv. omšu. Kým jej nohy a zdravie slú-
žili, snažila sa nevynechať ani jednu. 
Keď nevládala, priviezol ju syn. V po-
slednom období rada surfovala po in-
ternete – získavala z neho recepty na 
nové koláče aj novinky vo svete.

Pevný základ pre každého
Skvelá manželka, maminka, babka 
a prababka, no hlavne úžasná uči-
teľka. Kto by si ju nepamätal! Prísna, 
no láskavá zároveň. Vždy ochotná 
pomôcť, povzbudiť, vysvetliť, doučiť. 
Hoci v posledných rokoch svojho pô-
sobenia v našej škole bola chorľavá 
a podstúpila niekoľko operácií, na 
kvalite jej učiteľskej práce to nezane-
chalo žiadne stopy. Pre mňa osobne 
bola garantom pevného základu pre 
každého žiaka - po vedomostnej aj 

ľudskej stránke. Pamätám si, s akou 
radosťou a vďakou nás prijala, keď 
sme ju boli so spolužiačkami po ope-
rácii navštíviť. Zaujímala sa, ako sa 
nám darí, čo máme nové, čo nás teší, 
s čím zápasíme. Starostlivo sa na ka-
ždého povypytovala.

To podstatné sa deje v srdci
Ešte v škole nám často kládla na srd-
ce rôzne potrebné rady do života. 
Jedna sa mi vryla veľmi hlboko. Pa-
mätám si, ako keby to hovorila včera. 
Boli sme tretiaci, pripravovali sme 
sa na prijatie sviatosti sv. prijímania. 
V piatok pred slávnosťou nás po-
vzbudzovala, aby sme sa dobre pri-

Najkrajšie chvíle: s vnúčatami, s rodinou.
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S pribúdajúcimi rokmi máme všet-
ci pocit, že život ide stále rýchlejšie. 
Sťažujeme sa, že máme málo času. 
Pritom používame všemožné tech-
nické vymoženosti, aby sme  ho ušet-
rili. Z „nedostatku času“ sme takmer 
zabudli, aké je to len tak si chvíľu 
ticho posedieť, ísť na návštevu, po-
vzbudiť chorého, vypočuť osamelé-
ho. Podstatné veci sme z nášho živo-
ta vylúčili pre nedostatok času, veľa 
krásnych vecí upadlo do zabudnutia. 
Skúsme sa teraz spolu s pani Máriou 
Šišolákovou (Golánkou) vrátiť do 
času, keď nebolo tak hojno, zato bolo 
srdečne a veselo.
Po nešporoch na muziku
„Vianočné obdobie bývalo dlhšie ako 
je teraz. Hneď po Vianociach sa už 
konali svadby a rôzne spolky máva-
li svoje muziky - raz hasiči, inokedy 
orly. V nedeľu po nešporoch sa už išlo 
do šenku k Šišouákom na muziku,“ 
rozhovorila sa pani Mária. Muzika 
bývala od poobedia len do večera. 
Najprv mohli tancovať mladí a po 
nich nastúpili dospelí ženáči, mladí 
sa museli pobrať domov. Robievali 
sa aj rôzne besiedky a akadémie. Za 
mládež v ich organizovaní boli aktív-
ne Marka a Helka Vrablecové, rodné 
sestry vdp. biskupa Štefana Vrable-
ca, ktoré sa neskôr stali rádovými 
sestrami. Za ženy sa organizácie naj- 
častejšie ujímali Júlia Žáková, Alž-

JAK TO BYUO VOLAKEDY

Fašáng jak sa patrí

pravili vo sv. spovedi a aby sme s ra-
dosťou, ale aj s patričnou, vážnosťou 
prijali Pána Ježiša do svojho srdca. 
Pripomínala nám, že sv. prijímanie je 
nielen o krásnych šatách, darčekoch 
a vonkajšej sláve. To podstatné sa 
deje v našom srdci. Pán Ježiš túži 
prísť do našich sŕdc. A ja som si to 
veľmi vážne vzala k srdcu. Bola som 
šťastná, že prišiel ku mne. Dodnes 
som vďačná, že mi takto pomohla 
dobre prijať Pána a nenechala ma len 
tak okolo Neho prejsť.

Ďakujeme za všetko
Keď som už ako dospelá pani uči-
teľku stretla, stále si ma pamätala po 
mene. Vždy sa mi milo prihovorila. 
Bola to a navždy zostane moja pani 
učiteľka. Keď už nevládala  dobre 
chodiť a rozprávali sme sa o jej ťaž-
kostiach, v duchu som si vravela, že 
keď si ju raz Pán zavolá k sebe, urči-
te ju chcem na poslednej ceste od-
prevadiť. Tohto roku, 10. januára, jej 
v malackej nemocnici zlyhalo srdieč-
ko. Odišla k Pánovi. 14. januára sme 
sa s ňou poslednýkrát rozlúčili. Pani 
učiteľka, ďakujeme za všetko. Odpo-
čívajte v pokoji! Celoživotné vzdelá-
vanie a kontakt s ľuďmi bol pre ňu 
nesmierne dôležitý.

Veronika
Foto: archív rodiny Hrotkovcov

Ďakujeme vnučke Mirke a manželo-
vi, pánovi učiteľovi Jozefovi Hrotkovi 
za cenné informácie, ktoré umožnili 
vznik tohto článku.
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beta Studeničová (Reďálka) a Zuzka 
Klempová. 
Káry, máry, staré sáry...
Svoju akadémiu mali aj závodskí 
vysokoškolskí študenti. Zo školy si 
požičali tabuľu, veľkú rolu baliaceho 
papiera a urobili veľkú písanku. Na 
jednotlivých listoch mali nakreslené 
rôzne náradie a  pracovné nástroje a 
spevavou formou nám ich približova-
li. Ešte aj dnes si pamätám, ako sa to 
začínalo: káry, máry, staré sáry, vidly, 
hrable, kosa, kyj, podsada slepačia, 
stolica rezacia... Táto akadémia bola 
v Orlovni, inak to bývalo na dvore 
starej školy. My, deti sme s pani uči-
teľkou Šimkovou nacvičovali besied-
ku. Mala som venček z drôtu omo-
taného flusom, viseli z neho mašle. 
Tancovali sme a spievali. Za Sloven-
ského štátu sme takúto besiedku pri-
pravili aj v lete, keď prišiel do Závodu 
Šaňo Mach.
Horijanci aj Dolijanci
Fašiangové veselie trvalo 3 dni a vždy 
sa začínalo v nedeľu. Mládenci, ktorí 
mali vážnu známosť, chodili v ne-
deľu na pitky. V pondelok už od rána 
chodili šablári. Horijanci aj Dolijan-
ci, každý mal svoju skupinu. Boli to 
slobodní mládenci pred vojenčinou. 
Chodievali s harmonikou, nosili si 
fľašku, pokladničky a šabľu. Neobišli 
žiaden dom, kde mali dievku na vy-
daj.  Domáci mávali pre nich pripra-
venú slaninu a koláče. Keď chlapci 
vytancovali všetky dievčatá, dostali 
na šabľu slaninu aj koláčov, do po-
kladničky nejaké drobné. Po nešpore 
bola opäť muzika. V utorok chodili po 

dedine maškary. Bývali to starší mlá-
denci a ženáči preobleční za bociana, 
medveďa, koňa... Mávali aj tragač s 
kozou a do kroku im vyhrával harmo-
nikár. Chodili po celej dedine a tan-
covali, vyberali do pokladničky drob-
né. Celodenný zárobok minuli večer 
na muzike. Posledná muzika začínal 
zase po nešporoch a pochovávala sa 
na nej basa. Tak sa ukladala k tichos-
ti na obdobie celého pôstu. 
Erteple na mnohé spôsoby
Úderom polnoci sa začínala Popol-
cová streda a s ňou pôst. Muziky a 
svadby sa nekonali až do Veľkej noci, 
v stredu a piatok sa nejedlo žiadne 
mäso. V piatok sa jedávala fazuľa, 
inak každý deň bola polievka a k nej 

Usmiata a pri sporáku. Takto pani Šišolá-
kovú poznajú mnohí z nás. Jej vynikajúce 
zákusky boli pýchou nejednej závodskej 
svadby či krstín.
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šterce, guľky, pirohy, erteplové taš-
ky, buchty. „Húščané si aj prilepšili,“ 
spomína pani Šišoláková. Na Hú-
škoch sa pestovala šošovica a mak. 
Na večeru boli každý deň erteple. Raz 
boli na kastróli na cibuli, inokedy pe-
čené v šupke v rúre a k nim slané ha-
ringy alebo kyslé mlieko. Haringy sa 
chodili kupovať do Břeclavi, doma sa 
očistili a naložili s cibuľou do octové-
ho nálevu.  
Krížová cesta súkromne
Celý týždeň bývali omše iba ráno, v 
nedeľu bývali dve. Každý piatok bý-
vala po obede krížová cesta. Vdp. 
farár Pichňa zaviedli cez pôst zvyk 
– kostol bol otvorený od rána až do 
večerného zvonenia a ľudia si mohli 
súkromne vybaviť svoju krížovú ces-
tu. Chodili zväčša až po obede, keď 
si doma opatrili statky. Každý deň 
sa zvonilo trikrát: na svitaní, na po-
ludnie a večer na klekánie. Na Kvet-
nú nedeľu si všetci nosili do kostola 
ratolesti na svätenie, na „hrubej“ 
sv. omši sa spievali Pašie. Stabilný-
mi spevákmi boli Štefan Drahoš ako 
Ježiš, Ferda Knotek, Martin Zelenka, 
Anka Šišoláková, Helka Prévajová, 
Jozefka Vílemová.
Omrvinky do ohňa
Na Zelený štvrtok sa zaväzovali zvony 
a od tej chvíle sa už nesmelo hýbať so 
zemou. Preto si každý ešte rýchlo na-
kopal piesok na posýpanie. Večer sa 
chodilo na  procesiu z jedného konca 
dediny na druhý, piesne sa striedali 
s modlitbami: zašlo sa k cintorínu, 
pokračovalo sa k Panne Márii Ce-
lenskej a sprievod skončil v kostole. 

Na Veľký piatok sa dodržiaval prísny 
pôst a skoro ráno sa chodilo na potok 
umývať. Cez deň sa opatrili statky a 
po obede sa začínali obrady Veľkého 
piatka. Spievali sa Pašie, v kostole 
už bol pripravený Kristov hrob, ktorí 
strážili hasiči. Na Bielu sobotu sa cho-
dilo „lúbat Krista Pána“ a chystalo sa 
jedlo na Veľkú noc, varilo sa a pieklo. 
Večer začínalo „Skríšení“, v nedeľu 
ráno sa na sv. omši svätili pokrmy. 
Údené mäso, vajíčka, kugluf, ... čo kto 
mal. Pri jedle „sväteného“ bolo treba 
opatrnosti. Nesmelo sa trúsiť a keď 
sa už podarila nejaká tá omrvinka, 
musela sa spáliť. Po obede sa chystali 
vajíčka pre šibačov, farbili sa varením 
v cibuľových šupkách. V pondelok sa 
ráno po sv. omši chodilo „po šlahač-
ky“ - chlapci mali upletené korbáče a 
v skupinkách chodili šibať dievčence, 
aby „ neoprašiveli“.  Za odmenu do-
stali maľované vajíčko a domáci ich 
pohostili údeným mäsom a koláčmi.

Takto nejako plynul čas našich stare-
niek a starečkov od Vianoc do Veľkej 
noci. Tvrdo pracovali, aby si zadová-
žili obživu, ale nevzdávali sa. Dokáza-
li sa aj napriek tomu radovať z malič-
kostí, zrobené ruky dokázali vytvárať 
jemné výšivky, vystružlikať nádherné 
veci z dreva. Čas možno odvial do za-
budnutia ich mená a postupom času 
zanikli niektoré tradície. Čoraz viac 
si však začíname uvedomovať, o čo 
svojou nerozvážnosťou prichádza-
me. Srdečné Pán Boh zaplať za každú 
jednu obnovenú tradíciu. 
                  Anička  •  Foto: Ivana



11Svitanie  1/2017

Tento rok sa koná už 12. ročník        
pravidelnej celoslovenskej verejnej                                                                         
zbierky občianskeho združenia SA-
VIO s názvom Tehlička, ktorá sa or-
ganizuje od roku 2006 pred Veľkou 
nocou. V tomto ročníku bude výnos 
použitý na pomoc deťom trpiacim 
konfliktom v Južnom Sudáne. Pomoc 
spočíva v poskytnutí základného 
vzdelania, bez ktorého by ich čakal 
oveľa ťažší život. S našou pomocou 
dokáže SAVIO pomôcť až 4 600 trpi-
acim deťom.

Pozývame vás stať sa súčasťou      
12. ročníka zbierky, do ktorej sa 
zapojila aj naša farnosť.

Ako pomôcť/prispieť finančne?:
prevodom či vkladom na účet 
verejnej zbierky 26 20 85 26 
41/1100 (Tatra Banka) (IBAN: 
SK6911000000002620852641)

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

ľubovoľným príspevkom v Pasto-
račnom centre Božieho milosr-
denstva v Závode v nedeľu 2. ap-
ríla 2017, kde sa bude po druhej 
sv. omši podávať už tradične pôst-
na polievka

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Tehlička k tehličke 
a pôstna polievka

zakúpením veľkonočných ozdôb, 
korbáčov, pohľadníc, koláčov...
ktoré vyrobia a venujú naši farníci 
a predávať sa budú na akcii „pôst-
na polievka“ v nedeľu 2. apríla – 
výťažok pôjde rovnako na zbierku. 
Máte šikovné ruky a chcete sa po-
deliť? Venujte aj vaše výrobky, pro-
dukty s veľkonočnou tematikou! 
Stačí priniesť ich priamo na akciu.

V súčasnosti funguje v Južnom Su-
dáne 5 saleziánskych centier, do 
ktorých sa od začiatku konfliktu 
uchýlilo viac ako 20 000 ľudí. Organi-
zátori podporia 10 škôl, ktoré navšte-
vuje 4 600 detí. Vzdelávanie im pomô-
že spracovať traumy z vojny, pripraví 
ich na realitu po skončení konfliktu 
v budúcnosti. Pretože budúcnosť je 
to jediné, čo im môžeme spoločne 
dať... 
     Veronika

•

•

•

•
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„Výskum prebiehal niekoľko rokov. 
Zbieral som obrazový materiál z naj-
starších dochovaných fotografií. Na-
točil som pracovný postup pri úprave 
hlavy dievky a ženy a väčšinu odev-
ných súčastí som aj fyzicky zozbieral. 
Svetlo sveta takto uzrie jedinečná ko-
lekcia ľudových odevov, krojov. Jedi-
nečná najmä z hľadiska unikátnosti 
krojov zhotovených a vymyslených 
v mnohých detailoch iba a práve 
pre Závodčanov. Krojov dnes už za-
budnutých, no takto zachránených. 
Sú svedectvom o veľkom kultúrnom 
dedičstve, ktoré sa nám zachovalo 
po našich predkoch,“ píše vo svojej 
najnovšej publikácii Sigillum Zavo- 
diense – Kroje jej autor Peter Vrablec.
Nielen tým, ktorí nosia v srdci našu 
obec a jej kroje, po vydaní knihy po-
skočilo srdce. Unikátna publikácia 
zachytáva, zobrazuje a približuje bo-
hatstvo, ktoré v tom lepšom prípade 
dnes poznáme už len z cirkevných či 
obecných slávností, v tom horšom 
leží prelezené moľami niekde na po-
vale alebo skončilo v kontajneroch. 
Tým bohatstvom sú závodské kroje.
Ružovo-modro-biele
V knihe sa dozvedáme, že na odeve 
našich predkov možno rozoznať jeho 
barokový charakter. Kroje zo Závodu, 
Moravského Svätého Jánu a Sekúľ 
majú svojský originálny štýl, odlišný 
od všetkých ostatných krojových va-

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Otvorené srdcia i truhlice

riantov na Záhorí. Vyznačuje sa vý-
raznou kombináciou ružovo-modro-
bielej farby s tvarovanými goliermi 
a volánmi z čipky. A predsa aj kroje 
z týchto dedín mali svoje vzájomné 
odlišnosti v zdobení hlavy, strihu, vý-
šivkách. Rozdiely umocňovala rivali-
ta medzi obcami a túžba vyniknúť – 
aj preto sa dnes môžeme kochať tým, 
čo je ojedinelé a originálne. 
Poznačené biedermayerom
Vývoj odevu bol postupný, najväčšie 
zmeny sa udiali začiatkom 20. sto-

Aj obálka knihy je parádna – slávnostný 
čepiec ženského závodského kroja zdobí 
hlavu Hanky Lenghartovej.
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ročia. Súvisia najmä s prácou žien 
v Rakúsku. Takto sa k nám dostal 
tyl, satén alebo organtín či mnohé 
prvky zdobenia. Odborné oko v nich 
spozná prvky viedenského štýlu bie-
dermayer. Ľudový odev vo svojich 
vývojových fázach prešiel od jedno-
duchej účelnosti po reprezentatívnu 
honosnosť. V jednotlivých kapitolách 
venovaných odevu dieťaťa, ženské-
mu pracovnému, sviatočnému i ob-
radovému odevu sa dozvedáme, čo 
znamenajú jednotlivé prvky a ako sa 
dostali na kroj. Zvláštnu pozornosť 
autor venuje úprave hlavy a šatkám. 
Mužský odev spoznávame cez ko-
nopňáky, sviatočný a vrchný odev. 
Kompletnosť publikácie zabezpe-
čuje podrobný opis bieleho odevu 
slobodných dievčat, svadobného, 
smútočného či zemianskeho odevu. 

Bez pozornosti nezostáva ani ženská 
a mužská obuv.
Správna konštelácia
Autor publikácie, dnes už starosta 
obce Peter Vrablec, zbieral tridsať 
rokov kroje v dôverne známom pro-
stredí rodnej dediny a v osade Húšky. 
Žijúce pamätníčky, ochotní darcovia 
fotografií z rodinných albumov, čle-
novia folklórneho súboru Závodzan 
či citlivá taktovka pani učiteľka Evy 
Hanzlíkovej – táto správna konštelá-
cia hviezd pomohla autorovi k vzniku 
diela. Ako píše v závere: táto kniha 
mohla vzniknúť len vďaka otvoreným 
srdciam a otvoreným truhliciam. Pu-
blikácia vyšla s finančnou podporou 
Bratislavského samosprávneho kraja 
v náklade 250 kusov. Minula sa „ako 
teplé rožky“. Jej dotlač závisí od mož-
nosti získania ďalšej dotácie.
            Ivana  •   Foto: autorka

Prvé fotografie mladých slobodných dievčat odetých do bieleho kroja pochádzajú z pre-
lomu 19. a 20. storočia, teda ešte spred založenia Mariánskej kongregácie.
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Rodičia si zaspomínajú, tínedžeri sa 
možno pousmejú a tí ešte mladší sa 
už ani nepamätajú. Pýtate sa, o čom 
to píšeme? O prvom farskom Sväto-
plese. Uverili by ste, že odvtedy uply-
nulo už osem rokov?

22. februára 2009 sa v pastoračnom 
centre zišlo okolo 30 detí v sprievo-
de rodičov a starých rodičov. Deti 
predstavovali niektorého zo svätcov, 
masky boli veľmi vydarené. Sväto-
ples sa symbolicky konal v deň 78. 
výročia zjavenia Pána Ježiša svätej 
Faustíne v Plocku, počas ktorého ju 
požiadal, aby dala namaľovať jeho 
obraz s nápisom Ježišu, dôverujem 
ti! Ples moderovala pani učiteľka Eva 
Hanzlíková. Najmä jej pričinením sa 

ZAŽLTNUTÉ OKAMIHY

Prvý a posledný?

vytvorila veľmi príjemná atmosféra. 
Všetky deti oblečené za svätých sa 
predstavili a povedali zopár slov o 
tom, koho stvárňovali. Predstavova-
nie masiek vyvrcholilo do nebeskej 
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Je tomu už osem rokov, čo sa naše deti takto vyšantili v koži svätých.
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Sv. Kristína z Bolzena, sv. František, sv. 
Páter Pio, sv. Dominik Sávio, sv. Jakub 

promenády svätcov. Prichádzali k 
nebeskej bráne, v ktorej ich v spolo-
čenstve anjelov očakával sám Kráľ 
neba, Pán Ježiš.

Prežili sme spolu nádherné popolud-
nie, na ktorom nechýbala dobrá zá-
bava. Prispeli k nej hudba, tanec, hry, 
súťaže, sladké odmeny, tombola, ob-
čerstvenie i súťaž masiek. Keď sme 
farský Svätoples nazvali prvý, pláno-
vali sme, že budú aj ďalšie. Ostáva 
len dúfať, že nedostane aj prívlastok 
posledný.
 
 Pavol  • Foto: zavodfarnost.sk

i Jozef, sv. Veronika, sv. Matka Tereza aj sv. Cyril a Metod – v Pastoračnom centre Božieho 
milosrdenstva sa v ten deň zišlo hádam najviac svätých na meter štvorcový!  
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Katedrála sv. Martina patrí k Bratisla-
ve tak neodmysliteľne ako k maslu 
chlieb. A ku Katedrále zase neodmy-
sliteľne patria novoročné sv. omše 
vysielané v televízii. Stojí na mies-
tach najstaršieho osídlenia z nesko-
rej doby kamennej, nájdeme tu aj 
pozostatky po osídleniach Keltov, 
na jeho mieste kedysi dávno stávala 
veľkomoravská bazilika. V 11. sto-
ročí tu postavili rotundu, ktorá bola 
v 12. storočí prestavaná na kapln-
ku a zasvätená sv. Martinovi. Počas 
mnohých stáročí prešiel rôznymi 
stavebnými úpravami, striedali sa 
slohy a štýly. Jeho múry boli sved-
kami veľkých historických udalostí v 
dejinách Uhorska. Zažil slávne koru-
novácie uhorských kráľov a kráľovi-
en, uvádzali v ňom do života slávne 
hudobné diela významných sklada-
teľov. Na krátky čas bol dokonca aj 
evanjelickým kostolom potom, ako 
Gabriel Bethlen dobyl Bratislavu. 
Je najvýznamnejším a najväčším 
kostolom v Bratislave a od r. 2008 je 
aj hlavným chrámom novovzniknu-
tej Bratislavskej arcidiecézy. Svojmu 
nebeskému patrónovi sv. Martinovi 
hanbu určite nerobí. 

ROK SVATÉHO MARTINA

Vojenský plášť na dve polovice

Jedno veľké milosrdenstvo

Keďže sa narodenie sv. Martina da-
tuje do roku 316 alebo 317, pripomí-
name si práve v tomto období 1700. 
výročie narodenie patróna našej 
arcidiecézy. To bolo impulzom pre 
vyhlásenie Roku svätého Martina od 
11. novembra 2016 do 12. novem-
bra 2017. V tomto období máme 
možnosť sa lepšie zoznámiť s jeho 
životom, učením, podľa jeho vzoru 
prehlbovať svoju vieru a napĺňať ju 
skutkami evanjelia a milosrdenstva 
v každodennom živote. Po Roku 
milosrdenstva nám teda nasleduje 
Rok sv. Martina. A život sv. Martina 
bolo jedno veľké milosrdenstvo. Od 
začiatku až do konca. Aj preto sme 
sa rozhodli prostredníctvom toh-
to a nasledujúcich vydaní Svitania 
predstaviť vám svätca bližšie. 

I vytasil meč a rozťal plášť na dve polovice.
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... mne ste urobili

Martin sa narodil sa v rímskom po-
sádkovom meste Sabaria v Panónii 
- dnešné Szombathely v Maďarsku 
- v rodine vyššieho rímskeho dôstoj-
níka. Hoci rodičia neboli pokrstení, 
dbali o to, aby mladého Martina ne-
pokazili vojaci svojou nemravnosťou 
a tvrdosťou. Martin sa ako 15-ročný 
bez vedomia rodičov zúčastnil v Pa-
vii na stretnutiach katechumenov 
a pripravoval sa na krst. Otcovi sa 
nepáčilo synovo tiché a utiahnuté 

správanie a tak ho prihlásil do voj-
ska. Zaradený bol do jazdeckého 
pluku a odišiel do Amiens v sever-
nej Gálii, dnešné Francúzsko. Tam 
sa udial aj známy Martinov skutok 
milosrdenstva, keď sa podelil so 
žobrákom o svoj plášť. Martinov žiak 
Suplicius Severus spísal o jeho živo-
te rozsiahly životopis a túto udalosť 
v ňom zachytáva takto: 
„Toho roku udreli také strašné mra-
zy, že veľa ľudí zahynulo od chladu. 
Jedného dňa, bolo to uprostred 
zimy, stretol Martin v bráne mesta 

Naši farníci sa pred troma rokmi vydali po stopách sv. Martina. Navštívili francúzske 
mesto Tours, kde sa nachádzajú jeho telesné pozostatky.
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Ambian nahého žobráka. Sám mal 
už iba zbraň a jednoduchú uniformu. 
Akonáhle uvidel, že tento úbožiak 
nadarmo prosí a nikto sa do dob-
rých skutkov príliš nehrnie, pocho-
pil bohabojný muž, že ho musí sám 
zachrániť. Ako to mal ale urobiť, keď 
sám mal už iba plášť? Všetko ostat-
né totiž takisto rozdal. I vytasil meč 
a rozťal svoj oblek na dve polovice. 
Jednu daroval žobrákovi a do dru-
hej sa znovu obliekol. Tu sa začali 
poniektorí okoloidúci veľmi smiať, 
pretože v tomto oblečení vyzeral 
ako trhan. Boli tam však aj ľudia so 
zdravým rozumom a tí začali sami 
nad sebou hlasno nariekať, že sa ne-
zachovali tak ako Martin. Veď sami 
mali viac a mohli žobráka obliecť 
bez toho, aby chodili nahí. Nasledu- 
júcu noc mal Martin sen. Zjavil sa mu 
Kristus zahalený do plášťa, do ktoré-
ho Martin obliekol bedára. Vtom po-
čul slová: „Pozri sa pozorne na Pána! 
Spoznávaš tento plášť?“ A Kristus 
hovoril jasným hlasom k zástupu 
okolostojacich anjelov: „Martin, kto-
rý bol až dodnes katechumenom, 
mňa obliekol do tohto rúcha“. Sku-
točne Novéna k svätému Martinovi 
Pán pamätá na slová, ktoré sám hlá-
sal: „Čokoľvek ste urobili jednému 
z týchto najmenších, mne ste urobi-
li“. Tak dosvedčil, že to bol on, kto 
bol odetý do žobráka. Na dôkaz ono-
ho dobrého skutku sa zjavil vo svojej 

dôstojnosti v darovanom plášti. Toto 
uzrel najblaženejší muž. Výšiny ľud-
skej slávy síce nedosiahol, zato však 
poznal Božie zaľúbenie vo svojich 
skutkoch a vo veku osemnásť rokov 
pristúpil ku krstu. Len na úpenlivé 
prosby svojho priateľa tribúna ne-
opustil armádu ihneď. Veď rovnako 
sľúbil, že sa zriekne sveta, len čo vy-
prší čas jeho vojenskej služby. Po-
silňovaný týmto očakávaním zostal 
Martin ešte dva roky v armáde. Od 
tejto chvíle však už bol vojakom len 
podľa mena.“

 Pripravila: Anička
 Foto: Ivana a internet
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Čoskoro si pripomenieme sté výročie 
zjavení vo Fatime. Na počesť udalos-
tí, ktoré nezmazateľným spôsobom 
zasiahli do života Cirkvi, prinášame 
krátky opis fatimských udalostí. 

V portugalskej farnosti Fatima žili za-
čiatkom 20. storočia 3 deti: Lucia (10 
rokov), Hyacinta (7) a František (9). 
Hyacinta a František boli súrodenci, 
Lucia bola ich sesternica. Vo Fatime 
bol kláštor dominikánov, ktorí med-
zi veriacimi šírili modlitbu svätého 
ruženca. Modlievali sa ho aj Lucia, 
František a Hyacinta. Vždy, keď pásli 
ovce v údolí Cova da Iria, modlili sa 
ruženec. 

Anjel Portugalska

Deťom sa najprv viackrát zjavil anjel 
v podobe mladíka. Kľačal a čelom sa 
dotýkal zeme. Veľmi úctivo sa mod-
lil: „Ó, môj Bože, verím v teba, kla-
niam sa ti, dúfam v teba a milujem 
ťa. Prosím o odpustenie pre tých, 
ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, 
nedúfajú v teba a nemilujú ťa“. Anjel 
deti vyzval, aby sa takto modlili.  
Druhý raz im povedal: „Ježišovo 
a Máriino Srdce majú s vami plány 
milosrdenstva. Všetko, čo môže-
te, prinášajte ako obetu za hriechy, 

PRIPOMÍNAME SI

Sto rokov Fatimy

ktoré Boha urážajú a ako prosbu za 
obrátenie hriešnikov. Dosiahnete tak 
mier pre svoju vlasť. Som anjel Por-
tugalska.“ Tretí raz anjel držal v ruke 
kalich a nad ním hostiu. Po poklo-
ne dal hostiu Lucii a kalich dal vypiť 
Františkovi a Hyacinte.

Za obrátenie hriešnikov

13. mája 1917 sa deťom zjavila Pan-
na Mária. Potom sa im ukázala ešte 
6-krát, vždy 13-ho v mesiaci. „Krásna 
Pani“ im povedala: „Modlite sa ruže-
nec, prinášajte obety za obrátenie 
hriešnikov.“ Panna Mária Františkovi 
a Hyacinte sľúbila, že si ich čoskoro 
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vezme do neba. Povedala tiež, že 
veľa ľudí príde do pekla. 
 
Deti brali tieto slová veľmi vážne, ne-
nechali si ujsť príležitosť obetovať sa: 
dávali svoju desiatu biednym deťom, 
vo väzení (boli tam kvôli vypočúva-
niu) trpezlivo znášali opustenosť 
od rodičov. František sa vo väzení 
modlil: „Ježiš, je to z lásky k tebe 
a za obrátenie hriešnikov.“ Hyacinta 
pridala: „Aj za Svätého Otca a ako 
zadosťučinenie za hriechy proti Ne-
poškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ 
Keď sa modlili ruženec, ostatní väzni 
sa modlili s nimi.

Komunizmus a 2. svetová vojna

Panna Mária predpovedala, že ak sa 
ľudia nezačnú modliť ruženec, v Rus-
ku vypukne komunizmus a zasiah-
ne skoro celý svet. Varovala pred 2. 
svetovou vojnou. Povedala, že Svätý 
Otec bude veľa trpieť. Deti mali aj 
videnie pekla. Najsvätejšia Panna 
Luciu žiadala, aby sa v Cirkvi zavied-
lo 5 prvých sobôt na zmierenie za 
hriechy sveta (vykonať si sv. spoveď, 
pristúpiť k sv. prijímaniu, modlitba 
ruženca a 15-minútové rozjímanie 
o ružencových tajomstvách). Matka 
Božia dala Lucii úlohu, aby celý svet 

O zjavení v portugalskej Fatime bolo napísaných mnoho kníh.  
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V nedeľu 12. februára sa v kinosále 
Kultúrneho domu Závod premietali 
ďalšie štyri časti seriálu Mauí chua-
pec z Radošovec, nakrúteného na 
motívy knihy Fera Hája (Marie Vágne-
rová Černá) Školák Kája Mařík. Časť 
filmu sa nakrúcala v našej obci a jej 
okolí – filmárov prichýlil kostolík Na-
vštívenia Panny Márie na cintoríne 
či pôvabná scenéria osád Trajlínky a 
Húšky. Pre začiatkom videoprojekcie 
si diváci mohli pozrieť záznam z Jas-
ličkovej slávnosti ostatných Vianoc 
a záver popoludnia patril prezentácii 
dokumentu z natáčania. 
  red –   •   Foto: Jarka

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Starý kostol aj Trajlínky
vo filme 

Na uvedenie filmu v Závode sa prišli po-
zrieť aj predstavitelia ústredných postáv 
Káju a Zdeničky - mladučkí ochotnícki 
herci Ondrej a Barborka.

FÁTIMA, miesto nádeje. Portugalsko

zatiahla do modlitby svätého ružen-
ca. 

Pri poslednom zjavení 13. októbra 
1917 povedala svoje meno: „Som Ru-
žencová Panna Mária.“ Naučila deti 
tzv. fatimskú modlitbu: Ó, Ježišu, od-
pusť nám naše hriechy, zachráň nás 
od pekelného ohňa, priveď do neba 
všetky duše, najmä tie, ktoré najviac 
potrebujú tvoje milosrdenstvo.

  Pripravila: Jarka
  Foto: archív autorky
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Ako kresťania sme pozvaní vidieť po-
treby druhých a pomáhať im, koľko 
vládzeme, a to nielen cez pôstne ob-
dobie. Skutky telesného a duchov-
ného milosrdenstva sú pre nás návo-
dom, najmä na čo sa treba zamerať. 
Nejde pritom len o formu  finančnej 
pomoci. Hoci aj tá je dôležitá. Každý 
vie, kam siahajú jeho finančné mož-
nosti a tiež, či a koľko môže prispieť. 
Netreba sa však porovnávať s tými, 
ktorí majú viac ako my, ale s tými, 
ktorí často zápasia o každodenné 
prežitie. 

To je na nezaplatenie
Mať strechu nad hlavou, mať čo dať 
do úst, mať prácu, byť užitočný, no 
najmä mať okolo seba milujúcu ro-
dinu a priateľov, s ktorými strávime 
veľa nádherných chvíľ - to je na ne-
zaplatenie. Dnes je to naozaj poklad. 
Sme obklopení konzumom a hon-
bou za akýmsi pofidérnym šťastím, 
chceme si užívať, chceme sa mať 
dobre. 

Keď som sa pýtala v škole študen-
tov, čím chcú byť, čo chcú v živote 
dosiahnuť, často som dostala od-
poveď: chcem byť bohatý, chcem sa 

TÉMA DŇA

Neukazujme pokrivenú 
karikatúru Boha

mať dobre, chcem si užívať. Ideálne 
bez toho, aby som sa musel nejako 
namáhať. Len zlomok z nich mi od-
povedal, že by chceli mať povolanie, 
ktorým by slúžili a pomáhali celej 
spoločnosti, aby sme sa mali lepšie. 
Napr. traja zo štyroch, ktorí chceli ísť 
študovať medicínu, právo, či ekonó-
miu, si vybrali toto povolanie len 
preto, lebo budú dobre zarábať. Iba 
ten štvrtý chcel v prvom rade zachra-
ňovať ľuďom životy ako lekár, alebo 
im pomáhať ako advokát či poctivý 
ekonóm. Takto, žiaľ, zmýšľajú nielen 
študenti. Je azda zlé a nesprávne 
chcieť sa mať dobre? Chcieť byť bo-
hatý a užívať si? Je zakázané, myslieť 
na svoje dobro? Nie, to určite nie. 
Máme sa o to, naopak, snažiť. No ne-
smieme popri tom zabúdať na tých 
druhých. 

Hladný svet
Dnes  je svet hladný najmä po láske, 
po  pravej radosti, po možnosti byť 
užitočným. Dnes? Naozaj je to niečo 
nové? Veď koľko svätých pred nami 
už upozorňovalo na tieto potreby 
ľudstva. Okrem iných napríklad sv. 
Matka Tereza. Často stačí, aby sme 
niekoho len vypočuli, navštívili, po-
mohli s maličkosťou. Veľakrát to 
stačí a dotyčnému tým veľmi pomô-
žeme, možno dáme novú nádej, do-
dáme odvahu.

Prečo to všetko píšem? Keď sa človek 
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pozerá na dnešný svet, povedzme si 
na rovinu, nie je to ľahké. Médiá nám 
sprostredkúvajú veľa negatívnych 
správ. Hrozba rôznych konfliktov či 
dokonca vojny je celkom reálna. Ne-
istota v zamestnaní, v dodržiavaní 
ľudských práv. Od najvyšších pred-
stavených počúvame denne rôzne 
klamstvá, rozoberajú sa rôzne ko-
rupčné aféry. Jednoducho čestnosť 
a poctivosť akoby sa vytratili. Zdra-
votníctvo a školstvo sú v biednom 
stave, čo v konečnom dôsledku poci-
ťujeme na vlastnej koži. A to ani ne-
hovorím o vykorisťovaní a využívaní 
ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu 
a v podmienkach, aké sú, bohužiaľ, 
často vo firmách a iných zamestna-
niach na bežnom poriadku. Ľudia sú 
znechutení. Reakcie ako zúfalstvo, 
beznádej či nečinnosť a znechutenie 
na seba nenechajú čakať.

Nenechajme sa znechutiť. Dôveruj-
me Bohu a snažme sa plniť si svoje 
povinnosti poctivo, čestne a zodpo-
vedne, a najmä s láskou. Buďme aj 
v tomto období príkladom pre dru-
hých, že sa všetko dá robiť inak. Neu-
kazujme pokrivenú karikatúru Boha, 
ale ako kresťania skúsme sprostred-
kovať ľuďom okolo seba Ježiša svo-
jím životom. Nemôžeme zmeniť 
celý svet, ale môžeme zmeniť seba 
samých. Často je to jedna z najťaž-
ších a celoživotných úloh. Boh nám 
to však odplatí. Začnime od seba. Ja 

teda mám čo zlepšovať...

Naštartujme sa na lepší život
Druhým sa snažme pomôcť ako mô-
žeme a vieme a k sebe buďme kri-
tickí. Nehľadajme triesky v očiach 
susedov, objavme brvno vo vlast-
nom oku. Naštartujme sa na lepší 
a krajší život. Nechajme sa obdaro-
vať milosťami, láskou a pokojom. 
Dovoľme Ježišovi, aby v nás opäť 
vstal zmŕtvych. Nechajme sa pre-
niknúť Jeho nevyčerpateľným Milo-
srdenstvom. Prosme o dary Ducha 
Svätého a robme krajším celý svet. 
Robme ľudí okolo seba šťastnejšími. 
Nenechajme si utiecť pomedzi prsty 
krásne chvíle strávené s najbližšími. 
Tie si kúpiť nemôžeme. Ale môžeme 
ich zažiť. Zastavme a vychutnajme si 
vánok vetra, lúče jarného slnka, spev 
vtákov, blízkosť človeka.

Prajem vám všetkým požehnaný 
pôst, milostiplnú a pravou rados-
ťou a pokojom preniknutú Veľkú noc 
a zázrak Božieho Milosrdenstva nech 
sa odrazí na vašich životoch.

   Veronika
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Sv. Perpetua a Felicita boli mladé vy-
daté ženy. Žili na konci 2. storočia v 
mestečku Thuburbo Minus v blízkos-
ti mesta Kartágo (dnešné Tunisko) v 
severnej Afrike. O ich mučeníctve sa 
zachovali historicky hodnotné zá-
znamy. 

Perpetua pochádzala z poprednej 
rímskej rodiny. Jej matka bola kres-
ťanka, ale otec bol pohan. Mala 22 
rokov a malého synčeka, ktorého 
ešte dojčila. Bola vydatá, no jej man-
žel sa nikde nespomína, preto mno-
ho historikov predpokladá, že bola 
vdovou. V období prenasledovania 
kresťanov za cisára Septima Seve-
ra (193-211) sa Perpetua rozhodla 
stať kresťankou, hoci vedela, že za 
to môže aj zomrieť. Začiatkom roku 
203 nariadili úrady domáce väzenie 
Perpetue spolu s otrokyňou Felicitou 
a ďalšími tromi katechumenmi, ktorí 
sa volali Revocatus, Saturninus a 
Secundulus. Vtedy všetci prijali krst. 
Perpetuin otec sa usiloval nahovoriť 
dcéru, aby sa zriekla kresťanstva a 
tak si zachránila život. Ale ona osta-
la pevná vo viere. Ukázala na krčah 
vody a otca sa spýtala: „Vidíš tamten 
krčah? Môžeš ho nazvať iným me-
nom, než ako sa volá?“ Otec odpove-
dal: „Samozrejme, že nie.“ Perpetua 

ZO ŽIVOTA SVATÝCH

Sv. Perpetua a Felicita

odpovedala: „Ani ja sa nemôžem na-
zvať iným menom, ako som – kres-
ťanka.“

Teraz trpím ja

Keď sa Perpetua, Felicita a traja mla-
dí muži nechceli zriecť kresťanskej 
viery, odviedli ich do väzenia v Kar-
tágu. Pridal sa k nim aj ich kateché-
ta Saturus, ktorý nebol v čase ich 
zatknutia s nimi. Väzenie bolo tvrdé 
a zvlášť ťažko ho spočiatku znášali 
obidve ženy. Perpetuu znepokojova-
li myšlienky na bábätko, ktoré ostalo 
bez materinskej opatery a bez ma-
terinského mlieka. Okrem toho ju 
trápila náhla smrť 7-ročného brata, 
ktorý sa s otcom zúčastnil na neja-
kom pohanskom obrade. Perpetua 
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sa bála o spásu jeho duše a veľmi 
úpenlivo sa zaňho modlila. Felicita 
bola v ôsmom mesiaci tehotenstva, 
čo jej tiež sťažovalo pobyt vo väzení. 
Bolo proti právu popraviť tehotnú 
ženu, pretože zabiť dieťa v maternici 
znamenalo preliatie nevinnej a po-
svätnej krvi. Preto v obave, že kvôli 
tehotenstvu nebude môcť zomrieť 
spolu s ostatnými milovanými pria-
teľmi, sa všetci za ňu úpenlivo mod-
lili, aby porodila ešte pred dňom ich 
mučeníckej smrti. Sotva modlitbu 
dokončili, dostavili sa pôrodné bo-
lesti. Stráž si z nej robila posmech 
a urážali ju vetami: „Ak si myslíš, že 
trpíš teraz, čo bude, keď budeš čeliť 
divým šelmám?“ Felicita im ticho 
odpovedala: „Teraz trpím ja, ale v 
aréne iný bude trpieť za mňa, preto-
že ja budem trpieť za neho.“ Porodila 
zdravé dievčatko, ktoré bolo adop-
tované a vychovávané v Kartágu ako 
kresťanka.

Nebudeme oslavovať vašich bohov

Pri príležitosti narodenín svojho syna 
usporiadal cisár Septimus Severus 
v aréne v Kartágu predstavenie še-                  
liem, pri ktorom mali byť pre pobave-
nie publika usmrtení kresťania. Per-
petua ako Kristova nevesta vstúpila 
pomalými krokmi do arény. Nikto 
nemohol odolať jasnému pohľadu 
jej očí. Podobne vstúpila aj Felicita 
s radosťou, že šťastne porodila. Keď 

sa v aréne snažili donútiť Perpetuu a 
zvyšok skupiny, aby si obliekli rúcha 
venované ich bohom, Perpetua vy-
zvala katov: „Prišli sme sem zomrieť 
z našej vlastnej slobodnej vôle a tak 
by sme nemali stratiť našu slobodu 
oslavovať nášho Boha. Dáme vám 
naše životy, a preto nebudeme osla-
vovať vašich bohov.“ Mužov hodili 
medveďom a leopardom a na ženy 
vypustili divokú kravu. Zviera najprv 
vyhodilo Perpetuu do vzduchu a ona 
dopadla na zem. Postavila sa, a keď 
uvidela Felicitu, ako leží na zemi, bez 
strachu k nej pristúpila, podala jej 
ruku a pomohla jej vstať. Bola v extá-
ze a až teraz si všimla rany na svojom 
tele a krv na šatách. Keď útoky zvie-
rat prežili, Perpetua povedala: „Pev-
ne zotrvajte vo svojej viere a milujte 
sa navzájom, nech vám vaše utrpe-
nie nevezme odvahu.“ Ale publikum 
si žiadalo vidieť ich smrť. Všetci sa 
postavili, navzájom sa pobozkali a 
jeden po druhom zomreli prebodnu-
tí mečom.

Sviatok: 7. marec
Zobrazenie: lúčiace sa ženy, palmové 
ratolesti, krava, dieťa sediace v lone
Patrón: tehotných žien, dobytka, 
proti smrti detí

Pripravil: Pavol
Zdroj: Internet
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V našej farnosti bolo pokrstených: Porovnanie s rokom 2015:
celkom 26 osôb 37 osôb
z toho bolo: z toho:
• 14 chlapcov • 13 chlapcov
• 12 dievčat • 24 dievčat

Sviatosť birmovania:
prijala 1 dospelá osoba 19 pobirmovaných

K sviatosti Eucharistie 
prvýkrát pristúpilo 16 školopovinných detí 22 prvoprijímajúcich
(10 chlapcov a 6 dievčat) a jedna dospelá osoba

Sviatosť manželstva
prijalo 13 párov, 10 párov
z toho 11 katolíckych a 2 zmiešané páry

Pohreby Vlani
pochovaných bolo celkom 23 zosnulých, 31 pochovaných
z toho:
• 15 mužov • 17 mužov
• 8 žien • 14 žien
• najstarší bola 90-ročný muž • 96-ročná žena
• najmladší bol 39-ročný muž • 47-ročný muž
z toho bolo len 13 zaopatrených sv. sviatosťami 24 zaopatrených

Štatistická bilancia farnosti za rok 2016

Sviatostný život

23 detí bolo pokrstených v 1. roku života, jedno dieťa v 2. a jedno v 3. roku 
života (z toho bolo 15 legitímnych a 11 nelegitímnych detí) a jedna dospelá 
osoba.

Sviatosť pomazania chorých
bola vysluhovaná počas celého roka v domácnostiach a v DSS na požiada-
nie a vo štvrtok vo Veľkonočnej oktáve aj v kostole v rámci sv. omše.
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FARSKÁ MATRIKA

Sviatosť krstu prijali
Tobias Hasák   * 25.09.2016       krst   11.12.2016
Peter Klempa   * 08.09.2016  22.01.2017
Marko Hrúz   * 01.10.2016  12.02.2017
Laura Strouhalová  * 07.08.2016  12.02.2017
Pavol Ferenčič   * 11.12.2016  25.02.2017 
Dávid Balga   * 14.12.2016  26.02.2017 

Do večnosti sme vyprevadili
Júlia Čembová, rod. Benkovičová   † 29.12.16      pohreb 31.12.2016
Hilda Hrotková, rod. Hrádelová        † 10.01.17  14.01.2017
Martin Hurbánek         † 06.02.17  08.02.2017
Štefan Balga          † 17.02.17  21.02.2017

Manželstvo uzavreli
Lukáš Petráš  a  Lenka Prelcová  04.02.2017
Roman Ferenčič a  Galina Mórová  25.02.2017

Fašiangové obdobie vystriedal pôst. Je 
pre nás príležitosťou zahĺbiť sa a cez mod-
litbu sa priblížiť k Bohu.
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Na obrázkoch je svätý Martin. Obrázok vpravo je však trošku iný – nájdi 7 roz-
dielov.

Svätý Martin sa podelil s chudobným človekom o svoj plášť. Do prázdnych 
okienok nakresli, o čo sa dokážeš podeliť s núdznym človekom:

SVITANÍČKO

Pripravila: Jarka
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Pápež Lev XIII. sa rozhodol, že vy-
pustí do vatikánskych záhrad všetky 
zvieratá, ktoré mu podarovali počas 
pontifikátu. Jedného dňa, keď sa pre-
chádzal po záhrade, ho jedna utekaj-
úca gazela takmer zrazila. Každý, kto 
sprevádzal pápeža, bol vystrašený, 
no on iba pokojne povedal: „Videli ste 
už leva, ktorý by sa bál gazely?“

Pápež Ján XXIII. počas jedného prí-
hovoru povedal: „Často sa mi stáva, 
že sa zobudím v noci a začnem pre-
mýšľať nad všetkými tými strašnými 
problémami. Tak sa rozhodnem, že 
ráno vstanem a pôjdem s tým za pá-
pežom. Potom sa prebudím úplne a 
uvedomím si, že pápež som ja!“

Ide Sherlock Holmes do obchodu na 
bicykli, oprie ho o múr a napíše na 
sedadlo: Krádež zbytočná. Sherlock 
Holmes. Ako sa vracia z obchodu, 
tam, kde bol bicykel, je napísané: Pre-
nasledovanie zbytočné. Peter Sagan

Slečna prišla z rande domov smutná. 
Keď zbadala matku, povedala: „Ri-
chard ma požiadal o ruku.“
„Tak prečo si taká smutná?“ opýtala 
sa matka.
„Pretože mi aj povedal, že je ateista. 
Mami, on dokonca vôbec neverí v exi-
stenciu pekla!“
„Pokojne sa zaňho vydaj,“ odpoveda-
la matka. „Veď my mu ukážeme, ako 
veľmi sa mýli.“

Vďaka, Ježiš

Vďaka, Ježiš, vďaka, Ježiš,
vďaka Ti, že ľúbiš ma. 2x

Na kalvárii si za mňa zomrel,
vďaka Ti, že ľúbiš ma. 2x

Je to krv

1. Je to krv čistá, svätá, krv Tvoja, čo 
život nám dá.

    Je to krv, čo očistí, ako sneh belších 
nás učiní, posvätí. 

R: Je to Tvoja krv, mocná, predivná,
     môj Ježiš, si seba za nás dal.

2. Je to krv mocná, svätá, krv Tvoja, čo 
víťazstvo dá.

    Je to krv, krv Kristova, v ktorej moc 
nad zlým sa skrýva, víťazí.   R:

Pripravil: Pavol

NA VESELÚ NÔTU S CHVÁLOU NA PERÁCH
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ČASY BOHOSLUŽIEB POČAS VEĽKÉHO TÝŽDŇA
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