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O konci sveta a Advente

V ostatnom čase sa viackrát objavili po-
plašné správy vraj o konci sveta. Mnohí 
to berú „veľmi vážne“ a vyvolávajú pa-
niku, iní si z toho robia posmech. Ak sa 
však nad tým vážne zamyslíme – a  to 
je  celkom  na  smiech  –  neviem  veru, 
koľkokrát  by  už  bol  koniec  sveta  nas- 
tal, keby sa to všetko vyplnilo. Bolo by 
zaujímavé vedieť, čo si vlastne pod tým 
pojmom  ľudia  predstavujú?  Bude  to 
skutočne niečo katastrofické, ako nám 
to servírujú hollyvoodské trháky? 

V  Zjavení  sv.  apoštola  Jána  čítame: 
Ten, čo sedel na tróne, povedal: “Hľa, 
všetko robím nové.”  (Zjv 21, 8). Je teda 
logické, že ak má vzniknúť niečo nové, 
staré musí zaniknúť. Ale nemusí to mať 
žiaden  katastrofický  scenár,  jednodu-
cho  to Boh môže  len  premeniť  svojou 
milosťou a prítomnosťou. On má nes- 
mierne množstvo možností, ako usku-
točniť svoj zámer. A na otázku, kedy sa 
to stane, pán Ježiš apoštolom odpove-
dal: O tom dni a o tej hodine nevie nik, 
ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec. 
(Mk 13, 32). Tak prečo sa toľko ľudí robí 
múdrejšími  ako  Nebeský  Otec,  a  pre-
čo  vlastne  tá panika?  Veď ak milujúci 
Boh – náš Nebeský Otec o tom vie, a mi 
Mu dôverujeme, nemáme sa čoho báť, 
všetko je v poriadku! Ba – mali by sme 
sa radovať, bude to predsa deň, chvíľa, 
na  ktorú  sa  celý  život  tešíme.  Denno-
denne  sa na ňu pripravujeme. K  tejto 

ÚVODNÍK
chvíli predsa smeruje všetka naša čin-
nosť,  naše  snaženie.  Je  to  cieľ  celého 
nášho života. Konečne uvidíme nášho 
milujúceho  a  milovaného  Nebeského 
Otca, aj Pána Ježiša, aj Ducha Sväté-
ho.  Obávať  sa  príchodu  Toho,  Koho 
nadovšetko milujeme,  by bolo predsa 
absurdné.

Zaiste  –  sme  hriešni,  a  to  všetci,  bez 
výnimky.  Táto  skutočnosť  v  nás môže 
vzbudzovať  obavy:  ako  pred  Božím 
súdom obstojím? Aj preto je tu ADVENT, 
počas ktorého nás znovu Cirkev pobá-
da k premene nášho života, myslenia, 
túžob a cieľov. Samozrejme, rok čo rok 
sa opakuje. Ale aj naše vzďaľovanie sa 
od  Krista,  naša  otupenosť  v  prežívaní 
viery  a  uskutočňovaní  odkazu  Ježišo-
vho  Posolstva  sa  tiež  stále  opakuje. 
A preto nás treba stále znovu burcovať, 
aby  sme  sa  opäť  spamätali  a  viac  sa 
snažili pripravovať sa na tento DEŇ. Aj 
tohtoročný Advent je pre každého z nás 
príležitosťou nechať sa znova premeniť 
a naplniť Božou milosťou. Duchovne sa 
znovu narodiť, odstrániť zo svojho živo-
ta všetky chybné programy a nahradiť 
ich tými Ježišovými z Evanjelia.

Ak  sa  o  to  pousilujeme,  verím,  že  po-
tom  prežijeme  ADVENT  ako  čas  plný 
radostnej prípravy na oslávenie prvé-
ho Kristovho príchodu, ale aj na Jeho 
druhý príchod.

Veľa radosti z adventnej premeny srd-
ca a požehnané Vianoce

zo srdca želá Váš duchovný otec Peter.



4 5Svitanie  4/2017 Svitanie  4/2017

Pri príležitosti 120. výročia posvä-
tenia nášho kostola pripravila Obec 
Závod v spolupráci s Farským úra-
dom slávnostný večer. Uskutočnil sa 
v sobotu 30. septembra v Kultúrnom 
dome. Jeho súčasťou bolo premie-
tanie dobových i súčasných fotogra-
fií s výkladom, svedectvo účastníka 
pešieho putovania do mesta Santia-
go de Compostela a chvály v podaní 
kapely MZK band. Slávnostný večer  

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

S úctou k dielu 
našich predkov

moderovala herečka Novej scény 
Bratislava Lucia Vráblicová. 

Čo písal vizitátor
Ja tomu naozaj už 120 rokov, čo 
v strede obce, na jazere vyrástol nový 
kostol. Koncom 19. storočia mal Zá-
vod asi 1500 obyvateľov a starý kostol 
na cintoríne už svojou kapacitou ne-
postačoval. ”Do kostola sa sústreďu-
jú nielen farníci z materskej farnosti, 
ale tiež zo susedných mlynov, takže 
pre všetkých veriacich nepostaču-
je...” uvádza záznam vizitátora z r. 
1788. Podľa pamätníkov býval počas 
nedelí a sviatkov kostol na cintoríne 
taký plný, že starší slobodní mláden-
ci stávali za oltárom. Úvodné slo-

vá moderátorky uviedli účastníkov 
slávnosti do témy večera. Dozvedeli 
sa, ako to bolo s výstavbou nového 
chrámu, do ktorej sa vaši predkovia 
s chuťou a odvahou pustili.

Dva bloky fotografií
Pozvánka na slávnostný večer sľubo-
vala premietanie dobových a súčas-
ných fotografií, ktoré prezradili, ako 
stavba vznikala, ako vyzerá dnes 
a čo sa skrýva v útrobách chrámu. 
Komentár k fotografiám si pripravil 
starosta Peter Vrablec, ktorý sa zhos-
til témy História kostola sv. Michala 
archanjela a Adam Potočňák, ktorý 
predstavil sochy, relikvie a maľby na 
stenách kostola.

Moderátorka Lucia Vráblicová pozvala na pódium starostu obce Petra Vrableca a dôstoj-
ného pána farára Petra Kudláča, aby im položila otázku: čím je toto výročie zaujímavé? 
Prečo sa obec a farský úrad rozhodli osláviť ho takýmto spôsobom?

Tomáš  Kudoláni  zo  Štefanova,  kapelník 

Deti, ktoré odovzdali svoje výtvarné práce do súťaže Náš kostol, prevzali malú odmenu 
za účasť v súťaži.

chválovej kapely MZK band, hovoril o svojom putovani do Santiaga de Compostela.
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Výstavka detských prác bola  inštalovaná vo  vestibule  kultúrneho domu, po  skončení 
slávnosti ju organizátori premiestnili do kostola, kde si práce možno pozrieť aj dnes.

„V roku 1665 mala obec 45 rodín poddaných, v roku 1869 dosahuje počet obyvateľov už 
číslo 1492. V 19. storočí sa teda dedina značne rozrastá a starý kostol už dávno kapa-
citne nepostačuje,“ píše sa brožúre, ktorú vydala obec v spolupráci s farským úradom.         
„V čase pôsobenia správcu farnosti Jána Ťažkého sa začalo s výstavbou nového kostola. 
Projektovali ho a stavbu dozorovali talianski architekti. Výstavba bola náročná - staveb-
nú parcelu tvorilo jazero. Aj napriek rôznym odvodňovacím úpravám bolo nevyhnutné 
základy spevniť masívnymi dubovými či jelšovými kmeňmi.“ 

K hrobu sv. Jakuba
Pre niekoho je tým správnym mies- 
tom na stretnutie s naším Pánom 
miesto pred oltárom, pre iného hl-
boká modlitba, ďalší sa vydá na púť, 
aby v odriekaní a chvíľach samoty 
našiel nielen Nebeského Otca, ale 
aj sám seba. Frontman kapely MZK 
band, ktorá funguje pri Spoločenstve 
modlitby za kňazov a slávnosť oživi-
la chválami, v tomto roku absolvoval 
pešiu púť k hrobu sv. Jakuba do špa-
nielskeho mesta Santiago de Com-
postela. Tomáš Kudoláni vďačne 
porozprával o svojej ceste. O tom, čo 
ho viedlo k rozhodnutiu putovať do 
Compostely, nástrahách i radostiach 
putovania i pocite, ktorý prežil, keď 

jeho 4-členná skupina doputovala 
na námestie v Compostele a týčil sa 
pred ňou  chrám.

Súťaž a brožúra
Náš farský časopis, ktorý vychádza 
od roku 1994, k výročiu posvätenia 
kostola vyhlásil súťaž Náš kostol. 
Mohli sa jej zúčastniť deti od 3 do 
15 rokov a rôznym spôsobom stvár-
niť náš chrám. Práce sme uverejnili 
v predchádzajúcom čísle Svitania. 
Pán farár Peter Kudláč a šéfredak-

torka Svitania Ivana Potočňáková 
hovorili o priebehu súťaže a odov- 
zdali deťom, ktoré sa do nej zapojili, 
odmeny za účasť. Zároveň predsta-
vili brožúru s názvom Kostol svätého 
Michala archanjela v Závode, ktorú 
spojením síl k výročiu posvätenia 
vydala Obec Závod a Farský úrad. 
Ak ste si ju nestihli vziať na slávnos-
ti alebo počas hodovej svätej omše, 
nájdete ju v kostole vyloženú na sto-
líku s tlačovinami. Zaujímavé čítanie! 

               Ivana  •  Foto: autorka
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„S radosťou som prijal pozvanie byť 
tu a s vami sláviť posviacku chrámu,“ 
prihovoril sa v homílii farníkom ka-
zateľ, otec Peter Mášik. V našej far-
nosti slúžil v rokoch 2003 – 2009. Náš 
súčasný duchovný otec a správca 
farnosti Peter Kudláč pozval na sláv-
nostnú svätú omšu všetkých žijúcich 
kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti 
a rodákov. Spolu s ním ju celebrovali 
dvaja z nich, vdp. Peter Mášik a páter 
Gabriel Koch, CR. 

Majetok Boží
V pútavej homílii otec Peter zhrnul 
históriu nášho chrámu a hovoril 
o konsekrácii. „Čo naši predkovia 
postavili, stalo sa majetkom Božím. 
Konsekrovať znamená vyňať zo sféry 
profánnej a vložiť do sféry sakrálnej. 
To sa udialo s vaším – naším kosto-
lom.“ Spomenul aj skutočnosť, že 
prvý zvon bol uvedený do prevádzky 
práve v deň konsekrácie pred 120 rok-
mi. V časoch komunizmu nebola mož-
nosť plnohodnotne sa starať o budo-
vu kostola, po revolúcii sa tejto úlohy 
statočne ujal správca farnosti, otec 
Imrich Dočolomanský. Nasledovala 
rozsiahla rekonštrukcia, uskutočňo-
vaná postupne, po častiach.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Kostol nie je športová 
hala ani fabrika

Čo je katolícky kostol? 
Na túto otázku si kazateľ sám odpo-
vedal: nie je to iba budova na usku-
točňovanie akcií, zhromažďovanie sa 
ľudí. Je to čosi tajomnejšie, sakrál- 
nejšie. Porovnal kostol so športovou 
halou alebo fabrikou – keď sa v nich 
nehrá, nejde výroba, sú to mŕtve 
miesta. Kostol však nie. „Kostol je 
viac,“ zamýšľa sa kazateľ Peter Má-
šik. „Nemá len funkcionálny význam. 
Je vyhradený pre Boží kult, ktorý 
uskutočňuje Boží Syn. Schádzame 
sa sem pre tento kult, ktorý nás po-
silňuje a zjednocuje. Každé slávenie 
eucharistie je vstupom do nebeskej 
liturgie. Svätá omša je sprítomnením 
kalvárskej obete na kríži. Ježiš nás 
neustále pozýva pripojiť sa k nemu 
a vovádza nás do spoločenstva več-

Obetné dary  do  rúk  kňaza. Deti, mladí, manželské  páry  aj  ženy  v  krojoch prinášali 
vďaku pred oltár. 
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Príďme  do  kostola  ako  naši  predkovia 
pred 120 rokmi! Vyzvali nás naše farníč-
ky. Výzvu prijali malí aj veľkí.

Trojica celebrantov slávnostnej sv. omše, zľava: vdp. Peter Mášik, vdp. Peter Kudláč 
a páter Gabriel Koch, CR.

nej lásky.“ V chráme je neustále oso-
bitným spôsobom prítomný Boh.      
Aj keď je prázdny.

Krojovaná procesia
Naše aktívne farníčky vyzvali už vlani 
a opakovane aj prostredníctvom far-
ských oznamov tesne pred slávnost-
nou svätou omšou, aby podľa mož-
nosti čím viac účastníkov hodovej 
sv. omše 1. októbra prišlo do kostola 
v našich ľudových krojoch a vzdalo 
tak úctu našim predkom, ktorí chrám 
na Božiu slávu postavili. Hoci nebol 
kostol zaplnený krojmi od oltára po 

vstupnú bránu, výzvu prijali desiat-
ky farníkov. V procesii sa po skonče-
ní sv. omše vybrali na cintorín, kde 
zaspievali Mariánsku pieseň a vzdali 
úctu tu pochovaným kňazom, ktorí 
pôsobili v našej farnosti a priložili 
ruku k dielu výstavby nášho kostola.

               Ivana  •  Foto: autorka
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Pieseň, modlitba aj kvety. Veľké Pán Boh zaplať! nad miestom posledného odpočinku 
kňazov, ktorí sa zaslúžili o výstavbu a správu kostola. 

50
Krásneho životného jubilea sa dožíva náš organista

S vďakou za dlhé roky vernej služby mu želáme 
pevné zdravie, rodinnú pohodu a lásku 

a predovšetkým veľa milostí od nášho Pána.

Redakcia Svitania a vďační farníci 

Ing. VENDELÍN ŠRÁMEK.
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dekréte o mučeníctve slovenského 
saleziánskeho kňaza. Dlhá 65 tisíc 
najazdených kilometrov viedla cez 38 
archívov, 30 tisíc odtlačkov pečiatok 
notárky na dokumentácii i 10 tisíc ľudí 
modliacich sa Deviatnik za blahoreče-
nie Titusa Zemana.

Vždy s novým dychom   
Svätú omšu celebroval nitriansky 
diecézny biskup Viliam Judák s via-
cerými kňazmi. „Len vtedy budeme 
mať dostatok kňazov, keď budú o to 
veriaci prosiť. Vždy s novým dychom 
začínať modlitbu za duchovné povo-
lania,“ povzbudzoval v homílii cele-
brant. „Panna Mária je našou jedinou 
záchranou pred abstraktným nábo-

ženstvom. Učí nás, že služba jej syno-
vi prináša aj neistotu.“ Nájsť dôvod 
na modlitbu za kňazov nie je ťažké. 
Potrebuje ju každý chorý či vyhorený 
kňaz. Rovnako ako tí, ktorí opustili 
kňazskú službu, žijú v pochybnos-
tiach alebo necítia podporu veriacich. 

Záver tohtoročnej Púte za kňazov pa-
tril slávnostnému odovzdaniu relikvie 
Titusa Zemana – z rúk dona Jozefa Sli-
voňa ju prevzal vedúci spoločenstva 
Modlitby za kňazov Samuel Brečka. 
Pútnikov vyprevádzal na cestu do-
mov s prísľubom zorganizovania púte 
s rovnakým úmyslom aj v nasledujú-
com roku. 
                                Ivana  •  Foto: autorka

Don Jozef Slivoň priniesol a pred zrakmi pútnikov vystavil relikviu dona Titusa Zemana.

Blahoslavený Titus Zeman, mučeník 
za povolania, bol centrálnou posta-
vou tohtoročnej Púte za kňazov. Na 
sobotu 14. októbra ju v Bazilike Se-
dembolestnej Panny Márie v Šaštíne 
pripravilo spoločenstvo Modlitby za 
kňazov. Púť je súčasťou 40-dňovej 
reťaze modlitieb a pôstu za kňazov, 
ktorá sa začala na sviatok Sedembo-
lestnej Panny Márie. 

Vyjde aj spod skaly
V Národnej svätyni privítal pútnikov 
predstavený rehole Pavlínov Martin 
Lehončák, správca farnosti. Don Jo-
zef Slivoň, vicepostulátor procesu 
blahorečenia, priniesol a pred zrakmi 
pútnikov vystavil relikviu dona Titusa 
Zemana. Išlo o prvé väčšie verejné 
stretnutie od blahorečenia Titusa Ze-
mana 30. septembra, na ktorom sa 
uctievala relikvia.  
Krížová cesta s mučeníkmi totality ho-
vorila o premene prehry na víťazstvo. 
O víťazstvách tých, ktorí zjednotili 
svoje prehry s prehrou Krista a pre-
menili ich na náš triumf. Jednotlivé 
zastavenia boli svedectvom zo života 
prenasledovaných za vieru v čase ko-
munizmu: Silvestra Krčméryho, Erne-
sta Macáka, Pavla Uhorskaia či Pavla 
Gojdiča. Toho, kto je Život, nemožno 
uväzniť natrvalo. Vyjde aj spod skaly. 

Začína sa nová éra
Po chválach v podaní kapely MZK 
band prehovoril k pútnikom don Jo-
zef Slivoň, saleziánsky kňaz, ktorý 
prednáša na Pápežskej saleziánskej 
univerzite v Ríme kánonické a medzi- 
národné právo. Hovoril o osobnosti 
Titusa Zemana, procese blahoreče-
nia a budúcnosti s novým patrónom 
povolaní. „Som presvedčený, že na 
Slovensku sa môže začať nová éra. 
V ťažkom čase vyhorenia a nedostat-
ku nadšenia, keď v našej krajine zane-
chali svoje povolanie desiatky kňazov, 
sme dostali nového patróna. A dostali 
sme ho v pravom čase.“ Vicepostu-
látor procesu blahorečenia Titusa 
Zemana hovoril aj o dlhej a náročnej 
ceste k podpisu pápeža Františka na 

NAŠI FARNÍCI NA CESTÁCH

Premena prehry
na víťazstvo
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Svätú omšu celebroval nitriansky diecéz- 
ny biskup Viliam Judák.

Prvého októbra bol ukončený pro-
gram blahorečenia slovenského sa-
leziána Titusa Zemana. V Bratislave – 
Vajnoroch, kde sa narodil i zomrel, sa 
konala ďakovná svätá omša za jeho 
blahorečenie. Liturgiu slávil brati-
slavský arcibiskup metropolita a 
predseda Konferencie biskupov Slo-
venska Mons. Stanislav Zvolenský, 
veriacim sa prihovoril hlavný pred-
stavený Saleziánov dona Bosca don 
Ángel Fernández Artime. Na mieste 
boli prítomní viacerí biskupi, kardi-
nál Jozef Tomko, apoštolský nuncius 
na Slovensku Mons. Giacomo Guido 
Ottonello, desiatky kňazov a rehoľ-
níkov a približne 3 000 ľudí. Slávnosť 
priniesla naživo Televízia LUX.

Po 13 rokoch

Nedeľná ďakovná svätá omša sa ko-
nala na mieste, kde 4. augusta 1940 
Titus Zeman slúžil svoju prvú sv. 
omšu v rodisku – tzv. primičnú svätú 
omšu. Vo Vajnoroch sa narodil, bol 
pokrstený i birmovaný. Pápež Fran-
tišek schválil dekrét o mučeníctve 
slovenského saleziána kňaza Titusa 
Zemana, ktorý bol za komunizmu 
prenasledovaný a zomrel na násled-
ky mučenia a väznenia v roku 1969. 
Slovensko má nového blahoslave-
ného po 13 rokoch. Slávnostný úkon 

Titus Zeman počas svojej obhajoby:

„Svedomie mi nič nevyčíta“

blahorečenia vykonal v sobotu na 
priestranstve Kostole Svätej rodiny 
v Bratislave – Petržalke legát pápe-
ža Františka kardinál Angelo Ama-
to, prefekt Kongregácie pre kauzy 
svätých. Naposledy boli u nás bla-
horečení ako mučeníci z obdobia 
komunizmu rehoľná sestra Zdenka 
Schelingová a gréckokatolícky bis-
kup Vasiľ Hopko na tom istom mieste 
v Petržalke, v roku 2003. Podujatie 
pripravili s partnermi Saleziáni don 
Bosca a Bratislavská arcidiecéza.

Kto je mučeník?

Katechizmus Katolíckej cirkvi odpo-
vedá slovami: „Mučeníctvo je najvyš-
šie svedectvo o pravde viery; označu-
je svedectvo, ktoré siaha až po smrť. 
Mučeník vydáva svedectvo zosnulé-
mu a vzkriesenému Kristovi, s ktorým 
je spojený láskou“ (č. 2473).

Na to, aby sa smrť pokrsteného 
dnes mohla dokázať ako mučeníc-
ka, Cirkev vyžaduje, aby sa potvrdili, 
respektíve dokázali tri prvky, pod-
mienky: že nastala násilná smrť; že 
prenasledovateľ chcel ničiť kvôli vie-
re; a že Boží služobník sa stal ochot-
ným prijať smrť. Veriaci, ktorý takto 
zomiera, sa stáva svedkom viery až 
po úplné sebadarovanie. Toto je mu-
čeníctvo.

Účastníci Púte za kňazov s radosťou vyu-
žili príležitosť pobozkať relikviu bl. Titusa 
Zemana.

Spoločná fotografia spoločenstva Modlitby za kňazov, iniciátora púte s otcom bisku-
pom Judákom, prítomnými kňazmi a pavlínmi, novými správcami Národnej svätyne 
Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. 
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Titusovi teda už nič nestálo v ceste ísť 
za vytúženým povolaním rehoľného 
kňaza.

Obhajoba dona Titusa: Vo svojom 
svedomí sa necítim vinný. Všetko, čo 
sa mi kladie za vinu, robil som z lás-
ky k Cirkvi a osobitne z lásky k Sale-       
ziánskej spoločnosti, ktorej ďakujem 
za všetko, čím som. Cítil som povin-
nosť prevádzať „na západ“ kňazov, 
ktorým tu bolo znemožnené kňazské 
pôsobenie. Za zvláštne poslanie som 
pokladal pomáhať saleziánskym bo-
hoslovcom a mladým spolubratom 
odísť študovať do Turína a dokončiť 
bohoslovecké štúdiá, keď tu po za-
tvorení rehoľných domov sa nemohli 
stať kňazmi, čo bolo ich vrúcnou túž-
bou. Svedomie mi nič nevyčíta. Som 
spokojný.

V posudku vypracovanom 21. marca 
1956 v Jáchymove na dona Titusa sa 
píše:
„Jeho postoj k práci bol veľmi dobrý 
a z tejto stránky bolo na neho spoľa-
hnutie. Pracoval v kolektíve, ktorý 
sa radil na tunajšom NPT medzi naj- 
lepšie. Jeho pracovné výkony boli 
vždy vysoko nad 100%! Jeho postoj 
k dnešnému ľudovodemokratickému 
zriadeniu je však úplne záporný a ni-
jako to netají. Uložený trest pokladá 
za nespravodlivý a neúmerne vysoký. 
Dennú tlač odoberá a číta, no nečer-
pá z nej na svoju prevýchovu.“

Takmer po trinástich rokoch väze-
nia 10. marca 1964 doobeda, presne 
11.25 hod. dona Titusa s podlome-
ným zdravím podmienečne prepus-
tili na skúšobnú dobu 7 rokov. V roku 
1967 sa začala politická  situácia 
v Československej republike uvoľ-
ňovať. Don Titus dostal povolenie 
slúžiť svätú omšu pri bočnom oltári 
v kostole vo Vajnoroch v civilných 
šatách bez prítomnosti veriacich. 
Denne po návrate z práce a v nedeľu 
pred desiatou išiel do kostola a sám 
v tichosti slúžil svätú omšu pri oltári 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po 
niekoľkých mesiacoch dostal súhlas 
spovedať. Veľakrát od nedočkavosti 
ani neraňajkoval a utekal do spo-
vednice, aby nikto nemusel na neho 
čakať. Hovorieval: – Ja musím čakať 
na hriešnika a nie hriešnik na mňa.

       Spracovala: Ivana
  Zdroj: tituszeman.sk

Nedá sa s ním rozprávať!

Prinášame niekoľko výrokov, ktoré 
vyslovili ústa bl. Titusa Zemana:

„Aj keby som stratil môj život,  
nebolo by to márne,  
ak by sa aspoň jeden z tých, 
ktorým som pomohol,  
stal kňazom namiesto mňa.“

Malý desaťročný chlapec sa rozho-
dol vydať na cestu rehoľného kňaza. 
Nikomu sa nepodarilo odradiť ho od 
tejto myšlienky. Dokonca ani donovi 
Bokorovi, ktorý ho pred prijatím do 
ústavu saleziánov v Šaštíne skúšal. 
Na požiadanie rodičov, pretože boli 

chudobní, ho odrádzal, že je ešte 
malý a v kláštore saleziánov bude 
bez mamičky a nebude môcť plakať, 
keď mu bude za ňou smutno. Od ma-
lého Titusa dostal odpoveď: – Prečo 
hovoríte, že tu nebudem mať mamič-
ku? Áno, svoju pozemskú mamu tu 
nebudem mať, ale bude tu so mnou 
Panna Mária Pomocnica, ktorej som 
sľúbil, že keď vyzdraviem, prídem za 
ňou. Tá ma bude opatrovať a ochra-
ňovať. Ja sa nerozplačem, lebo tu 
budem mať svoju nebeskú mamič-
ku. Vtedy don Bokor kapituloval a 
povedal: – S tým chlapcom sa nedá 
rozprávať. Nedá sa odhovoriť, ten 
chlapec je povolaný! Je to Božia vôľa, 
proti ktorej nemá zmysel bojovať! 
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Titulná  strana  ostatného  vydania  Svita-
nia zo Svitu.

Nosnou témou čísla bolo 25. výročie konsekrácie kostola sv. Cyrila a Metoda vo filiálke 
Podskalka.

Výdobytky techniky ponúkajú dneš-
nému človeku prostredníctvom in-
ternetu zistiť, hľadať a nachádzať 
čokoľvek, čo ho zaujíma. S poteše-
ním a milým prekvapením sme týmto 
spôsobom zistili, že aj vo farnosti Svit,        
v mestečku pod Tatrami, vydávajú 
farský časopis s tým istým názvom, 
ako u nás: Svitanie. Zakladateľmi a 
iniciátormi vydávania nášho časo- 
pisu boli duchovní otcovia resurek-
tionisti, ktorí ho aj spontánne nazvali 
Svitanie - začiatok niečoho nového.

Dovolila som si listom osloviť a priho-
voriť sa duchovnému otcovi farnosti 
Svit, či by sa s nami podelil so skúse-
nosťami súvisiacimi s tvorbou a vy-
dávaním ich farského časopisu a pri-
blížil históriu ich farnosti. Duchovný 
otec Štefan zo Svitu prejavil radosť zo 
záujmu s vyjadrením, že rád podporí 
priateľstvo medzi našimi časopismi, 
farnosťami a farníkmi! Mladá farnosť 
si pomaly píše svoju históriu. Mesto 
Svit eviduje počiatky svojej existencie 
od roku 1936. Veriaci sa dočkali far-
ského kostola až v roku 1991 posta-
vením chrámu sv. Jozefa Robotníka, 
prvého po páde totalitného režimu 
na Slovensku. Posledné číslo farské-
ho časopisu Svitanie vo Svite vydali 

Prišlo k nám Svitanie
zo Svitu

v septembri tohto roku a venovali      
ho filiálke Podskalka pri príležitosti 
25. výročia konsekrácie kostola sv. 
Cyrila a Metoda.

Spoločné záujmy ľudí zbližujú. Priateľ- 
stvo   so   sesterskou   redakčnou radou  
zo Svitu spája pomyselným mostom 
spoločenstvá veriacich západného 
a východného Slovenska podpo-
rou a spolupatričnosťou. Tešíme sa 
z toho. Prajeme si, aby naše farské 
časopisy boli prínosom pre farníkov, 
potešovali a obohacovali ich svojím 
obsahom aj v nastávajúcom novom 
roku 2018.

     Alena  •  Foto: Ivana

Od našej púte za drevenými kosto-
líkmi, ktorú sme podnikli spoločne  
s farníkmi z Kláštora pod Znievom, 
už uplynul nejaký piatok. Niektoré 
spomienky majú ešte stále svoju in-
tenzitu, iné už pomaly ustupujú čerst- 
vejším zážitkom. List, ktorý nám do 
redakcie prišiel z Kláštora pod Znie-
vom, všetko znovu oživuje:
                                                                                                                                      
Vážená  redakcia  farského  časopisu 
farnosti sv. Michala Archanjela v Závo-
de,
potešilo  nás,  ako  ste  podrobne  infor-
movali  vo  Vašom  farskom  časopise 
Svitanie  o  našom  spoločnom  výlete      
v mesiaci júl 2016, kde sme objavovali 
klenoty  na  Východe  Slovenska  –  dre-
vené kostolíky. Ďakujeme za spoločne 
prežité  chvíle  a  spoločenstvo,  ktoré 
sme  v priebehu niekoľkých dní  vytvo-
rili.  Ďakujeme  aj  za  váš  farský  časo-
pis Svitanie a pozdrav,  ktorý  ste nám 
poslali.  Ešte  raz  veľká  vďaka.  Z  našej 
farnosti Kláštor pod Znievom pozdra-
vujeme všetkých účastníkov zájazdu.

S  katolíckym  pozdravom  Laudetur      
Iesus Christus
                  Štefan Hýroš
       farár farnosti Kláštor pod Znievom 

PÍŠETE NÁM

Objavovali sme spolu 
klenoty východu
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„Dovoľujem  si  ponúknuť  vám  do  ča-
sopisu  Svitanie  príspevok  o  tom,  ako 
som  v  detskom  veku  prežila  stretnutie 
s  Ježiškom  a  prečo  bolo  pre  mňa  roz-
poruplné. Malý alebo veľký Ježiško? To 
bola otázka, na ktorú som potrebovala 
jednoznačnú odpoveď,“ píše vo  svojom 
liste Viera Tomková.

Do redakcie časopisu sme dostali list 
od Viery Tomkovej. Vo svojom prís- 
pevku s láskou spomína na chvíľu, 
keď prestala byť dieťaťom. Pri príleži-
tosti blížiacich sa vianočných sviatkov 
list s potešením publikujeme v plnom 
znení.
         Redakcia 

Malý a veľký Ježiško

Do Závodu som prišla bývať na začiatku 
tohto roku z Bratislavy do domu, ktorý 
postavili  rodičia v 6O-tych  rokoch mi-
nulého storočia. V januári 2018 budem 
mať  61  rokov,  ak  pán  Boh  dopraje. 
Ako dieťa  som žila  s  rodičmi Teréziou 
a  Alojzom  Tomkovcami  a  starými  ro-
dičmi Teréziou a Antonom Pavelkovca-
mi v jednom zo štyroch domov v osade 
Šišulákov  mlyn,  nazývanou  Šišouáky 
alebo aj Kanada. Dnes  sú  tam už  len 
dva zachované domy a chata poľovní-
kov. Do domu, ktorý už nestojí, prišiel 
na Vianoce Ježiško so stromčekom pre 
mňa, aby som ho ozdobila, zapálila na 
ňom na chvíľu maličké sviečky. 

Ježiško  bol  veľký  a  v  bielom,  poroz-
právali sme sa a sused Ježiško odišiel. 
Nebolo veľa snehu, tak sme išli peši do 
Závodu do kostola na svätú omšu. Pri-
viedli ma k jasličkám a ukázali mi Je-

PÍŠETE NÁM PÍŠETE NÁM

žiška. No ja som odporovala: „Toto nie 
je  Ježiško!“  Rodičia  mi  hovoroili  čosi 
o  narodení  Ježiška,  Márii  a  Jozefovi, 

Pani Anna Ilašová nám poslala text 
piesne s prosbou: „Počas jesenného 
pobytu v kúpeľoch v Turčianskych 
Tepliciach som denne navštevova-
la svätú omšu v tamojšom kostole. 
Účastníkmi boli domáci aj kúpeľní 
hostia. Veľmi sa ma dotkla krásna 
mariánska pieseň, ktorú tam spieva-
li, odvtedy ju nosím v srdci. Rada sa 
o ňu podelím s našimi farníkmi. Božia 
Matka si isto zaslúži, aby pieseň znela 
z našich hrdiel.“ 

Mariánska hymna
z Raticovho vrchu

Fatimským údolím zvesť sa šírila,
vraj sa tam trom deťom Panna zjavila.
R: Mária, Mária, chráň náš deň i sen
     teraz i v hodinu smrti našej. Amen
Pokánie, zmierenie, tak znie Matkin 
hlas.
Hriechu sa chráňte vždy, dnes je spá-
sy čas.
R: Mária, Mária...
Ruženec mám pre vás, modlite sa ho,
proste o záchranu Boha večného.
R: Mária, Mária...
Ja sa pridávam k tým, čo ťa počuli,
Fatimský ruženec za svoj prijali.
R: Mária, Mária...

Betleheme, ale ja som opakovane tvr-
dila, že to nie je Ježiško. Skutočný Je-
žiško, ktorý mi priniesol stromček, bol 
veľký a toto je „enem panenka“!, uka-
zovala  som  do  jasličiek.  Podobnú mi 
na jar, na Veľkú noc dali krstní rodičia. 
Moji rodičia sa mi doma veľmi usilovali 
ten rozdiel vysvetliť: „Ježiško sa kedysi 
dávno narodil ako malé dieťa, vyrástol 
a zomrel, ale odišiel žiť do neba. Odtiaľ 
nás vidí, vie o ľuďoch a stará sa o nich. 
V  kostole  je  teda  v  podobe  dieťaťa, 
k nám prišiel ako veľký, aby mohol do-
niesť stromček! Zatiaľ mi to stačilo. Pre 
rodičov som tak prestala byť dieťaťom. 
Až neskôr mi povedali, že tým veľkým 
Ježiškom boli strýc Venda – ja som už 
veľká a  viem, ako  sa veci majú. Mám 
sa modliť k Ježiškovi v nebi a obrázky, 
ktoré som si v detskom veku rada roz-
kladala a pozerala, sú na to, aby sme 
nezabúdali  na  Ježiška,  svätú  rodinu 
a pána Boha.
               Viera Tomková
                                               Foto: - red –
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Plamienok prvej sviečky na adventnom venci oznamuje začiatok nového litur-
gického roka a tiež jeho prvé obdobie – čakanie na Vianoce. Každú zo štyroch 
adventných nedieľ sa na venci zapaľuje o jednu sviečku na viac. Keď sa rozho-
ria všetky štyri, bude blízko Štedrý večer!

Doplň citáty zo Svätého Písma

A čo hovorím vám, hovorím všetkým:  _________!   Mk 13, 37

Pripravte cestu Pánovi,  ___________  mu chodníky! Mk 1, 3

Ustavične sa  _________ !       1Sol 5, 16

Neboj sa, Mária, našla si  ________  u Boha.    Lk 1, 30 

SVITANÍČKO

Skupinka profesorov je pozvaná na 
let lietadlom. Potom, ako sa usadili, 
bolo im povedané, že lietadlo je skon-
štruované ich študentmi.
Všetci až na jedného vstali a v panike 
vystúpili.
Profesora, ktorý ostal, sa spýtali: 
- Prečo ste ostali sedieť?
-Verím svojim študentom. Keďže ich 
poznám, môžem vás uistiť, že tento 
šrot ani nenaštartuje.

Chuck Norris nechodí do kostola. On 
si verí.

-James, podajte mi, prosím, moje zla-
té hodinky s retiazkou!
 Prikazuje anglický lord svojmu ko-
morníkovi. 
-Prosím, pane. Mám vám ich aj natia-
hnuť?
-Nie je treba, James. Počnúc dneš-
ným dňom si ich budem naťahovať 
sám. Lekár mi predpísal fyzickú prá-
cu!

Príde zákazník do baru a objedná si.
- Trikrát vodku a jedno deci sódy!
Barman ho obslúži, chlapík vypije 
sódu a tie tri poldecáky všetky naleje 
do decového pohára.
Barman s údivom hovorí.
- Jeeé, vy ste kúzelník?
- Nie, Slovenská obchodná inšpek-
cia...

NA VESELÚ NÔTU

Sv. Cecília, panna a mučenica, po-
chádzala z poprednej rímskej rodiny 
a žila v 3. storočí. Patrí medzi sedem 
žien – mučeníc, ktoré sú spomínané  
v rímskom kánone (prvá eucharis-
tická modlitba). Jej životné udalosti 
približuje písomná legenda zo za-  
čiatku 5. storočia. Oddanou vierou 
získala pre kresťanstvo svojho snú-
benca Valeriána i jeho brata Tiburcia.               

ZO ŽIVOTA SVäTÝCH

Svätá Cecília, patrónka 
hudobníkov

Adventné vence si potom môžeš vyfarbiť.

Pripravil: Samko
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Len toť nedávno boli letné prázdni-
ny, potom hody, dušičky... Človek si 
polamentuje, ako ten čas letí a ako 
sa všetci ozlomkrky ponáhľajú s ním. 
A tak sme sa všetci preponáhľali do 
Adventu. Do obdobia, kedy sa máme 
konečne stíšiť a duchovne sa pripra-
viť na narodenie Božieho Syna. Vý-
znamnou súčasťou tejto prípravy sú 
aj roráty.

Ľudstvo kráčalo v tmách
Roráty sú ranné sv. omše, ktoré sa za-
čínajú ešte pred svitaním a pripomí-
najú nám, že pred narodením Ježiša 
„ľudstvo kráčalo v tmách“. Ich názov 
pochádza zo začiatočných slov verša 
z proroka Izaiáša: Rorate caeli de-
super. Tento úvodný latinský spev 
vytvára atmosféru času očakávania. 
Rorátne sv. omše sa slávia každý deň 
v Advente k úcte Panny Márie, okrem 
nedele a prikázaného sviatku 8. de-
cembra. V prvých slovách rorátnej 
svätej omše týchto dní je tajomstvo 
Adventu a aj celej ľudskej existencie 
zhrnuté do dvoch veršoch:

Rorate caeli, desuper, et nubes 
pluant justum: aperiatur terra, et 

germinet Salvatorem
Roste, nebesá, zhora, z oblakov 
nech prší pravda. Otvor sa, zem, 

nech urodí sa spása a spolu s ňou 
nech pučí spravodlivosť: ja, Pán, 

som ju stvoril. (Iz 45,8)

JAK TO BYUO VOLAKEDY

Roráty včera a dnes

S manželom Valeriánom sa rozhodli 
žiť v cnostnej zdržanlivosti. 
 
Zo spomínanej legendy sa odvodzu-
je aj vzťah sv. Cecílie k hudbe. Počas 
svadobnej hostiny sa Cecília ponori-
la do svojho vnútra, nepočúvajúc 
ďalej zvuky hudobných nástrojov a 
v svojom srdci spievala Bohu, aby 
jej zachoval čistotu a panenstvo. Va-
lerián a Tiburcius boli za svoju vieru 
umučení. Na smrť bola odsúdená aj 
Cecília. Najprv ju chceli zadusiť v ho- 
rúcom kúpeli v jej vlastnom dome, 
a keď sa im to nepodarilo, sudca ju 
rozkázal sťať. Kat jej údajne tri razy 
zaťal do šije mečom, ale nemohol jej 
odťať hlavu. Cecília vraj potom ešte 
žila tri dni, počas ktorých venovala 
pápežovi Urbanovi svoj dom, kde je 
teraz bazilika sv. Cecílie, aby ho pou-
žíval na bohoslužby.

Pápež Urban I. dal pochovať jej telo  
v katakombách sv. Kalixta v Ríme 
hneď vedľa hrobov biskupov. Dom 
mučenice posvätil ako kostol a o sto 
rokov neskôr tam vyrástol skutočný 
chrám. Keď v roku 822 boli v kata-
kombách pozostatky svätice znovu 
objavené, pápež Paschal I. ich  ne-
chal preniesť do kostola sv. Cecílie 
a tam pochovať. Pri otvorení sarko-
fágu v roku 1595 bolo jej telo nájde-
né tak, ako bolo kedysi pochované. 
Tento výjav vytesal lombardský so-

Príchod Krista, ktorý túžobne očaká-
vame, má tri podoby. V prvom rade 
sa pripravujeme na slávenie Vianoc – 
tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, 
ktorý tak miloval svet, že nám poslal 
svojho Syna. Druhý príchod Krista 
sa deje v našich srdciach najmä pri-
jímaním Eucharistie a cez túto prí-
pravu našich sŕdc sa máme pripraviť 
aj na našu večnú vlasť a na príchod 
Krista ako Ženícha a Sudcu po na-
šej smrti a pri Poslednom súde. Ad-
vent teda hlása príchod Krista vče-
ra, dnes a zajtra. Včera ako Dieťaťa 
v jasliach, dnes skrytého v chlebe a 
zajtra v naplnení ako nášho Ženícha 
a Sudcu.

Svietili si lampášikmi
Dojímavá atmosféra rorátov očarí 
najviac detskú dušičku. A ako to bolo 

chár Steffano Maderna do nádhernej 
mramorovej sochy v bazilike sv. Ce-
cílie v Trastevere v Taliansku. 

Povýšenie sv. Cecílie na patrónku 
hudobníkov v 15. storočí sa spájalo 
aj s tým, že sa jej menom nazýva-
li hudobné spoločnosti, akadémie, 
bratstvá a ďalšie inštitúcie a ku cti 
jej mena boli skomponované mnohé 
diela.

Sviatok: 22. novembra
Patrónka: hudobníkov, spevákov
Atribúty: ľalie (ruže), meč (sekera), 
hudobný nástroj

            Pavol  •  Zdroj: Internet

Vianoce aj v minulosti patrili rodine.
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v našej dedine kedysi? Pani Mária 
Šišoláková vďačne vyhovela našej 
prosbe a podelila sa o svoje spo-   
mienky. Ako roráty a Advent prežíva-
la v detstve? „Pamätám si, ako nás 
starenka skoro ráno budili: „Dzeci, 
stáváme, ideme na roráty!“ Všade 
bola ešte tma a zima. Veľký zážitok 
pre mňa bol, že sme mali lampáši-
ky so sviečkami a tak sme si svietili. 
Ako sa postupne všetko vylepšovalo, 
lampášiky nahradili baterky. Brat bol 
z nej taký natešený, že si s ňou svie-
til aj pod perinou. Veľakrát sme prišli 
pred kostol a ten bol ešte zatvorený. 
Chodievali sme skoro, aby sme si 
stihli zohriať miestečko na sedenie. 
Zimy bývali vtedy omnoho tuhšie, 
ako sú teraz. Niektoré dievčatá boli 
také chudobné, že nemali ani vlňák. 
Sedávali sme so starenkou v žebra-
kyni a so sestrou sme sa k nim každá 
z jednej strany túlili, aby nám bolo 
teplejšie. Pán rechtor hrali na organ 
a spievalo sa po latinsky. Po rorátoch 
sa išlo do školy. Kabele sa nechávali 
za sklenenými dverami alebo za zad-
nými lavicami. Pamätám si obdobie, 
keď dostávali deti z chudobnejších 
rodín ráno v škole bielu kávu. Aká –
taká, ale bola. Bohatší gazdovia mali 
kravičky a aj viac mlieka. Tí chudob-
nejší, čo mali len kozičky, mlieko ne-
mali, lebo kozičky boli práve v tom 
čase kotné. 

Opuatky a trúbelky
Po vyučovaní chodili miništranti 
po dedine a vyberali od ľudí múku 
do putní - chlebovú, žitnú, výraž-

ku – každú zvlášť. Kto nemal múku, 
dal nejakú tú korunu. Všetko to na-
znášali do školy k pánovi rechtorovi 
a tam sa piekli „opuatky a trúbelky“. 
Tie sa potom vo vianočnom týždni 
roznášali po dedine. Mali ich pekne 
zabalené na tanierikoch a zviazané 
v ručníčkoch. Postupne to roznášali 
do všetkých domov. Oblátky sa dá-
vali po dve na osobu, trúbelky iba po 
jednej, lebo boli vzácnejšie – vyžado-
vali si viac času a námahy. Aj mate- 
riál na ne bol drahší, lebo boli sladké. 
Kto neprispel žiadnym materiálom 
na pečenie, dal potom miništran-
tom výslužku - mak, fazuľu, orechy... 
Horijanci dávali zväčša peniaze. Oni 
toho poľa toľko nemali, tak chodili 
na Priečne k Židovi „na tovarich“ a 
zarobili si nejakú tú korunku.

Hedvábňáky aj ručníky
Pred Vianocami pani učiteľky v ško-
le vyhlásili zbierku. Kto má doma 
niečo, čo až tak nepotrebuje a je to 
užitočné, môže to priniesť do školy. 
Pamätám si, ako spolužiak Frola Ko-
piar priniesol do školy hedbávňáky 
a Pala Mikulič priniesol kašmíro-
vé ručníky. Na Štedrý deň sme ešte 
chodili do školy a tak potom všetky 
veci panie učiteľky rozdeľovali podľa 
toho, čo kto potreboval, kto bol ako 
v núdzi.
Mali sme doma taký „zvláštny“ hrn-
ček. Bol zlatom omaľovaný a býval 
za „roštom“. Na nič iné sme ho nepo-
užívali, len na med. Med sa voľakedy 
kupoval len pred sviatkami a chodili 
sme poň k Vendulákom. Naši nám 

ním potom o štedrej večeri ome-
dovali oblátky. Na Štedrý večer, kto 
mohol a mal možnosť, varil šošovi-
cu. Kto nie, ten varil fazuľu. Šošovicu 
pestovali iba Húščané a bolo ju tre-
ba od nich kupovať. VARIŤ ŠOŠOVI-
CU BOLO POD PRIKÁZANÍM. V knihe 
Keď prišiel Spasiteľ na svet sa píše, 
že kamarátka Panny Márie varila šo-
šovicovú polievku. Chcela z nej dať 
najesť Panne Márii, ale bála sa, že jej 
to bude muž vyčítať. Kamarátka však 
Panne Márii polievky predsa nako-
niec dala a v hrnci jej napriek tomu 
neubudlo. Zostalo tam tak, akoby 
sa z nej nejedlo. Tak sa tradovalo, 
že VARIŤ ŠOŠOVICU BOLO POD PRI-
KÁZANÍM.“

Prežiť ho čestne a poctivo
Po celý čas nášho rozhovoru tetka 
Marka nepovedali ani slovo o vianoč-
ných darčekoch. Ani mi nenapadlo 
sa na ne spýtať. Hoci deti aj vtedy 
snívali o všeličom peknom a vďačne 
prijali každú „malúčkost“. Prvoradé 
v tých časoch však bolo teplé oble-
čenie, teplé jedlo, úplná rodina... a 
najväčšia maškrta bola jednoduchá 
medová oblátka na Štedrý večer. 
Samotný život bol, je a bude naj-
väčší dar, aký sme kedy dostali. Nič 
na tom nezmenia žiadne honosné 
vianočné darčeky. Je to fuška prežiť 
ho poctivo a čestne, ale čo keby sme 
to skúsili? Možno opäť? Nikdy nie je 
neskoro. Porozmýšľame o tom počas 
Adventu?                                   
                               Anička
     Foto: archív M. Šišolákovej

Pán Boh  nám v knihe Genezis ho-
vorí: „Ploďte a množte sa a naplňte 
zem!“. A tak sa stalo. Človek naplnil 
túto Zem. No od počiatku sa stretá-
vame vo Svätom Písme s prípadmi 
nešťastných manželských párov, 
ktoré nemôžu počať dieťa. Často to 
bolo vnímané ako trest od Pána, ne-
milosť. Problém pretrváva dodnes. 
Stále však čoraz častejšie sme sved-
kami bolestných príbehov mnohých 
manželských párov, ktoré majú pro-
blém s otehotnením alebo donose-
ním dieťaťa. 

Vzácnosť nového života
Na jednej strane vec taká prirodzená 
a zákonitá, na druhej strane krehká 
a komplikovaná. Nechcem rozoberať 
pohľady a názory neveriacich ľudí, 
ani tých, ktorí nežijú naplno svoju vie- 
ru. A už vôbec nie problematiku an-
tikoncepcie, umelého oplodnenia, 

TÉMA DŇA

Dieťa je dar, 
nie samozrejmosť
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FARSKÁ MATRIKA

Sviatosť krstu prijali
Klára Csontosová   * 11. 08. 2017 krst 08. 10. 2017
Jakub Habuda    * 19. 11. 2016  08. 10. 2017
Nela Rusňáková   * 04. 07. 2017  19. 11. 2017

Do večnosti sme vyprevadili
Matej Fajták    † 29. 09. 17  pohreb 04. 10. 2017
Martin Studenič   † 22. 10. 17  25. 10. 2017
Agneša Kovářová, rod. Studeničová † 15. 11. 17  20. 11. 2017
Mária Ocharovičová, rod. Eglová † 19. 11. 17  22. 11. 2017
Milada Mikuličová, rod. Chmelíková † 24. 11. 17  28. 11. 2017

Manželstvo uzavreli
Bystrík Štefák  a  Ema Halušková   07. 10. 2017
Rastislav Jan Kovář a  Agneša Kovářová  04. 11. 2017
    rod. Studeničová

interrupcie a mnohých iných problé-
mov, hoci sa s nimi človek dnes často 
musí konfrontovať. Chcem popísať 
krásu, jedinečnosť a vzácnosť nové-
ho života, nad ktorým nie sme pán-
mi, no ktorý nám je veľkoryso a s lás-
kou zverený. A tiež bolesť, ktorá nás 
obklopuje v opačnom prípade.

On je predsa život
Kto je to dieťa? Je to len vec biológie? 
Plod lásky dvoch ľudí? Je to moje 
vlastníctvo? Môžem si naň nároko-
vať? Dá sa kúpiť? Asi nám je všetkým 
jasné, že nie, hoci často k dieťaťu 
pristupujeme takýmto spôsobom. 
Plánujeme si deti, preratúvame, plá-
nujeme mu život. To je všetko v po- 
riadku, ak nechýba hlavný činiteľ 
a pôvodca života. Boh. Bez neho je 
totiž márne všetko naše namáhanie. 
Ak On nie je súčasťou našich plánov 
aj v odovzdávaní nového života, ak 
ho vyčleníme zo svojho srdca a živo-
ta, ako potom chceme hovoriť o ži-
vote? On je predsa Život. S Ním sa 
všetko začína i končí. 

Nezaslúžený dar
Kto je teda dieťa? Nezaslúžený dar. 
Zázrak. Boží dar a požehnanie pre 
všetkých, ku ktorým prichádza. Nedá 
sa nárokovať. Nemožno ho kúpiť. 
Nepatrí nám. Bolo a je nám zvere-
né, aby sme mu pomáhali na ceste 
k Bohu. Aby jeho život bol Bohu na 
slávu, jemu na spásu, rodičom na ra-
dosť a svetu na osoh. 
Pri zrode dieťaťa si uvedomujeme 
krehkosť nášho ľudského života. 

Koľko trpezlivosti, síl a modlitieb 
stojí človeka, aby s Božou pomocou 
priviedol na svet dieťa, a aby ho aj 
dobre vychoval a bol mu príkladom 
na ceste k Bohu. Koľká vďaka, lás-
ka a radosť naplní človeka, keď vidí  
v náručí svoje dieťa. Koľko bolestí 
však prináša človeku vedomie, že 
svoje dieťa nemôže vziať do náručia. 

Stokrát prečo
Komu Boh udeľuje tento dar? Prečo 
ho inému odopiera? Prečo zomierajú 
deti? Prečo sa rodia deti s postihnu-
tiami? Prečo sa často bojíme prijať 
život? Prečo je Boh často až tým po-
sledným riešením – možnosťou, ku 
ktorej sa prikláňame, keď sme be-
zradní? Prečo ho vylučujeme z toho 
podstatného v našom živote? Prečo 
nemáme dostatok súcitu s bezdet-
nými alebo tými, ktorí sa o dieťat-
ko snažia, ale nedarí sa im? Prečo 
im nepomôžeme modlitbou? Prečo 
si neberieme príklad zo sv. Gianny 
Beretty Mollovej, ktorá svoj život 
obetovala pre svoje dieťa? Prečo sa 
k nej neutiekame? Prečo si myslíme, 
že vždy to musí byť trest od Boha, ak 
nemáme deti? 

Ak je Boh  v našom živote na prvom 
mieste, potom je všetko ostatné na 
tom správnom. Ak Ho posunieme 
na inú priečku, začínajú sa v našom 
živote objavovať „prečo?“. Hoci Boh 
sám je pre nás veľkým tajomstvom, 
je aj veľkou oporou. V tých najťaž-
ších chvíľach nás nesie vo svojom 
náručí, lebo my sme Jeho milované 

deti. A viete si predstaviť, aká veľká 
je Jeho láska k nám? Predstavte 
si, s akou láskou očakávate svoje 
dieťatko, s akou láskou ho vychová-
vate, ako sa oň bojíte. A predsa my 
milujeme nedokonalou láskou, se-
beckou - koľko radosti, ale i bolesti 
nám prináša! Akú radosť musí z nás 
mať Boh, aká to je láska, keď za nás 
dáva svoj život, a aká bolesť, keď Ho 
dobrovoľne odmietame a myslíme 
si, že všetko zmôžeme sami.

Naberajte zo svojho
Našťastie má Boh aj zmysel pre hu-
mor. Nenúti nás, aby sme ho milo-
vali, necháva nám priestor. Aj vedci 

sa v jednom vtipe chválili, že Ho ne-
potrebujú, lebo aj oni vedia „stvoriť“ 
človeka. „Tak ukážte,“ vraví  im Boh. 
Vtedy zoberú hlinu a Boh im hovorí: 
„Počkať, počkať, naberajte zo svoj-
ho!“ 
Pane Bože, nesmierne Ti ďakujem za 
obrovský a nezaslúžený dar našich 
detí. Za všetky dobrodenia a milos-
ti, ktorými nás obdarúvaš i za všetky 
kríže, ktorými nás navštevuješ, lebo 
aj to je znak Tvojej lásky k nám. Po-
máhaj nám viac Ťa milovať a spolie-
hať sa na Teba. Vďaka, že nie všetko 
v našom živote je samozrejmosť. 
Vďaka, že sme pre Teba všetko.
                Veronika
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