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„Bezchlebahody“ alebo 
bez „CHLEBA“ hody?

Na začiatku prázdnin, 2. júla, slávime v na-
šej farnosti bezchlebahody. Predmetom 
tohto slávenia je titul pôvodného závod-
ského kostola – na cintoríne, ktorým je NÁV-                                                                                                       
ŠTEVA PANNY MÁRIE. Keď som prišiel ako 
nový kňaz do tejto farnosti a práve na ten-
to sviatok a v tomto kostole som bol sláv-
nostne uvedený do úradu farára, nechápal 
som, prečo bezchlebahody. Až neskôr mi 
vysvetlili, že tradícia týchto hodov po-
chádza z čias gazdov. V období, kedy sa 
hody konali, sa už vlaňajšie obilie minulo 
a nové bolo ešte na poli. Termín bol krátko 
pred žatvou, nebolo z čoho namlieť múku 
na chleba.

Dnes sa – aspoň v našich končinách – ne-
stáva, že by nebolo múky na chlieb. Opak 
je pravdou, často sme svedkami plytvania 
potravinami, ľudia si nevážia „Boží dar“. To 
by sa v spomínaných časoch samostatne 
hospodáriacich roľníkov stať určite nemoh-
lo. Vtedy sa všetko zužitkovalo, každá piaď 
pôdy bola poctivo obrobená a využitá.

Žiaľ, tak ako si v dnešnej dobe ľudia často 
nevážia „chlieb náš každodenný“, podob-
ne si mnohí prestávajú vážiť a ctiť i „ŽIVÝ 
CHLIEB, ktorý zostúpil z neba“ (Jn 6, 51), 
teda Eucharistiu – živého Ježiša Krista pod 
spôsobom chleba a vína, ktorý sa nám 
dáva za pokrm pre večný život vo svätom 
prijímaní. Je pravdou, že boli obdobia aj 
v minulosti, kedy ľudia málo pristupovali 
k svätému prijímaniu. Sú to napríklad časy 
(17. – 18. storočie), kedy sa šíril po Európe 

ÚVODNÍK
blud jansenizmu. Vtedy sa ľudia báli pri-
jímať z prehnaného pocitu nehodnosti a 
hriešnosti a z nesprávnej úcty k Eucharistii.

Dnes je však problém vo väčšine prípa-
dov opačný. Mnohí, naopak, prijímajú Eu-
charistiu nehodne, ba až svätokrádežne. 
Nespovedajú sa, ale na sväté prijímanie 
chodia. Tento nešvár je rozšírený hlavne na 
Západe a pomaly sa dostáva aj k nám. Ďal-
ší sa zase spovedajú neúplne, „isté“ hriechy 
(týka sa to väčšinou šiesteho prikázania) 
za hriechy nepokladajú a tak sa z nich ani 
nespovedajú. Pritom zabúdajú, že o tom, 
čo je hriechom, nerozhodujú oni, ale Boh 
a jeho prikázania. Po takejto neúplnej 
a teda neplatnej sv. spovedi tiež prijímajú 
svätokrádežne. Iní Eucharistiu neprijímajú 
z ľahostajnosti. Alebo ju prijmú len veľmi 
zriedka.

To všetko je jedno veľké nepochopenie 
a veľká neúcta k tejto Sviatosti lásky, v kto-
rej nám sám Boží Syn ponúka svoje pria-
teľstvo, spoločenstvo, svoju lásku, účasť 
na svojom Božskom živote. Kiež by sme 
to všetko konečne správne pochopili, dali 
Ježišovi šancu v našom živote, dali predov-
šetkým šancu sami sebe, aby nás Pán Ježiš 
mohol svojimi sviatosťami skutočne očisťo-
vať a posväcovať a tak nás viesť cez prijí-
manie „ŽIVÉHO CHLEBA“ k plnosti ŽIVOTA.

Aj keď tieto letné dni budú patriť bezchle-
bahodom, urobme všetko preto, aby žiad-                
ne hody, žiadna nedeľa, ale najlepšie žiad-                                                                                                             
na sv. omša v našom živote neboli bez 
„ŽIVÉHO CHLEBA“, bez Eucharistického 
Ježiša Krista a bez plného spoločenstva 
s ním. Želám Vám požehnaný čas prázdnin 
a dovoleniek prežitý v spoločenstve „ŽIVÉ-
HO CHLEBA“.

          Váš duchovný otec Peter Kudláč, farár
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Prvé sväté prijímanie sa slávi vtedy, 
keď sa dieťa už samo od seba slobod-
ne a vedome rozhodne, že chce byť 
kresťanom katolíkom, chce sa začle-
niť do Kristovej Cirkvi a chce sa začať 
od Ježiša učiť žiť ako On a spoločne    
s ostatnými katolíkmi a kresťanmi 
prijať za svoje poslanie, ktoré nám 
Ježiš v Cirkvi zveril.

Na znak toho si dieťa:

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Keď sa dieťa slobodne 
a vedome rozhodne

obnovuje krstné sľuby, v ktorých 
vyznáva svoju vieru v Trojjediného 
Boha, zrieka sa diabla, jeho poku-

•

•

•

•

•

 

šení a jeho skutkov
 
rozhoduje sa začať meniť svoj život 
tak, aby zodpovedal Evanjeliu Je-
žiša Krista a zákonom Jeho Cirkvi

na znak toho pristupuje ku svia-
tosti pokánia (sv. spovedi), ktorou 
toto svoje rozhodnutie spečaťuje

po prvý raz sa plne zúčastňuje                                                    
na sv. omši, ktorá je slávením 
Zmluvy medzi Bohom a človekom 
a aj na sv. prijímaní

začleňuje sa do farnosti, ktorá je 
skonkrétnením Cirkvi v obci a od 
okamihu sv. prijímania sa podieľa 
na jej živote, sláveniach, poslaní                
a službe.
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28 prvoprijímajúcich detí sa rozhodlo začať meniť svoj život tak, aby zodpovedal Evanje-
liu Ježiša Krista a zákonom Jeho Cirkvi.
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Pre farnosti bratislavskej arcidiecé-
zy vyhlásil Diecézny katechický úrad 
v Bratislave už šiesty ročník súťaže 
Biblia pre všetkých, ktorá je dobrou 
príležitosťou na hlbšie čítanie vybra-
ných častí Biblie. Tento rok na tému 
Božie milosrdenstvo – boli vybrané  
knihy: Starý zákon – Kniha sudcov 
a Nový zakon – List Efezanom. Pútavá 
téma zaujala a prihlásilo sa 62 druž-
stiev z 18 farností. V našej farnosti sa 
prihlásili 4 družstvá. 

Na farské kolo, ktoré sa konalo 30. aprí-                                                                                                              
la v Pastoračnom centre Božieho mi-
losrdenstva, napokon nastúpili len 
dve družstvá. Kolo však bolo zaujíma-
vé a dve súťažiace tímy vyrovnané. 
Vyhral tím v zložení: Veronika Prévajo-
vá, Kristína Chvátalová, Martin Prevaj 
pred tímom rodiny Hollej s otcom           
Richardom, mamičkou Lenkou a sy-
nom Tomášom. Podľa postupového 
kľúča do dekanátneho kola postúpili 
obe družstvá.

Zhodné zloženie i výsledok

Dekanátne kolo sa s ohľadom na neú-
časť malackého a iných tímov konalo 
21. mája opäť v Závode v rovnakom 
zložení a s rovnakým výsledkom ako 
farské. Týmto výkonom a čiastočne 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Biblia pre všetkých 
2017

Ema Benkovičová    
Kevin Blažek     
Martin Blažíček    
Timea Ďurkošová     
Jana Hollá     
Marek Hollý     
Richard Kopiar     
Erika Kozárková     
Simona Kuzmová     
Kamila Mihoková     
Ester Prítulová     
Patrik Strouhal     
Samuel Šefčík     
Samuel Šišolák     
Alexandra Vlková     
Vanesa Žáková     
Ema Dojčáková     
Simona Hajdinová     
Marek Chvátal     
Lukáš Kopiar     
Sofia Korčeková    
Milan Krivák     
Valéria Malíková     
Filip Puškáč     
Mário Sivák     
Martina Stašeková     
Lucia Vidovičová     
Ján Vrabček 

Sviatosť Eucharistie 
prvýkrát 28. mája 
prijali:
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zhodou náhod tím manželov Préva-
jovcov s Kristínou Chvátalovou po-
stúpil do finálneho diecézneho kola. 
Okrem neho postúpilo 9 víťazných 
tímov z dekanátnych kôl a 5 celkovo 
najlepších tímov z druhých miest.

Diecézne kolo sa konalo v sobotu                                                        
3. júna. Začalo sa svätou omšou 
v kaplnke Kňazského seminára, ktorú 
celebroval predseda poroty Mons. 
Jozef Jančovič, prodekan Rímsko-
katolíckej cyrilometodskej bohoslo-
veckej fakulty UK. Po sv. omši sme sa 
presunuli do auly Benedikta  XVI., kde 
sa konala vedomostná časť súťaže                                              
a vyhodnotenie. Na finále sa zúčastni-
li tímy: BA - Karlova Ves, BA - Petržal-
ka I., BA - Petržalka II., Gbely, Holíč I., 
Holíč II., Myjava, Petrova Ves, Pezinok, 
Senec, Šaštín-Stráže, Závod. 

Súťažilo sa v šiestich kolách s krátkou 
prestávkou. Zloženie kôl bolo pestré: 

slepá mapa, obrázkový príbeh, vedo-
mostný test, dopĺňanie písma. Han-
bu sme našej farnosti určite nespra-
vili, práve naopak. Skončili sme na 
7. mieste. Trochu ma zaráža fakt, že 
na prvých šiestich miestach skončili 
tímy, ktoré viedli kňazi, pripravujúci 
súťaž a zároveň boli aj členmi poroty. 
Vyhralo družstvo z Petrovej Vsi, ktoré-
ho členkou bola rádová sestra. Tá si aj 
odniesla čestné uznanie za prípravu 
súťaže. Minimálne podivné. 

Hoci mám k diecéznemu kolu výhrady 
a niektoré veci tam pôsobili až tragi-
komicky, koncept súťaže sa mi páči 
a teším sa na ďalší ročník, kde si opäť 
rozšírime obzory z vybraných častí    
Sv. písma. Zároveň by som chcel po-
ďakovať otcovi Petrovi za jeho trpezli-
vosť pri príprave obidvoch kôl.

              Martin  •  Foto: internet
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V nedeľu 2. apríla sme sa po sv. omši 
o 10.30 h stretli v Pastoračnom cen-
tre Božieho Milosrdenstva na už tra-
dičnej pôstnej polievke v rámci ce-
lopôstnej aktivity Tehlička 2017, do 
ktorej sa naša farnosť aj toho roku 
zapojila. Dobrovoľným príspevkom 
za zrieknutie sa obeda podľa vlastnej 
predstavy sme v rámci projektu Teh-
lička pomohli deťom v Južnom Sudá-
ne k lepšej  budúcnosti. Avšak svojím 
spôsobom tradičná pôstna aktivita 
bola tento raz predsa len trochu ne-
tradičná.
Guláš postojačky
Prvá pôstna polievka sa konala ešte 
za pôsobenia otca Petra Mášika v na-
šej farnosti. Vtedy v ešte nie celkom 
dokončenom pastoračnom centre 
sme si spoločne pochutili na výbor-
nom guláši. Jedli sme z plastových 
misiek postojačky okolo jedného 
veľkého hrnca na drevenom stol-
čeku ako jedna rodina. Zriekli sme 
sa tradičného nedeľného obeda 
a ušetrené peniaze sme venovali Ka-
tolíckemu hnutiu žien na Slovensku 
v rámci pôstnej aktivity Podeľme sa! 
V ďalších ročníkoch sme výnos pôst-
nej polievky venovali do projektov 
saleziánskeho občianskeho združe-
nia Savio  v rámci projektu Tehlička. 
Od gulášu sme postupne prešli k tra-

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Pôstna polievka 
trochu inak

Korbáčik, kraslica či koláčik? Nech sa páči! 

Redaktorka rádia Lumen Anka Božková 
pripravila z podujatia pútavú reportáž.
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dičným africkým jedlám – kukuričnej 
kaši „ugali“ a pokrmu z fazule a hor-
čičných semien, ktoré nám pripra-
vil náš misijný dobrovoľník Tomáš 
Rusňák. V posledných ročníkoch sa 
podávala kapustová a fazuľová pôst-
na polievka v réžii našej kuchárky 
Gitky Klempovej. Tentoraz už za plne 

prestretým stolom - ako sa na nedeľu 
patrí, všetci spolu ako jedna rodina. 
Polievku sme posvätili modlitbou 
a požehnaním otca Petra Kudláča. 
Potom sme sa s chuťou pustili do 
jedenia, predsa len bol čas obeda.             
Po obede nechýbala ani kávička, čaj 
či domáca ťahaná štrúdľa. 

Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva sa zaplnilo asi siedmimi desiatkami hostí.
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Naša kuchárka Margita Klempová  (vpra-
vo) sa postarala o teplú, chutnú a kvalitnú 
polievku. Na snímke s hlavnou organizá-
torkou akcie Veronikou Prévajovou.

Cent k centu, euro k euru – spoločne sa 
snažíme prispieť na lepší život detí v ďale-
kej krajine. V závere akcie sa v prítomnosti 
komisie pokladničky otvorili a protokolár-
ne sa spočítal výnos. 

Ocitli sme sa v rádiu
Pitie kávy nám spestrili krátke filmy 
zo života ľudí z Južného Sudánu,       
na ktorý bola tento rok zbierka za-
meraná. Adam Potočňák nám fundo-
vaným slovom priblížil spoločenskú 
a politickú situáciu v Južnom Sudáne 
a vysvetlil, prečo je dôležité pomáhať 
ľuďom v tejto krajine. Prekvapením 
pre nás bola prítomnosť redaktorky 
Anky Božkovej z rádia Lumen, ktorá 
sa po predchádzajúcom rozhovore   
s otcom biskupom Štefanom Vrab-
lecom rozhodla reportážou poslu-
cháčom svojho rádia priblížiť našu 
akciu: „Keď som sa dozvedela, že 
v rodnom dome otca biskupa sa na-
chádza pastoračné centrum a chystá 
sa tu akcia Pôstna polievka, neváha-
la som.“ Pani redaktorka bola nad-
šená atmosférou a duchom pôstnej 
polievky. Odovzdala nám pozdrav 
od otca biskupa Vrableca, spoločne 
sme si zaspomínali a zasmiali sme 

sa, vyspovedala nás po jednom na 
diktafón a odrazu sme sa ocitli vo vy-
sielaní rádia Lumen. 
Kraslice aj osúšky
Ďalšou tohtoročnou novinkou bol 
veľkonočný predaj výrobkov z rúk 
našich šikovných farníčok a farníkov. 
V ponuke boli veľkonočné pohľadni-
ce detí, ručne pletené korbáče, čip-
kované kraslice a háčkované veľko-
nočné ozdoby, vynikajúce koláče, 
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Srdečné poďakovanie za venova-
nie predmetov a koláčov na predaj 
patrí:
Jarke Černej a jej žiakom, mláden-
com z FS Závodzan, pani Zaklaio-
vej, Darinke Milacovej a pani Krajčí-
rovej, Elenke Chovanovej, Kristíne 
Chvátalovej, Alenke Pavelkovej, 
Aničke Diviakovej.

zákusky a osúšky, ... Aj výťažok z pre-
daja týchto dobrovoľne venovaných 
produktov putoval na konto Tehličky. 
Veríme, že sa nám podarí z tejto akti-
vity urobiť tiež tradičnú súčasť našej 
pôstnej polievky. Budeme veľmi radi, 
ak sa k nám pridajú i ďalší zruční far-
níci a zapoja sa venovaním svojich 
výrobkov - každý podľa svojich mož-
ností. 
Touto cestou sa chcem ešte raz srdeč-
ne poďakovať a vysloviť úprimné Pán 
Boh zaplať všetkým, ktorí sa zúčast-
nili a prispeli do verejnej zbierky Teh-
lička 2017, aj tým, ktorí ju organiza-
čne podporili. V neposlednom rade 
patrí vďaka nášmu duchovnému                                                                                     
otcovi Petrovi Kudláčovi, ktorý celú 
aktivitu zastrešoval a podporoval. 
Nech vás všetkých Pán Boh odmení 
v tom, čo vám najviac treba. A koľko 
sa nám spolu podarilo vyzbierať? 
Vďaka vašej štedrosti sa za pôstnu 
polievku vyzbieralo a na účet verej-
nej zbierky odoslalo krásnych 500,55 €, 
z toho 130,55 € tvoril výnos z preda-
ja veľkonočných predmetov a kolá-
čov.  Ešte raz srdečne Pán Boh zaplať! 

                                Veronika  •  Foto: Ivana

Štvrtok po sviatku Najsvätejšej Troji-
ce  patrí vždy sviatku Najsvätejšieho 
Kristovho Tela a Krvi. Poznáme ho 
pod zľudoveným názvom Božie Telo. 
Je oslavou daru Eucharistie a vyja-
drením úcty k Spasiteľovi prítomné-
mu pod spôsobom chleba a vína vo 
Sviatosti oltárnej.
Napriek oficiálnym či kuloárnym de-
batám po minulom ročníku a otázke, 
ktorá v nich rezonovala: je čas urobiť 
zmenu? sme aj v tomto roku uspo-    
riadali procesiu pri príležitosti svi-
atku v nedeľu na poludnie po „hru-
bej“. 18. júna bolo i počasie na našej          

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

V procesii sme sa 
rozospievali
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strane – stačilo zopár drobných zmien 
a slávnosť nabrala nový rozmer. Tou 
hlavnou zmenou bolo ozvučenie 
a spev – vďaka účelnej práci s repro-
duktorom, ktorej sa ujal Peter Milac, 
farníci v procesii počuli zvučný hlas 
speváka Pavla Černého a aktívne sa 
k nemu pridávali. A urobili dobre, 
veď kto spieva, dvakrát  sa modlí!
Náš duchovný otec Peter v slávnost-
nom sprievode niesol monštranciu 
s kúskom premeneného Chleba uli-
cami, deti na znak úcty k Bohu roz-

sýpali na cestu lupene kvetov. Cesta 
viedla osvedčeným smerom: okolo 
farského kostola po uliciach Štúrova 
a Družstevná. Sprievod sa postupne 
zastavil pri štyroch oltároch symboli-
zujúcich štyri svetové strany. Rodiny, 
ktoré s úctou a láskou každoročne 
pripravujú oltáriky, si dali záležať 
aj v tomto roku. Patrí im za to veľká 
vďaka. Slávnosť zakončil ďakovný 
chválospev a udelenie Eucharistické-
ho požehnania.
                                       Ivana  •  Foto: Peter

Oslava daru Eucharistie a úcty k Spasi-
teľovi v priamom prenose.

K sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela 
a Krvi v Závode odjakživa patria kroje.                    
O tom, ako sviatok slávili naši predkovia, 
sa dočítate na str. 20.



13Svitanie  2/2017

 Väčší počet účastníkov, zvučnejší a hlasnejší spev, viac radosti. Taká bola naša tohtoroč-
ná procesia k sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
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FOTOREPORTÁŽ

Heliport vo farskom 
parku
Okolie nášho farského kostola je jed-
ným z najpôsobivejších miest v našej 
obci. Zeleň, stromy, kvety. Miesto ako 
stvorené pre oddych, relax, duchovné 
spojenie s naším Pánom. Pokoj sám. 
Keď však ide o život, dokáže sa pre-
meniť na heliport. Viacerí z vás isto 
nedávno zaznamenali pohyb nezná-
meho telesa po oblohe sprevádzané-
ho prenikavým zvukom. Nad hlavami 
sme mali helikoptéru! Oči sa upreli 
k oblakom a dych sa tajil. Čo sa stalo? 
Celé to trvalo niekoľko minút. Okrem 
zaručených informácií typu „jedna 
pani povedala“ sa nám nepodarilo zís-
kať žiadne objektívne a overené fakty 
hovoriace o podstate tejto udalosti. 
Vieme len toľko, že išlo o úraz muža 
spojený s vysokou stratou krvi. Avšak 
získali sme mimoriadne zaujímavé fo-
tografie, s ktorými sa chcem podeliť. 
Sú súčasťou fotoreportáže tohto čísla.
                     Ivana  •  Foto: Peter K.

Každý poriadny folklórny súbor 
má svoj znak, svoju štandardu. Od                 
22. apríla ju má aj náš FS Závodzan.  
V deň osláv 35. výročia založenia 
súboru mu ju slávnostne odovzdal 
starosta obce Peter Vrablec. O deň 
neskôr bola vo farskom Kostole                                                                  
sv. Michala archanjela posvätená. 
Viac o výročí sa dočítane v nasleduj-
úcom vydaní Svitania.
                   red – •  Foto: Peter V.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
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ŠAŠTÍN – Po 26 rokoch rehoľa sale- 
ziánov opustila Šaštín. Ako uvádza 
tlačová správa KBS, ukončenie pas-
toračnej činnosti v meste je výsled-
kom niekoľkomesačného zvažova-
nia priorít. Správu národnej Svätyne 
Sedembolestnej Panny Márie pre-
vzala v marci rehoľa pavlínov.
Totalitná ruka
Ako uviedol pri svätej omši 26. feb-               
ruára bratislavský arcibiskup met-
ropolita Mons. Stanislav Zvolenský, 
je potrebné ďakovať Bohu za všetko 

NAŠI FARNÍCI NA CESTÁCH

Rozlúčili sme sa s bratmi Saleziánmi don Bosca

dobré, čo saleziáni v Šaštíne urobi-
li,  predovšetkým v čase pôsobenia 
Gymnázia sv. Jána Bosca. Rehoľní-
ci do našich končín prišli už v roku 
1924, aby ich pôsobenie v roku 1950 
preťala totalitná komunistická ruka. 
Po zamatovej revolúcii sa vrátili 
a obnovili internátne gymnázium 
– v úvodných rokoch chlapčenské. 
Pod ich vedením sa uskutočnila 
vnútorná a vonkajšia rekonštrukcia 
baziliky a bohato sa rozvinuli púte 
veriacich. Pokles počtu žiakov a nes-

S odchádzajúcimi rehoľníkmi sa lúčila preplnená telocvičňa gymnázia. V prvom rade 
možno vidieť tetku Terézu Húškovú z Húškov, vernú modlitebníčku Fatimských sobôt 
v Šaštíne. Úsmevy a objatia striedali slzy a želania Božieho požehnania pre obe strany.
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Odchádzajúci saleziáni zaspievali pieseň Salve don Bosco, ktorá hovorí o tom, ako ich 
zakladateľ dáva záchranný pás mládeži.

koršie ukončenie pôsobenia školy 
bolo signálom, že sa čosi deje. Ako 
uvádza saleziánska komunita, roz-
hodnutie odísť padlo po viacročnom 
uvažovaní a konzultácii  s hlavnými 
predstavenými v Ríme a po rokovaní 
otca arcibiskupa Zvolenského so slo-
venským provinciálom salezianánov 
Jozefom Ižoldom, SDB. 
Šastín len tak nevysypete
Práve provinciál saleziánov 26. feb-   
ruára slávnostne odhalil na chodbe 
vedľa baziliky pamätnú tabuľu don 
Ernestovi Macákovi, jednému z bý-
valých riaditeľov gymnázia, ktorý 
zomrel vlani v októbri. Nasledovala 
rozlúčka v telocvični gymnázia, kto-
rá sa zaplnila na prasknutie. Asi tri-  
sto šaštínskych farníkov i veriacich 
z okolitých farností, odchovancov 
a učiteľov gymnázia si zaspomína-
lo na roky pôsobenia rádu v bazi-

like. Úsmev i slzy dojatia vyvolalo 
spoločné vystúpenie všetkých 11 
saleziánov na pódiu s piesňou Sal-
ve don Bosco. Nasledovali ďakovné 
príhovory a napokon osobné rozlúč-
ky. Plody duchovej práce salezián-
skej rodiny budú tu zrieť ešte dlhé 
roky. Ako sa lúčili samotní saleziáni?           
Za všetkých to vystihol don Chosé: 
„Keď vám Šaštín vlezie pod kožu, už 
ho len tak ľahko nevysypete.“    
Rád sv. Pavla, prvého pustovníka sa 
ujal správy jedného z najvýznam-
nejších pútnických miest na Slo-
vensku 1. marca. Do Šaštína takisto 
neprichádza prvý raz – pôsobil tu už 
od roku 1733 a vybudoval súčasnú 
baziliku i kláštor. Bratom pavlínom 
prajeme vedenie Ducha svätého pri 
náročnej duchovnej misii.
                   Ivana •  Foto: Ľudka
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Veriaci sa rozlúčili s odchádzajúcimi 
saleziánmi: don Milanom Janákom 
SDB,  direktorom komunity, don Jo-
zefom Pöstényim SDB, administráto-
rom farnosti a vikárom, don Jánom 
Čverčkom SDB, rektorom Národnej 
Svätyne, don Jozefom Komlošom 
SDB, ekonómom komunity, don Já-
nom Naňom SDB, vedúcim oratória 
a mládežníckeho strediska, rehoľný-
mi kžazmi don Petrom Barinom SDB, 
don Františkom Čundrelíkom SDB, 
don Jozefom Zacharom SDB, don 
Emilom Šafárom SDB, don Ivanom 
Žitňanským SDB a don Jozefom Hr-
dým SDB, kňazom na odpočinku.

Provinciál saleziánov Jozef Ižold sláv-
nostne odhalil na chodbe vedľa baziliky 
pamätnú tabuľu don Ernestovi Macákovi.

NITRA - Aj v tomto roku sme puto-
vali k Matke všetkých národov - k jej 
milostivému obrazu sme sa vybrali                 
13. mája na celodennú pobožnosť 
pod názvom V nebi máme Matku.

Tento rok je mimoriadny - uplynulo 
100 rokov od času, čo Panna Mária, 
naša nebeská mamička, nám prišla 
povedať, že jej na nás nielen záleží. 
Vo Fatime, v kraji Iria v Portugalsku, 
nás prosila o pokánie prostredníc-
tvom troch jednoduchých detí – pas-
tierikov Františka a Hyacinty Mar-
tovcov a ich sesternice Lucie. V čase 
svätorečenia sv. Františka a sv. Hya-
cinty boli ctitelia Matky všetkých 
národov aj z farností Závod a Kúty 
na celodennej pobožnosti. Skupin-
ka pútnikov  bola súčasťou veľkého 
zhromaždenia pred obrazom prive-
zeným z holandského Amsterdamu 
do kolísky našej viery – Nitry. Tu sa 
už pravidelne schádzame na celo-
denné pobožnosti K úcte Matky všet-
kých národov, na oslavu Trojjediné-
ho Pána. 

NAŠI FARNÍCI 
NA CESTÁCH

Dobrá správa z Nitry 
- v nebi máme Matku
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Nasledovala prednáška P. Paula Ma-
riu Sigla na tému: 100 rokov Fatimy 
– Kráľovná ruženca a Matka všetkých 
národov – naša cesta k víťazstvu Ne-
poškvrneného Srdca Panny Márie.                                                                
P. Paul Maria Sigl bol 8. decembra 
1992 v Kaplnke zjavenia Panny Má-
rie vo Fatime vysvätený za kňaza. Je 
duchovným vodcom Rodiny Panny 
Márie - medzinárodného misijného 
spoločenstva pápežského práva. Vi-
zionárku Idu Peerdeman, ktorá bola 
pre jeho kňazstvo duchovnou mat-
kou, poznal viac ako 25 rokov. Preto 
je považovaný za jedného z najlep-
ších znalcov amsterdamských posol-
stiev.

Vo svojej prednáške sa venoval po-
trebe rozširovať obraz Matky všet-
kých národov a o veľkej potrebe 
modliť sa za obrátenie hriešnikov              
a uzmierovať za urážky najsvätejšie-
ho srdca Ježišovho a Nepoškvrnené-
ho srdca Panny Márie. Každý hriech 
je zlo, ktoré spôsobuje skazu, a preto 
sa treba od hriechu odvrátiť. Nasle-
dovala Eucharistická poklona a sv. 
omša, ktorú  celebroval J. E. Mons. 
Andrej Imrich, emeritný biskup. Pred 
Dňom matiek sa zameral vo svojej 
kázni na našu nebeskú mamičku.  
Upozornil na potrebu modliť sa po-
svätný ruženec, zvlášť v tomto roku 
Fatimy. Skrze našu nebeskú mamič-
ku môžeme zachraňovať svet, a pre-
to je potrebné sa jej plne odovzdať. 
                Mária
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Na slávnosti sa zúčastnili aj naši závodskí 
dobrovoľní hasiči.

ŠAŠTÍN - V sobotu 13. mája sa konala 
v poradí už piata Púť hasičov. Bazili-
ka Sedembolestnej Panny Márie ten-
to rok privítala 35 hasičských zborov              
zo širokého okolia. 

Púť sa začala už tradične spoločným 
sprievodom z námestia do Národ-
nej svätyne. Následne pokračovala 
sv. omšou, po ktorej si  jednotky na-
stúpili pred bazilikou. Predstavitelia 
dobrovoľných hasičských zborov a 
samosprávy ocenili prácu hasičov 
a vyzdvihli ich prínos pre spoločnosť. 
Úprimné uznanie a vďaka za ich prá-
cu, povzbudivé slová, príjemná at-
mosféra. V takomto duchu sa niesla 
celá púť. Účastníci si domov odniesli 
i poznanie, že je potrebná starosť aj 
o duchovný život. Veď práve takáto 
akcia je pre povzbudenie a vyjadre-
nie vďaky tým najlepším prostried-
kom.

      Zdroj: www.obeczavod.sk

NAŠI FARNÍCI NA CESTÁCH

Aj hasiči žijú duchovne
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Poznáme to asi všetci – v nedeľu do-
poludnia vypneme sporák či televízor, 
vyleštíme topánky a náhlime sa do 
kostola. Peši, na bicykli či autom. Na 
rannú či na „hrubú“. Po svätej omši sot-
va namočíme prsty do svätenej vody 
a už uháňame za povinnosťami. A po-
pri nich sme si možno ani nevšimli, kto 
sedel vedľa nás v kostolnej lavici. Alebo 
komu sme podávali ruku na znak poko-
ja. A pritom náš chrám je plný vzácnych 
ľudí, ktorí pracujú či žijú na Božiu slávu. 
Svetská pýcha či ľudská chvála pre nich 
nie sú hodnotou. V roku výročia posvä-
tenia nášho kostola sme sa v redakcii 
Svitania rozhodli otvoriť novú rubriku. 
Aby sme sa v našej farnosti lepšie spo-
znali. Aby sme poznali ľudí, ktorí svoje 
dary premieňajú na radosť iných. Pri-
nášame vám dnes prvý rozhovor.  

„Viera ma posúva vpred“ 
Titul halovej majsterky Slovenska 
v päťboji žien si v marci vybojovala 
naša rodáčka Monika Baňovičová. 
Triumfovala v disciplínach: beh na 60 
metrov cez prekážky, v skoku do výš-
ky a do diaľky, vo vrhu guľou a v behu                
na 800 metrov. Sympatická športov-
kyňa nám ochotne poskytla rozhovor. 

• Monika, čo predchádzalo tvojmu 
úžasnému výkonu?
„Sú to roky driny, za ktoré vďačím mo-
jim bývalým a súčasným trénerom, 
mojej rodine a priateľom. Ich pod-
pora ma poháňala a naďalej poháňa 
vpred.” 

POZNÁME SA Z KOSTOLNÝCH LAVÍC

• Kedy si si uvedomila, že zlatú me-
dailu máš na dosah?
„Myslím, že to bolo po druhej discipli-
ne, skoku do výšky, kde som skočila 
osobný rekord a zároveň som presko-
čila moju hlavnú súperku, čím som si 
pred ňou zaistila náskok.”

• Tvoja zbierka sa rozšírila o ďalšiu 
medailu. Čo znamená pre teba táto 
posledná v porovnaní s ostatnými 
medailami?
„Každá medaila je pre mňa niečím vý-
nimočná. Táto je unikátna v tom, že je 
to moja prvá zlatá medaila v ženskej 
kategórii. Mám z nej veľkú radosť.” 

• Aké sú tvoje doterajšie najväčšie 
atletické úspechy?
„Medzi moje najväčšie úspechy pa-
tria: 27. miesto na Majstrovstvách sve-
ta do 17 rokov vo francúzskom Lille,                      
16. miesto na Európskych mládež-
níckych hrách v tureckom Trabzone,                
18. miesto na Majstrovstvách Euró-
py do 19 rokov v talianskom Rieti,                                 
21. miesto na Majstrovstvách sveta 
do 19 rokov v americkom Eugene, 
som niekoľkonásobnou majsterkou 
Slovenska a držiteľkou slovenských 
rekordov.”      

• Čo Ti dáva šport?
„Dáva mi možnosť vycestovať na mie-
sta, kde by som sa za normálnych 
okolností nikdy nedostala. Pri špor-
te spoznávam rôznych ľudí, vznikajú 
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nové priateľstvá, niektoré aj na celý ži-
vot. Okrem toho mi dáva pocit šťastia, 
víťazstiev, no niekedy aj prehier a pá-
dov. Naučil ma byť cieľavedomou, ale 
aj pokornou, s rešpektom voči súper-
kám a krédom nikdy sa nevzdávať.”

• K viere sa hlásia mnohí známi špor-
tovci. Môže byť ich úspech spojený                                                                                      
s tým, že vkladajú veci do Božích rúk?
„Určite! Viera je v živote človeka veľmi 
dôležitá, pretože práve tá mu pomáha 
a dokáže ho posúvať vpred.”

• Aké sú tvoje najbližšie plány do 
budúcnosti v osobnom i športovom 
živote?
„Momentálne sa pripravujem na po-
korenie limitu na majstrovstvá Eu-
rópy do 23 rokov, ktoré sú tento rok                           
v Poľsku. Pevne verím, že sa mi to po-
darí a splním si môj tohtoročný cieľ             
a zároveň sen. Popri trénovaní musím 

zvládať aj štúdium na vysokej škole - 
Fakulte telesnej výchovy a športu UK. 
Takže je pre mňa dôležité zvládnuť 
čo najskôr všetky skúšky, aby som sa 
mohla naplno venovať tréningom.  Po 
nedávnych májových majstrovstvách 
Slovenska v sedemboji som sa umie-
stnila na 2. mieste. Bol to môj pre-         
miérový sedemboj a som rada, že som 
v ňom uspela. 

Monika sa zúčastňuje na rôznych 
športových udalostiach aj na medzi-
národnej úrovni a súčasne robí dobré 
meno našej obci. Srdečne jej blahože-
láme k dosiahnutým úspechom a že-
láme, aby jej talent, športové zaniete-
nie, húževnatosť a vytrvalosť naďalej 
dominovali na športoviskách na česť 
a chválu Božiu.

Rozhovor pripravila Alena 
Foto: archív M. B. 

S ľahkosťou ponad latky a cez prekážky, 
s úsmevom na stupňoch víťazov. Bohom 
obdarená Monika Baňovičová.
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Možno ste si aj vy všimli, že v ostatnom 
čase sa Slováci začínajú pomaly, ale 
isto vracať ku svojim koreňom. Stále 
viac si vychutnávame rokmi osved-
čenú poctivú kuchyňu našich babičiek, 
veľkú obľubu majú historické reme-
selné trhy. Pred nedávnom vysielala 
Slovenská televízia folklórny program 
Zem spieva a jeho sledovanosť lámala 
rekordy. Opäť sme otvorili staré, pra-
chom zapadnuté truhlice a povyťa-
hovali sme z nich tie najcennejšie po-
klady vytvorené umom a šikovnosťou 
našich predkov. A že aj my Závodzané 
máme svoje drahocenné  starodávne 
truhlice je prosto fakt. 
Som nesmierne rada, že svoju truhlicu 
spomienok nám opäť otvorili naše dve 
tecinky - Anna Staňková a Mária Šišo-
láková. Prezradia nám, ako kedysi slá-
vili cirkevné sviatky Závodzané od Veľ-
kej noci do začiatku leta. Nie je tomu 
tak dávno, čo boli na Ducha vyzdo-
bené obloky v celej dedine dubovými 
vetvičkami. To si ešte aj ja pamätám.    
A čo si pamätá pani Staňková zo svoj-
ho detstva? 

Na zemi, na slame
„Ako 13-ročné dievča som išla na Du-
cha na púť do Marietálu. Vychádzali 
sme v sobotu ráno a išlo sa celú cestu 
pešo. Najprv sme sa zastavili v Malac-

ZAŽLTNUTÉ OKAMIHY

Božie telo a Bez chleba hody kedysi

kách a urobili si pobožnosť na Svätých 
schodoch. Odtiaľ sme pešo pokračo-
vali do Marietálu s krátkou zastávkou 
v kostole v Stupave. Zo soboty na ne-
deľu sme nocovali v marietálskom šen-
ku na zemi na slame. Ráno sa išlo na 
omšu a krížovú cestu na Kalvárii. Po-
tom sme si nabrali zo studničky vodu 
a po litániách sme išli domov. Z nedele 
na pondelok sme nocovali v stodole 
v Malackách, zase na slame. Ráno na 
Svätodušný pondelok sme domov po-
kračovali tak, aby nás pán farár Pichňa 
mohli privítať už pred 10.00 h a išlo sa 
do kostola na omšu. A predstavte si, že 
tá stodola v Malackách stojí dodnes!“ 
O pár rokov neskôr absolvovala svoju 
Svätodušnú púť do Marianky aj pani 
Šišoláková. „Na Ducha sme chodili na 
púť do Marietálu. Na Ducha sme prosi-
li za úrodu a potom v septembri sme 
za ňu ďakovali. Chodili sme do Zohoru 
vlakom a zo Zohoru pešo poľami do 
Marietálu. Keďže bolo veľa procesií, 
museli sme čakať na privítanie. Ma-
rietálsky pán farár chodili vítať každú 
procesiu kúsok naproti a potom po 
skončení nás zase kúsok vyprevádza-
li. Pri vítaní aj pri lúčení zvonili zvony. 
Ako deti sme sa tešili, že tam budeme 
spať. Spalo sa buď u známych alebo      
v šenku. Bola tam veľká povala a spalo 
sa na strožokoch alebo na slame. Ráno 
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sme sa tešili na teplú polievku. Vedľa 
krámku s pátričkami stávali ženičky a 
v konvách mali teplú mäsovú polievku 
s fajnovými tenkými rezancami. Postu-
pom času ako dospelí sme už chodili 
do reštaurácie na teplý obed a štam-
perlík sladkého...“  Tak sa časom zmo-
dernizovalo naše putovanie. Duchov-
ná podstata však zostávala  po celé tie 
roky rovnaká. 

Hygienické potreby bokom
„Na Trojicu chodievala celá dedina 
do Šaštína. Mladí, starí... všetci,“  spo-
mína pani Staňková.“ O 6.00 h sa išlo 
pešo cez lesy a cestou sme sa zastavili 
u Tomkú v kapličke. O 9.00 h sme už 
boli v Šaštíne. Sochu Panny Márie ru-
žencovej viezol Jozef Drahoš, vtedajší 
starosta na voze a 4 chlapci niesli máry 
pod sochu celú cestu pešo až do Šaští-
na. Vždy sa po dvoch striedali. Pri kríži, 
než sa išlo na most, sme sa vyobliekali, 
lebo sviatočné šaty sme si niesli v noš-
ke. Sochu Panny Márie sme namon-

tovali na máre a s muzikou sme išli                                                                                                   
v procesii do kláštora. Medzitým nám 
už išli pán farár aj s miništrantami 
naproti na uvítanie.“ Pani Šišoláková 
dodáva: „Urobili sme si takú uvítaciu 
pobožnosť a v kláštore sme boli až do 
odpoludnia, kým sa skončili všetky 
omše. Bokom museli ustúpiť aj všetky 
hygienické potreby. Omše sa slúžili aj 
pri bočných oltároch - tam boli „ciché“ 
a pri hlavnom oltári spievaná omša.  
Po obede boli litánie a potom rozlúč-
ka. Cestou späť sme mali také nepí-
sané pravidlo a zastavovali sme sa u 
Tomkú na občerstvenie.“ 
Obe tecinky svorne dodávajú: „Na 
Trojicu sa v Šaštíne po omši vybera-
lo na venček a na muzikantov. Jeden 
veľký venček sa dal na kríž, ktorý niesli 
chlapci v procesii a jeden malý venček 
sa niesol do Závodu. Ten sa dal potom 
na krížik pánovi farárovi, keď nám pri-
šli oproti k Božej muke. V kostole sme 
dostali požehnanie a unavení sme sa 
pobrali domov.“

Slávnostný čepiec nesmel chýbať na hlavách mladých žien pri žiadnej slávnosti.
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Dievčence sa vedeli na slávnosti vypará-
diť! Na prvé sv. prijímanie je pripravená 
Milka Hasáčka.

Módna prehliadka na Božie telo
Viete, čo bývala kedysi najväčšia mód-
na prehliadka Závodzanov?  Pani Šišo-
láková s úsmevom na tvári rozpráva 
o tom, ako sa na Božie telo prevetrali 
všetky závodské almary. „Bývalo to 
veľmi slávnostné. Povyťahovali sa tie 
najkrajšie strapcové hedbávňáky, vy-
šívané záscery, brokátové a kašmírové 
atile, opase... a celá dedina - do nohy 
- išla na procesiu. V nedeľu po hrubej 
sa išlo s muzikou z kostola k dolnému 
koncu. Prvý oltárik býval u Žákú, dru-
hý u Betky Ščecinky - u Prévajú, tretí             

u Pavelkú a štvrtý u Vaňkú. Oltáriky 
bývali postavené z brezičiek, bol to 
taký altánok, ktorý mal aj „nebesa“ a 
bol ozdobený kvetinami zo záhradky - 
ľalie, hubičky, devatery krása, gombič-
ky... Oltárky bývali zväčša z obrázkov, 
niekedy bývali aj sošky. Vaňké mávali 
panský oltárek. Sochu Božského srd-
ca mávali vyzdobenú červenými ruža-
mi. Prvoprijímajúce deti posýpali, tak 
ako dnes, a ženy im dopĺňali košíčky. 
Všetky kvetiny na posýpanie sa z celej 
dediny znášali najprv na faru, neskôr 
sa nosili do kostola pod zvony. Strý-
ci Imrišica, Žák a Pius boli speváci a                                                                                                        
v sprievode závodskej dychovky spie- 
vali pesničky k Sviatosti oltárnej. Hasi-
či nosili baldachýn nad Sviatosťou ol-
tárnou a robili aj poriadkovú službu.“ 
Šikovnosť našich dievčat pripomína 
pani Staňková, keď spomína: „Mla-
dé dievčence si nakúpili flus a robili                    
z neho ružičky na ozdobu sôch, neskôr 
sa už dali v Šaštíne kúpiť ruže umelé. 
Na každom oltáriku bol pod Sviatosťou 
oltárnou upletený venček. Na začiatku 
celého sprievodu išla zástava Božského 
Srdca - nieslo ju päť chlapcov v krojoch, 
potom socha Božského Srdca, za ním 
sochy Panny Márie a hudba. Potom 
išla mariánska zástava a pred ňou išlo 
Božie umučenie, ktoré roky pripravova-
la Anka Studeničová - Mitatíčka. Hasiči 
niesli baldachýn nad Sviatosťou oltár-
nou. Dievčatá sypali kvetinky pred Svia-                                                                                            
tosťou oltárnou a chlapci niesli stužky 
na Božskom Srdci.“
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Hody bez chleba
Po stavbe nového farského kostola bol 
patrón obce sv. Michal prenesený do 
hlavného kostola a kostol na cintoríne 
bol zasvätený sviatku Návštevy Panny 
Márie. 2. júla na Sviatok Návštevy Pan-
ny Márie slávia Závodzané Bez chle-
by hody. Pani Šišoláková vysvetľuje, 
že tento nezvyčajný názov je spojený          
s úrodou obilia. „Začiatkom leta sa 
už zásoby obilia pomaly, ale isto mi-
nuli a nové obilie ešte nedozrelo. Na 
ten chlieb už toho veľa nezostávalo, 
preto bez chleba... Kostol na cintoríne 
bol dosť ošarpaný a družstevníci sa 
rozhodli dať ho trochu do poriadku. 
Chlapi obili steny a znovu ich nahodili, 
ženy potom vylíčili. Dlažbu vo vnútri 
dal urobiť až pán farár Wišniewski, do-
vtedy tam bol čistý piesok.“ 
Od pani Staňkovej sa dozvedáme, ako 
sa kedysi hody slávili. „O 10.00 h bola 
sv, omša a po sv. omši išla procesia so 
všetkými tromi sochami Panny Márie - 
Radostnou, Ružencovou a Mariánskou 
- za sprievodu hudby k soche Pan-
ny Márie k hasični. Tam bol urobený                 
oltárik, odbavila sa tam pobožnosť, 
litánie a išlo sa späť do kostola. Sochy 
mali najprv biele mašle, ale pán farár 
Pichňa nariadili, že Mariánska bude 
mať modré, Ruženská ružové, Radost-
ná biele mašle. Všetko sa to muselo 
prerobiť a sochy išli v sprievode v po-
radí trikolóry - biela, modrá, ružová. 
Po litánii sa vrátila procesia do kosto-
la, zaspievala sa Antifona, dostali sme 
požehnanie a bol koniec. Máre od sôch 

boli uložené v starom kostole a sochy 
boli schované na fare. Boli zakryté pla-
chtou spolu s mariánskou zástavou      
a betlehemkom. Podvečer o 16.00 h sa 
začala zábava a do 22.00 h sa v šenku 
tancovalo.“ 

Vážme si korene
Aj tento rok bude v Závodoch oslava 
Bez chleba hodov vo folklórnom du-
chu. Možno sa bude tancovať až do 
rána bíuého... Tých pár šťastlivcov, 
ktorí ešte majú čo, otvoria a prevetra-
jú svoje zdedené hedbávňáky, sukne, 
atile. Teraz mi prichodí na um spo-
mienka, ako som kedysi dávno počas 
prania nešikovne vyžmýkala v rukách 
starenkin biely ručník. Trošku silnej-
šie som pokrútila a plátenko len zrazu 
zaprašťalo. Starenka to samozrejme 
začuli a hneď sa mi ušlo „hubovej“. 
Dnes by si možno mnohí povedali: „No 
nevídali, kúsok bieleho starého plát-
na!“ Lenže to plátno bol ručník, ktorý 
starenka dostali od krstnej mamičky 
ako darček na birmovku. Aj po vyše 70 
rokoch si ho nesmierne vážili. Vedeli,                               
že za tým kúskom plátna sa skrýva 
vzácny dar a kus odriekania krstnej 
mamičky. Po ťažkej práci na poli doká-
zali ich mozoľnaté ruky vykúzliť jemnú 
krásu. Snažili sa nám zanechať to naj-
lepšie, čo mohli. Vážme si svoje korene 
a buďme ich hodní!

    Anička • Foto: archív pani Šišolákovej
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Martin dosiahol dôstojnícku hod-
nosť. Bol kamarátsky a veselý, ale 
vždy v hraniciach kresťanského po-  
riadku. Ako dôstojník mal aj sluhu. 
Zaobchádzal s ním však po bratsky: 
jedol s ním pri jednom stole a keď 
bol sluha ustatý, on sám mu slúžil.                  
V marci roku 354 sa Martin zúčastnil 
na vojenskej výprave proti Germá-
nom. Pred začatím bojov vojaci do-
stávali osobitné peniaze, nazývané 
„donativum“. Martin neprijal túto 
prémiu a oznámil svojmu veliteľovi, 
že chce odísť z vojska. Veliteľ sa nah-
neval a obvinil svojho podriadeného 
zo zbabelosti. Martin, aby dokázal, 
že ho pri rozhodovaní nevedie zba-
belosť, sa ponúkol, že pôjde oproti 
nepriateľovi pred ostatným vojskom, 
ozbrojený iba krížom. Tak sa aj stalo. 
K boju potom vôbec neprišlo; obja-
vilo sa germánske posolstvo, ktoré 
žiadalo mier. Kresťania v tom videli 
zázrak a Martina už bez ťažkostí pre-
pustili z vojska. Začína naplno svoju 
misiu milosrdenstva. Je vždy tam, 
kde ho najviac potrebujú, robí zázra-
ky, zakladá farnosti, pomáha bied-
nym a ešte biednejším, misionárí na 
vidieku.  Sám pritom zostáva skrom-
ný a pokorný. 

ROK SVÄTÉHO MARTINA

Proti nepriateľovi ozbrojený krížom

Vyhrali sme prémiu

Možno si ešte niektorí pamätáte našu 
farskú púť z r. 2013 do Francúzska. 
Okrem iných miest sme navštívili aj 
Tours. Všetkým nám vtedy dvíhal tlak 
vodič autobusu, ktorý zaryto odmie-
tal ísť po diaľnici a vozil nás viac ako 
týždeň cestami - necestami 2. a 3. 
triedy. Samozrejme, vždy sme prišli 
všade neskoro a boli sme v časovom 
sklze. Keď na to teraz s odstupom 
času pozerám, tak sme vlastne vtedy 

Dokončenie z predchádzajúceho čísla.
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Naši farníci sa pred troma rokmi vydali po stopách sv. Martina. Navštívili francúzske 
mesto Tours, kde sa nachádzajú jeho telesné pozostatky. 

v Tours vyhrali prémiu. Keďže sme 
prišli neskoro, zmeškali sme termín 
dohodnutý na našu sv. omšu. Sest-
rička v kláštore však bola taká lás-
kavá, že nás pozvala sláviť sv. omšu 
spolu s nimi. Presne o 11.00 h mávajú 
v krypte priamo pri hrobe sv. Marti-
na sv. omšu sestričky benediktínky.                   
S radosťou sme sa pripojili. Páter 
Martin, verbista z Nitry, ktorý nás vte-
dy sprevádzal, slúžil slovensko-fran-
cúzsku sv. omšu. Nevšedný zážitok 
bol ešte umocnený aj precíteným 
spevom a hrou na citaru, o ktorú sa 
postarali sestričky. Bolo to čosi nád-

herné a udialo sa to priamo pri hrobe 
sv. Martina. A čo k tomu dodať? 

Obetaví a múdri muži

Vraví sa, že všetko zlé je na niečo 
dobré. Keby sme sa vtedy nekocha-
li vyhliadkovou jazdou po francúz-
skom vidieku a dofrčali by sme do 
Tours po diaľnici a včas, boli by sme 
ochudobnení o zážitok sv. omše so 
sestričkami pri hrobe sv. Martina.     
Po sv. omši sme v družnej debate 
pripomenuli pátrovi Martinovi, že on 
má vlastne veľkú česť, keď slúžil sv. 
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Klavír a hudba majú v mojom živo-
te dôležité miesto. Na klavíri hrám 
od ôsmich rokov  a zatiaľ mi ani ne-
napadlo, že by som niekedy prestal. 
Zo začiatku som hral len prstové 
cvičenia, to ma veľmi nebavilo. Cvi-
čil som málo a keď mi pán učiteľ dal 
prvú pesničku, vtedy to bolo najťaž-
šie. Horko ťažko som sa naučil prvú 
skladbu a potom som sa rozbehol. 
Čím viac som toho vedel zahrať, tým 
viac ma to bavilo a vtedy som začal 
intenzívnejšie cvičiť. Dnes je mo-
jím snom stať sa hudobným skla-
dateľom. Takisto by som chcel hrať       
na organe v kostole, ale hrať z JKS-ky 
ma veľmi nebaví a  preto uprednost-
ňujem diela J. S. Bacha, ktorý je aj 
mojím najobľúbenejším skladateľom 
z obdobia baroka. Jeho diela sú                    
geniálne aj vďaka tomu, ako ich hlbo-
ko duchovne zameral. Samozrejme, 
nemám problém hrať v kostole litur-
gické spevy.                            Samko Černý

Chcem sa stať 
hudobným skladateľom

omšu pri hrobe svojho patróna. Pá-
ter Martin nás však prekvapil vyhlá-
sením, že jeho patrónom je sv. Martin 
de Porres.  Rehoľník, o ktorom sme 
ani len netušili, bol po návrate do-
mov predmetom nášho štúdia. Na-
koniec sme sa dozvedeli, že aj tento 
sv. Martin, ktorý pochádzal z Južnej 
Ameriky, takisto pomáhal ľuďom na 
každom kroku. Bol liečiteľom a jeho 
služby využívali aj vysokopostave-
ní šľachtici a španielsky miestokráľ, 
ktorý v tichosti úctivo čakal, kým sa 
mu bude môcť sv. Martin de Porres 
venovať. 
Meno Martin teda nosili v cirkevných 
dejinách muži dobrosrdeční, obe-
taví, múdri... ktorí pozerali viac na 
iných, ako na seba. Skúsme teraz aj 
my trošku pozrieť viac na tú druhú 
stranu. Skúsme si aspoň na 5 minút 
denne niečo odoprieť, alebo - ešte 
lepšie - niekomu odpustiť. Lebo bez 
odpustenia niet uzdravenia. Ako na 
tele, tak aj na duši.

  Pripravila: Anička
  Foto: archív autorky
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Milé deti,
iste ste sa už dopočuli, že naša far-
nosť v tomto roku slávil 120. výročie 
posvätenia nášho Kostola sv. Micha-
la archanjela. Pri tejto príležitosti 
pripravila pre vás redakcia Svitania 
súťaž tvorivosti. Zapojiť sa do nej 
možno akýmkoľvek spôsobom, kto-
rý vám umožní stvárniť tému Náš 
kostol. Môžete siahnuť po tempero-
vých farbách a maľovať, po ceruzke 
či fixke a kresliť, vziať pero či zapnúť 
počítač a písať alebo aj modelovať, 
vystrihovať, navliekať koráliky... Tvo-
rivosti a nápadu sa žiadne medze 
nekladú. Dôležité je vložiť do svojho 
diela pocity či skúsenosti, ktoré vo 
vás vyvoláva náš kostol v strede de-
diny.

SVITANÍČKO
Leto a prázdniny, ktoré sú pred nami, 
sú dobrou príležitosťou na premýšľa-
nie a popustenie uzdy fantázii! Svo-
je práce môžete prinášať postupne 
v priebehu leta, najneskôr v prvý 
septembrový týždeň do kostola - do 
sakristie a odovzdávať ich pánovi 
farárovi. Nezabudnite sa na ne pod-
písať. Do súťaže sa môžu zapojiť 
deti a mládežníci vo veku od 3 do 
15 rokov. Na každého, kto sa zapojí 
a prinesie svoju prácu, čaká odmena. 
Traja vyžrebovaní účastníci súťaže 
budú navyše odmenení hodnotnými 
knihami. Tak neváhajte a skúste sa 
zamyslieť: čo vám prvé napadne, keď 
počujete slovné spojenie Náš kostol? 
Na všetky príspevky do súťaže sa teší-
me do 8. septembra. Práce budú vy-
stavené aj v kultúrnom dome počas 
osláv výročia posvätenia v sobotu 30. 
septembra a publikované vo Svitaní. 
Tešíme sa každú jednu z nich!

Vyfarbi okienko so správnym slovom, ktoré v citáte chýba. 

Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, 
nájde si     poklad       radosť       zábavu   .

Bratská láska nech      svieti        trvá         žije   .
                                                     
 Vzdelaný       Šikovný       Múdry      syn naplňuje otca radosťou.

Spievajte Pánovi pieseň       nábožnú       novú       modernú    ; 
jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný 
srdcom; a nájdete pre svoju dušu       odpustenie       liek       odpočinok  .

Správne odpovede nájdeš v týchto veršoch Svätého písma:
Sir 6, 14       Hebr 13, 1       Prís 10, 1       Žalm 149, 1       Mt 11, 29          Pripravila: Jarka
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Maliar na vernisáži chváli kolegu:
- Naozaj krásny obraz! 
Nemôžem sa nasýtiť pohľadom naň!
- Ani ja nie, vzdychne si umelec.
Preto ho predávam.

Príde sliepka do obchodu:
- Máte televízor?
- Máme, ale len čiernobiely.
- To nevadí, hlavne nech zrní.

Na policajnej stanici dostali písací 
stroj.
Prišiel veliteľ a slávnostne prestrihol 
pásku.

Stretnú sa dve starenky a jedna ho-
vorí:
- Predstavte si, na vedľajšej ulici zra-
zili kominára.
- No vidíte, už ani na tej streche člo-
vek nie je v bezpečí.

Pasažier v lietadle osloví letušku:
- Slečna, nezdá sa vám, že letíme prí-
liš nízko?
- Nie, prečo?
- Viete, pred chvíľou som za oknom 
videl chobotnicu.

Obec Závod a Malokarpatské osvetové 
stredisko v Modre srdečne pozývajú na 
VII. ročník obecných slávností Závod-
ské Bezchleba hody 2017.  
Podujatie sa začne v sobotu 01. júla 
o 07.30 h sv. omšou na cintoríne. 
O 9.00 h sa otvorí dedinský jarmok 
so sprievodnými akciami pre deti na 
Jarmočnom námestí a Družstevnej 
ulici. O 11.00 h sa začne vystúpenie 
dychovej hudby Závodskí chuapci, na 
pravé poludnia bude program pokra-
čovať Záhoráckym folklórnym festiva-
lom Enem pro nás a naše dzeci. O 18.00 h 
vystúpi dychová hudba Vlčovanka.    
V popoludňajších hodinách bude pri-
pravená prehliadka a ukážkové jazdy 
poľnohospodárskych veteránov.

NA VESELÚ NÔTU POZVÁNKA

Závodské Bezchleba 
hody 2017  



31Svitanie  2/2017

FARSKÁ MATRIKA
Sviatosť krstu prijali
Silvia Hasáková    * 01. 01. 2017 krst: 12. 03. 2017
Sebastian Hollý    * 22. 10. 2016  26. 03. 2017
Oliver Matok    * 10. 12. 2016  26. 03. 2017
Peter Martin Koutný   * 28. 02. 2017  23. 04. 2017
Natália Grofčíková   * 07. 01. 2017  07. 05. 2017
Erik Šišolák    * 12. 04. 2017  21. 05. 2017
Tamara Trajlínková   * 07. 03. 2017  21. 05. 2017
Laura Valentová   * 28. 04. 2017  11. 06. 2017
Janka Šmahlíková,  r. Kasáčová  * 21. 10. 1977  13. 06. 2017

Sviatosť birmovania prijala
Janka Šmahlíková, rod. Kasáčová    13. 06. 2017

Prvé sväté prijímanie prijali
28 školopovinných detí – viď zoznam    28. 05. 2017
Janka Šmahlíková, rod. Kasáčová    13. 06. 2017

Do večnosti sme vyprevadili
Radoslav Danihel   † 08. 03. 17  pohr.: 11. 03. 2017
Božena Chmelíková, rod. Maxianová † 11. 03. 17  15. 03. 2017
Terézia Gajdová, rod. Drahošová † 26. 03. 17  29. 03. 2017
Elena Studeničová, rod. Trubirohová † 29. 03. 17  01. 04. 2017
Ladislav Reif    † 28. 03. 17  05. 04. 2017
Jozefína Hrúzová, rod. Prévajová † 06. 04. 17  11. 04. 2017
Helena Baumgartnerová, rod. Sedláková† 05. 04. 17  11. 04. 2017
Ladislav Faltýnek, rod. Smrtič           † 15. 04. 17  (uloženie urny)  28. 04. 2017
Miloslav Drahoš   † 28. 04. 17  03. 05. 2017
Antónia Krajčírová, rod. Dražovská † 15. 05. 17  17. 05. 2017
Zlata Kramaricsová, rod. Telekešová † 17. 05. 17  20. 05. 2017
Jozef Hrotko    † 01. 06. 17  03. 06. 2017

Manželstvo uzavreli
Richard Lukáček a  Barbora Honzová  20. 05. 2017
Tomáš Borič  a  Lenka Sulíková   27. 05. 2017
Juraj Michálek  a  Denisa Drahošová  10. 06. 2017
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