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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Sviečka za nenarodené deti

A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom 
mene, mňa prijíma. (Mt 18, 5)

V deň pamiatky zosnulých, 2. novem-
bra, v našej farnosti spomíname aj na 
nenarodené deti. Zapálením sviečky 
doma v okne alebo pri pomníku nena-
rodených detí na cintoríne si uctíme 
pamiatku počatých detí, ktorým nebolo 
dopriate sa narodiť. Predčasne zomre-
li samovoľným alebo priamym ukon-
čením tehotenstva. Táto spomienka 
je zároveň spojená so zbierkou, ktorú 
organizuje združenie Fórum života.  Pri 
poslednej zbierke sa v našej farnosti 
vyzbieralo spolu 132,70 €, ktoré boli 
zaslané organizátorovi – združeniu Fó-
rum života. Z vyzbieraných prostried-
kov priamo pomáha žená – matkám, 
ktoré sa ocitnú v krajnej životnej situ-
ácii a potrebujú bezprostrednú pomoc 
na donosenie a ochranu detí. Viac in-
formácií nájdete na stránke www.fo-
rumzivota.sk. Za združenie Fórum živo-
ta ďakujeme.           Richard • Foto: Ivana
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ÚVODNÍK

Počas posledných mesiacov nám 
médiá dennodenne masírujú mozgy 
správami, ktoré sa dajú nazvať do-
slova hrôzostrašnými. Niežeby sa aj 
v minulosti nestávali tragédie. Sem – 
tam padlo nejaké to lietadlo či vykoľa-
jil vlak alebo nejaké územie postihlo 
zemetrasenie, povodeň alebo požiar. 
Vždy boli aj nejaké obete, avšak nie 
až tak veľa. A hlavne sa nás to väč-
šinou netýkalo. Ale v týchto časoch: 
najprv nás desila pandémia s veľkým 
počtom obetí po celom svete a báli 
sme sa, kedy to postihne nás či nie-
koho z našich blízkych. Ešte sa to ani 
neskončilo a pandemické správy pre-
bila vojna a s ňou spojená neistota. 
Nezasiahne to nejakým spôsobom aj 
nás? A ono, pomaličky ale isto, zasa-
huje. Máme tu utečencov pred voj-
nou, zdražujú sa potraviny, zdražujú 
sa palivá, reálne môžeme prísť o prí-
sun zemného plynu a ropy – a ktovie 
čo ešte sa na nás chystá.
Človek, ktorý žije len pre tieto po-
zemské hodnoty a nie je zakotvený 
v duchovne – v Bohu, si musí doslo-
va zúfať. A veru je veľa takých ľudí, 
ktorých dnešná doba hlboko za-               
siahla. Žili sme si pomerne pokojne 
v strednej Európe, sem tam sme si 
pofrfľali na politikov, ale inak bol po-
koj. Mali sme svoje istoty, mali sme 
svoje životy pevne v rukách. Teda, 
aspoň sme si to mysleli. Mali sme 

Veľkonočná nádej

skvelé plány do budúcnosti. A zrazu 
je to fuč. Zrazu sa nám všetko rozpa-
dá pod rukami.
Dúfam, že nás, kresťanov, toto za- 
siahlo iba okrajovo. Jasne, aj nás sa to 
týka. Aj naše životné istoty sa rozkolí-
sali. Ale my predsa vieme, že sme na 
tomto svete iba pútnikmi. Naša vlasť 
je predsa v nebi a odtiaľ očakávame 
nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 
Práve v týchto dňoch, keď si v liturgii 
Veľkej noci pripomíname jeho nád-
herné víťazstvo nad všetkým násilím, 
zlom a akýmkoľvek hriechom a jeho 
následkom – smrťou, práve v týchto 
dňoch by nás mala celkom preniknúť 
tá úžasná nádej Veľkej noci. Tí, ktorí 
slúžia zlobe a násiliu, sa o túto nádej 
už dávno pripravili. Prehrali na plnej 
čiare skôr, než začali. Tí však, čo sú 
verní Zmŕtvychvstalému Kristovi, čo 
ho nasledujú v nesení „kríža“, v ko-
naní skutkov lásky, už teraz vyhrali.
Nenechajme sa preto počúvajúc tie- 
to správy, sledujúc, čo sa okolo nás 
deje, obrať o túto úžasne radostnú 
nádej. Nenechajme sa ukolísať k bez- 
nádeji, zúfalstvu či strhnúť do víru 
násilia a pomsty. Žime Kristovu ra-
dostnú nádej Evanjelia života. Viňme 
sa s čistým srdcom k Ježišovi. Buďme 
mu verní vo všetkom. On je Víťaz! 
Kto chce z tohto zápasu vyjsť víťazne, 
zvládne to iba s Ním.

Plnosť životodarnej veľkonočnej ra-
dosti a nádeje plynúcej z Ježišovho 
zmŕtvychvstania vám želá a v modlit-
be vyprosuje 

váš duchovný otec Peter.

Sviečka za nenarodené deti
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ FARNOSTI

Božia ekonomika rozdáva

Mariana Banga sa často pýtajú, či 
sa cíti ochudobnený tým, že mu 
neslúži zrak. „Nie, cítim sa bohatý. 
Božia ekonomika rozdáva iným spô-

Aj klasická nedeľná svätá omša, 
na akú sme zvyknutí v období „cez 
rok“, sa môže stať nevšednou. Taká 
sa nám prihodila 10. októbra, keď 
nám ju svojou prítomnosťou a hla-
som „znevšednil“ nevidiaci spevák 
Maroš Bango. Pri piesni Panis Ange-
licus, ktorú v origináli spieva takisto 
nevidiaci taliansky spevák Andrea 
Bocelli, mnohým behali po chrb-
te zimomriavky. Na oboch svätých 
omšiach – na rannej aj na „hrubej“.

Maroš Bango a  Panis Angelicus v  jeho podaní 
nám spôsobili zimomriavky.

Hoci s obmedzenou kapacitou pre pandémiu, no s dobrým úmyslom sme sa poďakovali nevidiacemu 
spevákovi za umelecký prínos do nášho duchovného zážitku.
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sobom, než sme my ľudia zvyknu-
tí. Som šťastný človek, mám okolo 
seba dobrých ľudí,“ zamýšľa sa M. 
Bango. „Aj teraz som spieval v krás-
nom kostole u vás v Závode. Ako to 
viem, keď nevidím? Opísali mi ho 
dobrí ľudia!“ Spevák sa netají tým, 
že je veriaci. Hovorí, že spievanie je 
preňho liekom a rozdávanie radosti 
hnacou silou. Na záver sv. omše za-
spieval Panne Márii Kráľovná nebies. 

Toto spestrenie nedeľnej boho-
služby sme ocenili dobrovoľným 
príspevkom, keďže vystúpenie spe-
váka nebolo honorované. Napriek 
pandemickým opatreniam, ktoré    
už v októbri začali naberať na ob-
rátkach, vyniesol vyťažok zbierky                
285 €. Marian Bango vyslovil srdeč-                    
nú vďaku závodským farníkom a pri-                                                                                      
dal špeciálne poďakovanie: „Dnes 
sme v Závode zažili čosi, čo ešte 
nikde a nikdy. Chodím takto so svo-
jou asistentkou, ktorá mi pomáha 
s orientáciou v priestore, spievať na 
sväté omše po rôznych farnostiach. 
A u vás sa nás stalo toto: po rannej 
sv. omši sme sme si išli sadnúť do 
auta, kde sme chceli prečkať čas             
do ďalšej omše, ktorá sa začína 
o 10.30 h. Tu k nám podišli manželia 
Šmahlíkovci a pozvali nás na raňaj-
ky: „Hádam tu nebudete dve hodiny 
sedieť v aute...“. Obrovská vďaka! 
Odchádzame s vedomím, že u vás 
v Závode žijú dobrosrdeční a pohos-
tinní ľudia.

Ivana • Foto: autorka

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Aby v Ugande mohli podnikať

Niektoré kolednícke skupinky v ma-
ximálnom počte 6 osôb v režime 
OP mohli roznášať dobrú novinu aj 
popod obloky domov. Zavinšovali a 
zaspievali pod oknami domácností, 
zostali vonku, striktne dodržiavali 
hygienické opatrenia. 
Naša farnosť sa zapojila formou sta-
cionárnej pokladničky umiestnenej 
v kostole. V  Závode a na Húškoch sa 
spolu  vyzbieralo 419,50 €. Na celom 
Slovensku sa vyzbieralo 801 569,17 €.                                                                                         
Motto 27. ročníka Dobrej noviny 
znie Poďme niečo dobré podniknúť. 
Výťažok zbierky je určený na podpo-
ru drobných podnikateľov v Ugande.       

Do 27. ročníka koledníckej akcie 
Dobrá novina sa pred Vianocami 
prihlásilo 529 slovenských farností 
a  Slovenské katolícke misie v Bru-
seli a Luxemburgu. V roku 2020 sa 
koledovanie v súvislosti s prijatými 
opatreniami uskutočnilo prevažne v 
online priestore. Uvoľnenie opatrení 
v  roku 2021 ponúklo viacero mož-
ností pre koledníkov vo farnostiach.
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S podporou darcov zo Slovenska 
dnes podniká na východe Ugandy 
vyše 1 500 žien a 500 mužov v 69 sku-
pinách. Zapojení mladí, ženy, vdovy a 
farmári si prešli od kurzov základnej 
gramotnosti, cez prieskum trhu až 
po marketing. Dnes si zakladajú lo-
kálne pekárne, venujú sa chovu včiel 
a výrobe medu, pestovaniu kávy či 
sadeníc ovocných stromov. Tvárou 
ročníka je kuchár George z farnosti 
Busitema. Rodina farmára a otca 7 
detí doposiaľ nepoznala taký luxus, 
akým je elektrická energia. V rám-
ci svojej svojpomocnej skupiny sv. 
Pavla Kolpinga poskytujú catering 
a občerstvenie na oslavách a sláv-
nostiach v celom okrese. On sám si 
popri tom privyrába pečením palaci-
niek a pukancov pre učiteľov a žia-
kov miestnej základnej školy. Požičal 
si od spolupracovníkov a kúpil so-
lárny panel na svoj skromný dom. 
Dnes sa jeho deti nemusia učiť pri 
svetle petrolejovej lampy. Za ušetre-
né peniaze im môže nakúpiť školské 
pomôcky a zariadiť si domácnosť. 

Adventný veniec v  našom kostole mal svoje 
zvláštne čaro. Zásluhou pandemických obmed-
zení sa mu tešilo menej ľudí ako po minulé roky.

Hľadáme redakčnú posilu

Drobné podnikanie je pre ľudí ako 
George možnosťou, ako čeliť výzvam 
klimatických zmien a neistoty v čase 
pandémie. Povzbudení využívať svo-
je talenty a vytvárať hodnoty dokážu 
zabezpečiť dôstojný život pre seba a 
svoje rodiny. Vďaka podpore Dobrej 
noviny a miestneho partnera Chari-
ty Tororo. Finančne je možné zbier-
ku podporiť na čísle účtu SK77 1100 
0000 0029 4045 7894 alebo online 
na www.dobranovina.sk/podporim.

Majka • Foto: dobranovina.sk a Ivana

Vieš o tom, že písanie je terapiou pre dušu? 
Ak rád/rada píšeš a čítaš a nosíš nášho 
Pána vo svojom srdci, hľadáme práve Teba! 
Redakcia Svitania potrebuje do svojich ra-
dov mladú posilu, ktorej úlohou bude hľa-
dať témy vhodné pre mladých ľudí. Ak máš 
15 – 25 rokov, neváhaj. Staň sa súčasťou re-
dakčného kolektívu, ktorý pripravuje farský 
časopis. Oslov niekoho z redakčnej rady 
a ideme na to!

Foto: internet
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Po dvoch rokoch nedobrovoľného postenia sme sa v nedeľu 3. apríla postili opäť 
dobrovoľne a úmyselne. Keď pred dvoma rokmi, v marci 2020, dorazila aj na Slo-
vensko pandémia spôsobená koronavírusom SARS-CoV-2, ktorá spôsobuje ocho-
renie COVID-19, ani nám len nenapadlo, čoho všetkého sa budeme musieť zriecť. 
Okrem iného aj slávenia Veľkej noci podľa veľkonočnej liturgie, na akú sme rokmi 
zvyknutí. Zriekli sme sa, priniesli sme osobné obety a sebazaprenie, a zdá sa, že 
v tomto roku budeme môcť prežívať sviatky najväčšieho kresťanského tajomstva 
v plnej liturgickej kráse. Predzvesťou k tomu bolo podujatie Pôstna polievka.

Zrieknuť sa obeda? To je najmenej, čo môžeme urobiť

V Pastoračnom centre Božieho milo-
srdenstva dopoludnia spokojne po-
bublávala gulášová polievka a pani 
Gitka Klempová vyzerala farníkov: 
„Uvidíme, koľkí prídu. Do kostola 
chodí menej ľudí ako pred covidom 
a ktovie, či si nájdu cestu aj sem.“ Naš-                                                                                          
li si cestu. Úmysel podporiť chudobné 
deti v Afrike len tým, že sa zriekneme 
jedného domáceho nedeľného obe-
da, je to najmenej, čo pre ne môžeme 
urobiť. Navyše, nezostaneme hladní 
– polievka, do ktorej vošlo 8 kg mäsa 
a 5 kg zemiakov a k tomu 8 pecňov 
chleba na zahryznutie boli zárukou, 
že o hlade nebude reč. Zmena je len 
v tom, že poobedujeme spoločne. 
Ako sa na farské spoločenstvo patrí.
Kým sa do označenej pokladničky 
zbierali bankovky aj mince, Tomáš 
Rusňák rozprával o svojej misii v Cen-
tre Filipa Nerriho v Keni. Chlapcom 
z ulice sa venuje už niekoľko rokov 
a fotky dokazujú, že práce je na horú-
com kontinente stále dosť. Práve na 
Tomášovu misiu poputuje výťažok 

Pani Gitka v originálnej kuchárskej zástere s vyši-
tým menom a úsmevom: „Bude chutiť?“

Prispieť bolo možné aj kúpou koláčikov a háčko-
vaných hračiek. Vďaka za hračky, Lenka!
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Všetky príspevky putovali do označenej škatule.

Spoločná modlitba otvorila prvé interiérové farské podujatie v čase, verme, že utíchajúcej, pandémie.
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Helene Hollej a Aničke Diviakovej. 
Novootvorená cukráreň Za vodú pod-
porila akciu venovaním veľkej škatu-
le osúškov. Ďakujeme aj všetkým ne-
vymenovaným dobrovoľníkom, ktorí 
priložili ruku k spoločnému dielu! 

Ivana • Foto: autorka

Na horúcu polievku prišli jednotlivci aj celé rodi-
ny.

Pozrite, takúto deravú strechu nad hlavou majú 
mnohé africké rodiny, komentuje svoju prezentá-
ciu Tomáš.

Výťažok zbierky, rovných 580 €, je komisionálne 
spočítaný a odovzdaný.  

zbierky akcie Pôstna polievka. „To-
mášku, kedy ťa to vlastne chytilo? 
Kedy si sa rozhodol, že pôjdeš po-
máhať do Afriky?“ pýta sa pani Terka 
Kochová. Tomáš po chvíľke zamys- 
lenia: „Keď som bol v roku 2008 na 
stretnutí so Svätým Otcom v Austrá-
lii. Tam akoby mi Niekto „stlačil spí-
nač“. Stretol som veľmi zaujímavých 
ľudí, ktorí žijú iným životom, ako som 
žil dovtedy ja. Spojil som sa so sale-
ziánmi a prešiel som prípravou. Je-
den rok som prežil v Južnom Sudáne. 
Problémom bolo, že som neovládal 
angličtinu. Nasledoval pobyt v An-
glicku, kde som sa naučil jazyk a po 
ňom sa už misia naplno rozbehla. 
Najprv som išiel do Rwandy, neskôr 
do Kene. V centre Filipa Nerriho som 
sa našiel.“ Misijné združenie Ducha 
Svätého, ktorého členkou je pani Ter-
ka, sa podľa jej slov za Tomáša a jeho 
misiu pravidelne modlí: „Nie je nás 
už veľa, kedysi malo združenie 60 čle-
nov, dnes 20. No sme si vedomé, že 
misionári potrebujú naše modlitby aj 
finančnú podporu.“  
Už pri pokladaní mís plných horúcej 
polievky na stoly bolo jasné, že obavy 
sú zažehnané. Ľudia prišli, vydarila 
sa polievka aj akcia. Najväčší orga-
nizátorský podiel na nej má Richard 
Hollý a jeho rodina. Prebral štafetu 
po dlhoročnej skvelej organizátorke 
Veronike Prévajovej, ktorá v tomto 
čase vykonáva mamičkovské povin-
nosti. Srdečná vďaka aj Poľovnícke-
mu združeniu Závod, ktoré darovalo 
divinu a dámam, ktoré bezplatne ve-
novali doma upečené koláčiky: pani 
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Takto to vidím ja

24 hodín denne grátis

John Fitzgerald Kennedy: „Nepýtaj 
sa, čo ti dáva vlasť. Spýtaj sa, čo vlasti 
môžeš dať ty.“ Túto známu myšlienku 
vyslovil americký prezident pred štu-
dentmi na jednej univerzite. Tieto slo-
vá sa ocitli aj na maturitnom oznámení 
mojej triedy v roku 1969 na odevnej 
priemyslovke v Trenčíne. Keď som si na 
ňu spomenula, napadla mi verzia tejto 
myšlienky: Nepýtaj sa, čo ti dáva Cir-
kev. Spýtaj sa, čo Cirkvi môžeš dať ty.
Čo mi dáva Cirkev naša svätá, katolíc-
ka? Predkladá mi učenie, ktoré vedie 
ku spáse, k večnému životu. Desatoro 
Božích prikázaní, Pätoro cirkevných 
prikázaní. Šesť hlavných právd, se-
dem sviatostí: Krst, Birmovanie, Ol-
tárna sviatosť, Pokánie, Pomazanie 
chorých, Posvätenie kňazstva, Man-
želstvo. Cirkev nám predkladá aj nas- 
ledovaniahodné vzory svätých mužov 
a žien. Z histórie vieme, že prvé vzde-                                                                              
lávacie inštitúcie a prvé útulky pre 
chorých zriadila svätá Cirkev. Celá 
európska civilizácia – kultúra, ume-
nie, právo – má kresťanské korene. 
Napriek tomu sa mnohí predstavitelia 
štátov snažia odstrihnúť od koreňov. 
Čo dávam Cirkvi ja? Keď nadávam na 
kňazov, hodnotím, čo ktorý kardinál 
povedal alebo mal povedať, považu-
jem sa za kompetentného hodnotiť 
biskupa a trúfam si posudzovať aj pá-
peža, je podľa mňa všetko v poriadku. 
Keď však mám obetovať 2 hodiny me-

sačne zo svojho času na upratovanie 
kostola, je to ťažký problém. Nič to, 
že Pán Boh mi dáva denne 24 hodín 
grátis. 
Kdesi som čítala, že ak matka nedbá 
o náboženskú výchovu svojich detí, 
nemôže prísť do neba. Je to pravda? 
Ak dávam zlý príklad svojho života, je 
to medvedia služba pre Cirkev. 
Sú to otázky, ktoré ponúkam na za-
myslenie. A na záver ešte jedna myš-
lienka: Ideály sú ako hviezdy. Nikdy 
ich nedosiahneme, ich úlohou je 
len ukazovať nám cestu.

Zlata 

Potraviny a hygienické potreby. Najmä to týchto 
dňoch potrebujú obyvatelia Ukrajiny na úteku 
pred vojnou. 

Srdečne ďakujeme! Odkazujú z Kútov do Závodu.
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Počúvali sme o nej od starých a prastarých rodičov, čítali sme o nej v učebniciach, 
videli sme ju vo filmoch. Dotýkala sa nás okrajovo alebo vôbec. Ani nám nena-
padlo, že sa opäť môže dostať do našich každodenných dialógov hneď vedľa slov 
škola, práca, chlieb. Vojna. Naša krajina na vojenskú agresiu na Ukrajine zarea-
govala znamenite – zdvihla sa obrovská vlna solidarity a pomoci utečencom. Náš 
susedský štát opúšťajú milióny obyvateľov v strachu o holý život. Nastal čas pustiť 
na svetlo sveta to dobré, čo je v nás.

Je vojna. Celkom blízko nás

Múka, mlieko aj zásoby mydla

„Aj v našej obci sa môžeme stret-
núť s cudzími tvárami,“ píše sa na 
webovej stránke našej obce. „Ne-
tušíme, ako sa situácia bude vy-
víjať. Vyvoláva v nás pocit neistoty, 
obáv i snahu pomôcť, aj keď často 
nevieme ako. Päťdesiat utečencov 
z Ukrajiny našlo útočisko vo firem-
nej ubytovni v Kútoch. Prišli chabo 
oblečení, v rukách často jediná ige- 
litka. Ukrajinská mena im je u nás 
nanič a eurá nemajú. Ubytovanie 
im poskytla súkromná firma ako 
gesto dobrej vôle. Štát, krízové štá-
by okresných úradov či obcí často 
zaostávajú za realitou. Jesť sa musí 
aj po týždni-dvoch, firma zabezpečo-
vala potraviny pre utečencov najmä 
svojpomocne. Zásoby sa však rýchlo 
míňajú. Aj našu obec oslovili o po-
moc: „Zásoby jedla máme tak na tri 
dni. Nevieme, ako ďalej.“
V ubytovni sú starší ľudia a ženy 
s deťmi vo veku 1 až 18 rokov. Brani-
slav Kopča, spolukonateľ firmy, po-

tvrdzuje, že prvých odídencov uby-
tovali už druhý týždeň po vypuknutí 
vojny na Ukrajine. Rozhodli sme sa 
konať okamžite. V piatok sme v na-
šej obci vyhlásili potravinovú zbier-                                                                 
ku a v sobotu na obed sme mali 
plný autobus potravín. Bolo úžas-
né sledovať, ako sa autobus plní 
cestovinami, múkou, fľašami oleja, 
konzervami, mäsom, salámou ale aj 
maškrtami pre deti. Odovzdali sme 
ich okamžite. S dobrým pocitom, 
že naši ľudia pomohli skutočne radi 
a v pravý čas.
 
Spoločnú fotku pri odovzdávaní sme 
neurobili. Zdalo sa nám to nevhod-
né. Nepoznali nás a pravdu pove-                           
diac, v ich postavení by nechcel byť 
nikto z nás. Iba úsmevy na ich tvá-
rach prezrádzali, ako sa cítia. Odov- 
zdali sme pozdrav od všetkých 
Závodčanov a tu odovzdávame po-
ďakovanie všetkým dobrodincom, 
ktorí prispeli do zbierky.“

Zdroj: obeczavod.sk
Foto: archív obce



10 Svitanie  1/2022

Dotkla sa ma vojna

Večer nemôžem zaspať. Zajtra 
slúžim ako dobrovoľníčka na hot-
spote na bratislavskej hlavnej stani-
ci, kam prichádzajú z Košíc rýchliky 
plné utečencov z Ukrajiny. Po pol-
noci sa čas posúva na letný a ja sa 
bojím, že budík to popletie. Nemôže 
sa to stať – o 7.00 h musím byť na 
hlavnej stanici.  

Prvá akcia celkom zaťažkávajúca: 
hľadá sa ubytovanie pre 11 ľudí, z 
toho 8 detí. Noc prežili na matra-
coch na bratislavskej stanici. Prvý 
kontakt s nevšednou ľudskosťou. 
Pár v strednom veku s 3 deťmi, ktorý 
má namierené do USA, sa cestou na 
Slovensko zoznámil s mladou ma-
mou 5 detí. Mladá žena nemá nič. 
Vôbec nič, okrem otáznikov v očiach 
svojich potomkov vo veku 2 mesiace 
až 9 rokov. Životom ostrieľanejší pár 
je pripravený zotrvať na Slovensku 
o niekoľko dní dlhšie, ako plánoval. 
Chce pomôcť mamine postaviť sa na 
nohy. 

Manželský pár sedemdesiatnikov 
býva v Bratislave už tretí týždeň. 
Známy im na celý mesiac zaplatil 
prenájom izby. Nájom sa im čochvíľa 
končí, hľadajú strechu nad hlavou. 
Pán po odchode z Ukrajiny už 3 
týždne nedostáva liečbu, ktorú si vy-
žaduje jeho zdravotný stav. Slabne 
každým dňom. „Vy vídeli Mariupoľ?“ 
pýta sa ma. „Da, vídela,“ smutno pri-
kývnem. „Toto urobil našej krajine! Ak 

by som HO tak dostal do rúk...,“ starý 
pán z celej sily narazí zovretou pra-
vou päsťou do dlane ľavej ruky. 

Pri vypĺňaní dotazníka na zabezpe-
čenie ubytovania sa pýtam starej 
mamy s tromi vnúčatami: „Ako dlho 
plánujete zostať?“ Dotazník vyžaduje 
odpoveď. „Ako dlho... kým sa to ne-
skončí. Nechcem vás dlhšie otravovať.“ 
Vyplakané oči starej mamy sa zdvih-
nú: „Čo tam teda napíšete? Kedy sa to 
skončí?“ Zo mňa vyletí nečakaná od-
poveď: „Závtra!“ Na užasnutý pohľad 
ženy odpovedám: „Veľmi, veľmi vám 
želám, aby sa to všetko skončilo už 
zajtra...“ Pani sa pravou rukou dot- 
kne čela a urobí veľký znak kríža na 
svojej hrudi. Rovnako urobím kríž ja 
na svojej hrudi a vzápätí si padne-
me do náručia. Viem, že túto dámu 
s najväčšou pravdepodobnosťou už 
nikdy nestretnem. Na toto objatie 
však nezabudnem. 

„Prosím, pomôžte mi dostať sa do Ky-
jeva,“ oslovuje nás statný šesťdesiat-
nik. Rozumeli sme dobre, do Kyjeva? 
Tam predsa teraz nič nejazdí... „Keď 
to vypuklo, deti ma poslali k známym 
do Bratislavy. Je mi tu dobre, ale Kyjev 
ma potrebuje. Chcem späť, idem bo-
jovať.“ 

Do čakárne pre rodiny s deťmi do-
razí neprehliadnuteľná dvojica. Asi 
sedemroční chlapci, uhľovo čierne 
vlasy aj oči, očividne neslovenské 
dvojčatá. Položia na zem igelitku 
plnú dojčenského oblečenia a hra-
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Rodina ukrajinského pravoslávneho diakona 
našla svoj druhý domov v Nitre.

čiek. „Kde máte rodičov?“ pýtam sa 
prekvapene. „Tam, doma, v Petržal-
ke,“ znie unisono odpoveď. Keď stále 
nechápem, ako sa dostali na hlavnú 
stanicu a prečo vlastne prišli, vysy-
pú spevavou ruštinou:  „Bývame tu 
už týždeň, poznáme cestu, sme tu ako 
doma. Každý deň nosíme vyzbierané 
veci od ľudí, tu sa môžu niekomu zísť.“ 

„Akou triedou budú cestovať?“ pýta 
sa pani stojaca v rade za nami. Slo-
venka. V pokladnici pomáham kúpiť 
lístok na vlak do Viedne asi 35-roč-
nej ukrajinskej mamine so synom 
– školákom. „Obyčajnou, druhou 
triedou.“  „Dobre vedieť. Priplatím si 
radšej za jednotku, nebudem sedieť 
v jednom vagóne s takýmito.“ Hmm, 
šťastnú cestu, nezmôžem sa na lep-
šiu odpoveď.

Večer nemôžem zaspať. Kolotoč v 
hlave mi krúti vypočuté a prežité prí-
behy ľudí, ktorí opustili svoje domo-
vy. Je to len nepatrný zlomok mora 
príbehov, ktoré sa v týchto dňoch 
píšu aj v slovenčine. Uvedomujem 
si, že sa ma dotkla vojna. S veľkou 
vďakou za vlastnú posteľ a pokojné 
nebo nad strechou myslím sa hrdi-
nov týchto dní.

Slava Ukrajine! Gerojam slava.

Ivana

Prispelo aj farské spoločenstvo  

Na pomoc ľuďom, ktorých sa dotkla 
vojna na Ukrajine, putuje aj výnos 
zbierky v kostoloch v nedeľu 3. ap-
ríla. Podľa oznámenia Biskupského 
úradu je výnos zbierky z 5. pôstnej 
nedele určený na pomoc obetiam 
vojnového konfliktu na Ukrajine. 
Farníci zo Závodu a Húškov prispeli 
spoločnou sumou 563,56 €.

Nech je viac Slovákov

TV Markíza odvysielala v ten istý deň 
príbeh pravoslávneho ukrajinského 
diakona a jeho rodiny. Alexander má 
manželku a 4 deti, rodina doposiaľ 
žila pri Kyjeve. Saša slúžil ako diakon 
v pravoslávnom kostole. Keď prišiel 
útok, nestihli sa pobaliť – on utekal 
v kňazskom rúchu, ženu naložil rov-
no v pôrodnici s týždňovým bábät-
kom. Pri príchode na Slovensko mal 
v kufri auta iba balík kávy, rúcho, v 
ktorom chodí do kostola a ikonu, 
pred ktorou sa modlili v podzem-
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Veľavravný odkaz Slovákom.

Na úteku z Kyjeva vzal so sebou ikonu, pred 
ktorou sa modlili v úkryte.

nom kryte. Pri Kyjeve majú veľký 
dom. Netušia, či ešte vôbec stojí. 
S oblečením, kočíkom pre bábätko 
aj strechou nad hlavou im pomohli 
úplne cudzí ľudia. Na úteku z Ukra-
jiny si Saša začal písať mená ľudí, 
ktorí mu pomohli. Na zozname sú 
ich dnes desiatky. Jeho rodina sa za 
týchto ľudí modlí. Nijako inak sa im 
v súčasnosti nevie odvďačiť. Staršie 
deti už chodia do školy a otec rodiny 
si v Nitre hľadá prácu. „Daj Boh, aby 
vás bolo viac. Roďte deti, viac Slová-
kov,“ s vďakou hovorí otec rodiny.
 
Chcete pomôcť, neviete ako? 

Pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred 
vojnou, sa dá mnohými spôsobmi: 
ponúknutím ubytovania vo voľnej 
izbe alebo dome, poskytnutím dop- 
ravy, darovaním trvanlivých potravín 
a hygienických potrieb, dobrovoľníc-
kou pomocou aj tlmočením. Všetky 
informácie poskytuje webová strán-
ka ktopomozeukrajine.sk.

Slovenská katolícka charita vyhlá-
sila zbierku na pomoc a záchranu 
Ukrajiny. Peniaze použije na akútnu 
pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, 
stravu, ubytovanie a zabezpečenie 
základných potrieb, v spolupráci 
s ukrajinskou charitou a lokálnou 
Caritas Donetsk, dlhodobým part-
nerom SKCH. Prispieť sa dá onli-
ne alebo prevodom na číslo účtu 
verejnej zbierky Človek v núdzi SK93 
1100 0000 0029 4546 3097, VS 380. 
„Vo svete utrpenia, ktoré vojna pri-
náša, je našou odpoveďou solida-
rita a zmierenie. Mlčanie nie je na 
mieste, najmä ak ide o nášho suse-
da, ktorému po 8-ročnom konflikte 
dochádzajú sily,“ povedal generálny 
sekretár SKCH Erich Hulman. SKCH 
pôsobí na Ukrajine už od vypuknutia 
konfliktu v 2014.

Spracovala: Ivana
Foto: TV Markíza
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Svätý Otec v homílii uviedol: „Pozýva nás, aby sme šli k prameňu, aby sme šli k Pánovi, ktorý je 
radikálnym liekom proti strachu a útrapám života.“

Nepoškvrnené srdce Panny Márie, prosíme, 
prijmi toto zasvätenie.

Vatikán 25. marca – Pápež František 
zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvr-
nenému Srdcu Panny Márie. Urobil 
to na konci kajúcej bohoslužby v Bazi-
like svätého Petra vo Vatikáne.
„A dnes aj my, obnovení Božím odpus-
tením, klopeme na toto srdce. V jed-
note s biskupmi a veriacimi vo svete 
túžim slávnostne priniesť k Máriinmu 
nepoškvrnenému srdcu všetko, čo 
prežívame. Obnoviť si u nej zasväte-
nie Cirkvi a celého ľudstva a zasvätiť 
jej osobitným spôsobom ukrajinský a 
ruský národ, ktoré si ju so synovskou 
láskou uctievajú ako Matku.
Nejde o akúsi čarovnú formulku, nie, 
toto to nie je, ale o duchovný úkon. Je 
to gesto úplného odovzdania sa detí, 
ktoré sa v súženiach z tejto krutej a 
nezmyselnej vojny a tejto vojny, ktorá 
ohrozuje svet, utiekajú k Matke. Ako 
deti, keď sú vyľakané, idú k mame vy-

Svätý Otec zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie

Dejiskom zasvätenia bola Bazilika svätého 
Petra vo Vatikáne.
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Na jednej zo spovedníc vo Vatikáne je veta, 
ktorá sa obracia na Boha týmito slovami: 
«Vzdialiť sa od teba znamená padnúť, vrátiť 
sa k tebe znamená povstať, zostať v tebe zna-
mená existovať.»

„Krutá vojna, ktorá doľahla na mnohých a 
spôsobuje utrpenie všetkým, vyvoláva v kaž-
dom strach a des. Pociťujeme v sebe bez-
mocnosť a nemohúcnosť. Potrebujeme po-
čuť „neboj sa,“ prihováral sa v homílii pápež 
František.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Svätý Otec František 7. marca 2020 
ohlásil XVI. riadne generálne zhro-
maždenie Synody biskupov, ktoré 
sa koná na tému: Za synodálnu 
Cirkev: spoločenstvo, participá-
cia a misia. Tri roky trvajúci proces 
sa začal v októbri 2021 a vyvrcho-
lí zasadnutím biskupov v októbri 
2023 v Ríme. Čo je dobré vedieť 
o synode?

Poďme spolu kráčať

Čo znamená slovo synoda?
Synoda je staré, v tradícii Cirkvi veľ-
mi ctihodné slovo, ktorého význam 
odkazuje na tie najhlbšie témy Zja-
venia. Pochádza zo starého gréc-
keho slova – z predpony σύν (s-) a 
podstatného mena ὁδός (cesta). 
Označuje tak cestu, ktorou spoločne 
kráča Boží ľud. Rovnako odkazuje aj 
na Pána Ježiša, ktorý sa predstavuje 
ako cesta, pravda a život ( Jn 14,6),     
a na skutočnosť, že kresťania boli v 
začiatkoch jeho nasledovania nazý-
vaní „stúpencami Cesty“.

Uskutočňuje sa nielen vo Vatikáne
Synoda sa koná v každej partiku-
lárnej Cirkvi piatich kontinentov. Jej 
trojročný harmonogram je rozčlene-
ný do troch fáz: diecéznej, kontinen-
tálnej a univerzálnej. Ide o pozvanie 
osobného zapojenia každého ve-    
riaceho. Svätý Otec chce, aby sa do 
spoločnej reflexie zapojil nielen bis-

plakať sa, hľadať ochranu.
Utiekame sa k Matke, odovzdávajúc 
do jej srdca strach a bolesť, i seba 
samých. Znamená  to vložiť do toh-
to prečistého, nezakaleného srdca, v 
ktorom sa odráža Boh, vzácne pok-                                                                                 
lady bratstva a pokoja, všetko to, 
čo máme a čím sme, aby nás ona, 
Matka, ktorú nám Pán dal, bránila a 
ochraňovala,“ uviedol v homílii Svätý 
Otec. TKKBS • Foto: TKKBS a Ivana
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kup a kňaz, ale každý veriaci, pokr- 
stený katolík. Aby ovocím bola naša 
schopnosť nachádzať odpovede a 
hlbšie prežívať autentickú a živú vie-
ru. Priniesť názory i podnety pre roz-
voj Cirkvi. To všetko na základe ot-
vorenosti pre postrehy jednotlivých 
členov Cirkvi i celých spoločenstiev a 
vnuknutí Ducha Svätého.

Tri fázy
Synodálny proces má 3 fázy:
Diecéznu – cieľom je konzultácia 
Božieho ľudu. Rozlišovanie vyvrcholí 
„predsynodným stretnutím“, z kto-
rého výstup pôjde príslušnej biskup-
skej konferencii. Tá urobí syntézu, 
ktorú zašle generálnemu sekretari-
átu synody. 
Kontinentálnu – bude nasledovať 
od septembra 2022 do marca 2023. 
Jej výstupmi budú záverečné doku-
menty zo 7 kontinentálnych oblastí. 
Univerzálnu – synodálna cesta vy-
vrcholí v októbri 2023 zhromažde-
ním biskupov v Ríme. 

Aká je téma synody?
Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, 
spoluúčasť a misia – témou je teda 
samotná synodálna podstata Cirk-
vi. Spočíva v spoločnom kráčaní, vo 
vzájomnom počúvaní sa a v načúva-
ní Ducha Svätého pri ohlasovaní 
evanjelia. Kľúčové slová spoločen-
stvo, spoluúčasť a misia podčiar-
kujú, že práve ohlasovanie evanjelia 
je tým cieľom, na ktorého sledovaní 
máme mať účasť všetci ako spolo-
čenstvo veriacich.

Čo hľadáme?
Pri spoločnom kráčaní chceme hľa-
dať odpoveď na otázku: ako sa 
spoločné kráčanie pri ohlasovaní 
evanjelia dnes uskutočňuje v na-
šej Cirkvi a aké kroky nás Duch 
Svätý pozýva urobiť, aby sme v 
tomto kráčaní rástli. Sme teda po-
zvaní na cestu dialógu a dôvery vo 
vedenie Ducha Svätého.

Základná otázka
Ako sa uskutočňuje toto „spoloč-
né kráčanie“ dnes v našej miestnej 
cirkvi a aké kroky nás Duch vyzýva 
urobiť, aby sme rástli v našom „spo-
ločnom kráčaní“? 

Kráčame všetci spolu – starí, mladí, vysokí aj 
nízki, s  postihnutím, bieli aj tmaví – vedení 
Duchom Svätým.
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Kto všetko má spolu kráčať?
Sme pozvaní kráčať všetci spolu: 
kňazi, laici, biskupi, rehoľníci, deti, 
dospelí, mladí, starí, ľudia, ktorí sa 
cítia vylúčení, ľudia na okraji spoloč-
nosti, veriaci katolíci aj tí, čo Boha 
hľadajú, veriaci z iných cirkví aj po-
chybujúci.

Deje sa synoda v správnom čase?
Dobrá otázka. Ešte sa neskončila 
pandémia a už tu máme vojnu. Je 
práve teraz čas na stretávanie sa, 
na synodu? Všetci čelíme tomu, že 
kresťanstvo hľadá cestu, ktorá by 
ho vyviedla z jeho doterajších inšti-
tucionálnych i mentálnych hraníc, 
pomohla mu prekonať nostalgiu po 
jeho predmodernej podobe či vzdať 
sa jeho novovekej formy, kde je 
kresťanstvo jeden zo svetonázorov. 
Ako spoločenstvo máme potenciál 
nanovo a hlbšie porozumieť vlas- 
tným zdrojom a aktuálnym problé-
mom doby, ktorú práve prežívame.

Akú úlohu tu zohráva Božie slovo?
Všetci kráčame v Cirkvi po spoločnej 
ceste. Božie slovo a sviatosti nám na 
nej dávajú účasť na Božom živote. 
Božie slovo navyše osvecuje rozum, 
očisťuje srdce, iniciuje nové nápady, 

ale aj spochybňuje naše kráčanie a 
motivuje nás nabrať lepší kurz.

Čo je cieľom synody?
POČÚVAŤ – Božie Slovo, Ducha Svä-
tého, počúvať sa navzájom. Spoloč-
ne načúvať, čo Duch Svätý hovorí 
Cirkvi a kam ju vedie. 
PODIEĽAŤ SA – ambíciou synody 
je zapojiť všetkých, zdola až nahor. 
Máme príležitosť stať sa Cirkvou 
blízkosti. 
ROZLIŠOVAŤ – synoda je cestou sku-
točného duchovného rozlišovania. 
Nepodujímame sa na ňu preto, aby 
sme dali krásny obraz o nás samých. 
Cieľom je, aby prijaté rozhodnutia 
boli pre dobro všetkých. 
OBNOVIŤ – cieľom synody je aj 
podporiť nový spôsob prežívania 
spoločenstva, vdýchnuť nový život,  
spustiť oživenie alebo založenie pas-
toračných rád alebo novej služby vo 
farnosti. 
VYJSŤ NA PERIFÉRIE – synoda má 
hlboký misijný rozmer. Chce podnie-
tiť evanjelizáciu. Cieľom je umožniť 
Cirkvi lepšie svedčiť o evanjeliu. Hľa-
dať cesty, ako osloviť tých, ktorí žijú 
na duchovných, sociálnych, ekono-
mických, politických, geografických 
a existenčných perifériách. Cieľom 
je vniesť synodálny proces do života 
miestnej cirkvi tvorivými spôsobmi. 

Pomôcky
Sú nimi najmä úryvky z Písma: 
o desiatich malomocných – Lk 17,11-19
o emauzských učeníkoch – Lk 24,13-35
o búrke na mori – Mk 4, 36-41
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o slepom Bartimejovi – Mk 10,46-52
o daroch v spoločenstve – 1Kor 12,4-2

Prečo páve Emauzskí učeníci?
Emauzskí učeníci sa nazdávali, že ich 
Boh na Veľký piatok opustil. Z krízy 
viery precitli na tretí deň na spoloč-
nej ceste s neznámym pútnikom, 
ktorý ich pokarhal, ale aj rozpálil ich 
srdcia slovom Písem. Zakúsili svetlo 
veľkonočného rána v premene svo-
jej viery na ceste. Cirkev a jej viera 
je natoľko kresťanskou, nakoľko je 
veľkonočnou. Je pozoruhodné ako 
text o emauzských učeníkoch sedí 
na 10 tém synody. Viac sa dočítate 
v rubrike Téma dňa.

Čo sa deje u nás vo farnosti?
Tento rok synoda beží vo farnostiach 
a kresťanských spoločenstvách. Jej 
cieľom je obnoviť evanjelizačný 
zápal v našich komunitách. Ten 
vzplanie v atmosfére modlitby a 
počúvania Božieho slova. Na tejto 
spoločnej ceste sa veriaci vzájomne 
počúvajú, vedú dialóg, oceňujú prej- 

denú cestu. Zároveň sa odvážne pý-
tajú, spoločne uvažujú a podávajú 
návrhy, ako lepšie kráčať s Kristom.
 
Ako sa to deje?
Synodálne stretnutia sa uskutoč-
ňujú v malých skupinkách (max.10 
ľudí), diskusia je moderovaná.  Ob-
sahom stretnutí je rozhovor, zdieľa-
nie na niektorú z 10 tém, ktoré určil 
Svätý Otec pre synodu: 
1. DRUHOVIA NA CESTE 
2. POČÚVAŤ 
3. VZIAŤ SI SLOVO 
4. SLÁVIŤ 
5. SPOLUZODPOVEDNOSŤ ZA MISIU 
6. VIESŤ DIALÓG V CIRKVI A SPO-
LOČNOSTI 
7. S INÝMI KRESŤANSKÝMI DENOMI-
NÁCIAMI 
8. AUTORITA A SPOLUÚČASŤ 
9. ROZLIŠOVAŤ A ROZHODOVAŤ 
10. FORMOVAŤ V SYNODALITE 
Načo to vlastne robíme?
Zo synodálnych stretnutí vzídu pod-
nety, ktoré môžu pomôcť nášmu 
farskému spoločenstvu. Podnety, ku 
ktorým nás vedie Duch Svätý, zašle-
me aj arcidiecéznemu synodálnemu 
tímu – môžu byť  inšpiráciou pre ďal-
ších ľudí. Cieľom synody nie je niečo 
úspešne zvládnuť. Cieľom synody je 
začať. A počúvať Ducha Svätého. 
Zaujala vás téma synody? Príďte na 
niektoré zo stretnutí v skupinkách. 
Srdečne pozývame r 

Spracovala: Ivana
Viac informácií: synoda.sk

Foto: Postoj, A. Lojan; logo synody
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Skúsme sa na kráčanie s Kristom 
pozrieť cez príbeh o Emauzských 
učeníkoch z evanjelia podľa Lukáša 
24,13-35, ktorý všetci poznáme. 
V prvej časti cesty vidíme sklesnu-
tých a zronených učeníkov, ktorí po 
ukrižovaní Krista opúšťajú komunitu 
učeníkov a odchádzajú preč. Spoloč-
ne sa zdieľajú o zažitom sklamaní zo 
smrti svojho učiteľa, keď sa k nim 
priblížil Ježiš a išiel s nimi. Nepoznali 
ho a na otázku, čo sa to stalo, mu 
vyrozprávali, že ten Ježiš, prorok, 
mocný v činoch i v reči pred Bohom 
i ľudom, bol ukrižovaný. A oni dúfa-
li, že on vykúpi Izrael...  Zažili veľké 
sklamanie, veď boli svedkami zázra-
kov a teda verili, že konečne prišiel 
očakávaný vykupiteľ a záchranca 
Izraela. Veď Izrael bol od konca Dá-
vidovho kráľovstva neustále napá-
daný, bol pod vládou iných národov, 
prešiel babylonským exilom až po 
okupáciu Rímskou ríšou. A zrazu 
im očakávaného záchrancu, Ježiša, 
ukrižujú.  
V druhej časti cesty im Ježiš vysvetľo-
val celý Zákon a Prorokov. Vykladal 
im všetko, čo je v Zákone a v Proro-
koch napísané o Ježišovi ako o oča-
kávanom vykupiteľovi, čo všetko sa 
na neho vzťahovalo a že i jeho utr-
penie a ukrižovanie je v súlade s Pís-
mom. A nakoniec v tretej časti cesty 
Ježiš s učeníkmi slávil Eucharistiu 

TÉMA DŇA

Poďme spolu kráčať

a pri nej ho spoznali. A hneď potom 
bez váhania sa nadšení a s horiacim 
srdcom vrátili k učeníkom do Jeru-
zalema, pripravení svedčiť a slúžiť v 
Cirkvi. Táto udalosť bola veľmi dôle-
žitá pre komunitu učeníkov, lebo 
pochopili, že Starý zákon sa má vy-
kladať vo svetle Nového zákona. Vie 
však tento príbeh ponúknuť i nám 
dnes niečo aktuálne pri našom spo-
ločnom kráčaní s Kristom a v Cirkvi?   
Podľa mňa áno, veď sme častokrát 
zronení a sklamaní z udalostí okolo 
seba. Stačí len spomenúť ešte ne-
skončenú pandémiu koronavírusu 
a nepochopiteľnú vojenskú agresiu 
u nášho suseda. Pýtame sa a pro-
síme Ježiša o pomoc. Veď ak mu 
veríme, vieme, že dokáže pomôcť. 
Ale ako sa s ním rozprávame? Jed-
noducho, modlitbou. Modlitba je 
náš príhovor Bohu. A čo druhá časť 
cesty, kedy sa zase Boh prihovára 
nám?  Úplne rovnako ako učeníkom, 
cez Sväté písmo. Ak čítame Sväté 
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písmo, počúvame Boha. V oboch 
týchto častiach dialógu, v modlitbe 
a v Božom slove nachádzame Boha. 
A nakoniec, v tretej časti cesty, ho 
úplne rovnako nájdeme v Eucharis-
tii. Všetky tieto tri cesty sú dôležité 
a ani jedna sa nedá vynechať. 
Môcť osloviť nášho Boha s prosbou 
o pomoc, ako vlastného otca, do-
konca ako Abba (po aramejsky otec-
ko), znamená mať s Bohom vzťah, 
dôverovať mu. Inak povedané, zna-
mená to mať vieru. Bohu sa teda 
prihovárame modlitbou, ale rozho-
vor s Bohom nemôže byť len náš 
monológ. Je dôležité sa po modlitbe 
stíšiť, počúvať a jeho odpovede na 
naše prosby hľadať v Božom slove. 
Čítaním Božieho slova sa nám dáva 
tiež Boh poznať a dostávame k viere 
i vedomosti o tom, kto je to náš Boh. 
Zároveň vo viere sa nám Božím slo-
vom aktuálne i dnes prihovára Duch 
Svätý a takto dokážeme nájsť odpo-
vede na naše otázky. 
A nakoniec po našich prosbách a hľa-
daní odpovedí a spoznávaní Boha 
zostáva tretia časť cesty – prijať Kris-
ta v Eucharistii. Táto tretia časť cesty 
sa uskutočňuje naším spoločným 
kráčaním v Cirkvi, lebo bez Cirkvi 
nemožno sláviť Eucharistiu. A určite 
nám na konci celej tejto cesty budú 
horieť srdcia ako Emauzským učení-
kom a  budeme pripravení svedčiť 
o Kristovi a slúžiť v Cirkvi. Toto je 
naša spoločná cesta v Cirkvi, naše 
spoločné kráčanie s Kristom. Inak 
povedané, je to Synoda. 

Richard • Foto: internet

Sedia vyhladovaní vysokoškoláci na 
internátnej izbe a rozmýšľajú:
- Počuj, čo keby sme si chovali pra-
sa?
- Zbláznil si sa? A čo tá špina a smrad?
- Veď by si zvyklo...

V raji sa Eva pýta Adama:
- Adam, máš ma rád?
Adam znudene odpovie:
- A koho iného?

Vlk búcha na dvere domčeka, v kto-
rom bývajú tri prasiatka. 
Prasiatka sa túlia k sebe a trasú sa 
od strachu. 
Po chvíli sa otvoria dvere:
- Shalom! - pozdraví vlk.
- Uuuuf! - vydýchnu si prasiatka.

- Pán výpravca, dočkám sa toho vla-
ku? -pýta sa nahnevaný cestujúci.
- Prečo nie, veď ste ešte mladý...

Rada pre ženy: 
Hľadáš muža svojich snov?
Tak choď spať!

Zákon pani Archimedovej:
-Každé teleso ponorené do kvapali-
ny
si má po sebe umyť vaňu.

Pripravil: Pavol

NA VESELÚ NÔTU
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O Bohu sa dá počúvať, o Bohu sa dá čítať. Boha možno aj cítiť. Na vlas- 
tnej koži. Pamätáte sa na moment z Vašej minulosti či udalosť vo Vašej 
rodine, pri ktorej ste si povedali: „Nebyť Pána Boha, anjela strážneho 
alebo Panny Márie, všetko mohlo dopadnúť úplne inak?“ Podeľte sa o ne. 
Skúste opísať vlastnú skúsenosť, pri ktorej ste si povedali: „Pocítil som 
Božiu prítomnosť, počul som Boží hlas.“ Budeme Vám za ňu vďační. A ak 
písanie nie je akurát Váš kamarát, nič to – oslovte niekoho z redakčnej 
rady, veľmi radi Vám pomôžeme.

... A VTEDY SOM POCÍTIL BOŽIU PRÍTOMNOSŤ

Som nesmierne vďačná, že žijem
„Priznám sa, som workoholik. Pracu-
jem rada a stále. V nedeľu pravidelne 
do noci, aj hlboko po polnoci – lepšie 
sa mi začína nový týždeň, keď mám, 
ako sa povie, čistý stôl. V tú nedeľu, 
či vlastne už pondelok, som o tretej 
nadránom odrazu pocítila ukrutnú 
bolesť v hlave,“ začína opisovať svoju 
skúsenosť naša grafička. O svoje sve-
dectvo sa s nami podelí dáma, ktorá 
v špeciálnom programe na počítači 
vyrába grafickú úpravu nášho Svita-
nia. Na jej žiadosť jej meno zmeníme, 
volajme ju Diana.  
Kladivom po hlave
Bol február 2021, práve vrcholila 
silná druhá covidová vlna. Hlava ne-
normálne bolela, Diana opakovane 
zvracala. Netušila, čo sa s ňou deje. 
Manžel sa nemohol dovolať k leká-
rovi. V tom čase lekári „liečili“ najmä 
cez telefón, pacienti obsadzovali lin-
ku jeden za druhým. Kontakt sa po-
daril až v utorok a po slovnom opise 
problému lekár skonštatoval: je to 
migréna. Predpísal lieky proti bolesti 
a na udržanie jedla v žalúdku. Trochu 

zabrali, Diana po dvoch dňoch zjedla 
malý hrnček polievky. V stredu však 
prišla ďalšia rana. Akoby ju niekto 
plnou silou zasiahol obrovským kla-
divom do hlavy. Bolesť vychádzala 
zvnútra, bola prudká a ostrá. Od bo-
lesti sa celá triasla, opäť niekoľkokrát 
zvracala.
Taký prípad tu nemali 
„Toto už nemôže byť migréna,“ zvolal 
manžel a štartoval auto. Na poho-
tovosti najprv prehmatávali brucho 
s podozrením na slepé črevo. Na 
vyšetrenie na neurológii bolo treba 
čakať takmer hodinu. Diana sa zvíja-
la ležiac na lavičke. Lekárka nariadi-
la vykonať CT vyšetrenie, po ktorom 
skonštatovala: „Prasknutá výduť. Nie 
jedna. Dve.“ Dej nabral rýchly spád. 
Telefonát do Bratislavy, infúzie, sa-
nitka. Transport do bratislavského 
CINRE – Centra intervenčnej neuro-
rádiológie a endovaskulárnej liečby. 
Ďalšie CT vyšetrenie, jednotka inten-
zívnej starostlivosti, operácia. „Keď 
som otvorila oči, lekári zisťovali, či 
dokážem rozprávať. Overovali hyb-
nosť rúk a nôh, všetko sa hýbalo,“ 
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spomína si Diana. „Primár ma po-
chválil, že som sa statočne držala. 
Taký vážny prípad tu podľa jeho slov 
ešte nemali. Dve prasknuté výdute 
a operácia až na štvrtý deň. Povedal, 
že mám obrovské šťastie, že som 
prežila.“ 
Tvrdé slovo – aneuryzma
Diana až z lekárskej správy vyčítala, 
že jej diagnózou je aneuryzma. Za-
dala neznáme slovo do vyhľadávača 
počítača a zdúpnela. Prasknutá výduť 
v mozgu. A rovno dve. Pri aneuryzme 
je dôležitá okamžitá pomoc. Po ope-
rácii ju z Bratislavy previezli naspäť do 
skalickej nemocnice. Lekárka, ktorá ju 
vyšetrovala po prijatí na pohotovosti, 
neskrývala úľavu: „Úprimne, neverila 
som, že vás ešte uvidím živú.“ Na tre-
tí deň sa dokázala posadiť na poste-
li. Postupne ju odpojili od prístrojov. 
Po týždni v nemocnici nasledovala 
domáca liečba. Nesmela sedieť ani 
chodiť, iba ležať. Ľavú ruku si necítila, 
akoby jej ochrnula. Keď jedla, nedo-
kázala ju ovládať. Pomáhalo intenzív-
ne cvičenie a potieranie aloe. Aj polo-
vica tváre a vlastne celá ľavá polovica 
tela zostali menej citlivé. Musela veľa 
cvičiť a pracovať na sebe.  
Svorky v hlave
Až po mesačnej kontrole v CINRE sa 
dozvedela, ako prebiehala operácia. 
Cez slabiny ju napichli do žily, cez cie-
vu a celú hornú polovicu tela prenikli 
až do mozgu a vložili doň 2 implan-
táty. Tie cievy zosvorkovali. Pri tom-
to type operácie sa nerozreže hlava 
a teda nehrozí poškodenie mozgu. 
Počas kontroly jej pri plnom vedomí 

vstrekli kontrastnú látku a Diana tak 
mohla na monitore ako vo filme sle-
dovať cievy vo vlastnej hlave. Implan-
táty boli na svojom mieste. Chvála 
Bohu. Ďalšia kontrola o rok. 
Pri nohách Panny Márie
Po návrate z nemocnice sa dozvede-
la, čo sa dialo po tom, keď manžel 
oznámil do firmy závažnú správu 
o jej zdravotnom stave. S tým, že ne-
vie, či sa vôbec vráti. V spoločnosti 
LUNA v Moravskom sv. Jáne nastal 
poplach. „Kolegyňa Katka volala do 
Šaštína: prosím, modlite sa za Dianu. 
Je vo veľmi vážnom stave!“ Firma to-
tiž okrem nášho Svitania pripravuje 
grafickú úpravu aj pre ďalší farský 
časopis – šaštínsky Hlahol zvonov 
i farský bulletin. „Až dodatočne, po 
všetkom mi povedali, že sa za mňa v 
Šaštíne modlili pri nohách Panny Má-
rie. Modlili sa aj kolegovia z práce,“ 
s vďakou spomína Diana.  
Ochranná Božia ruka?
Na otázku, či je veriaca, Diana prikýv-
ne: „Som, mám aj všetky sviatosti, 
no nechodím do kostola. Verím v silu 
modlitby. Cítila som veľkú oporu, po-
máhali mi aj povzbudzujúce SMSky 
od kolegov aj príbuzných a známych. 
Bola som úplne vyrovnaná, nechá-
vala som všetko v Božích rukách. Ak 
mám odísť, odídem. Ak mám zostať, 
zostanem. Odovzdala som to úplne.“ 
Nemala strach, neplakala. Všetko pri-
jímala tak, ako prichádzalo.
S vďakou za život
Diana žije s manželom a dvoma syn- 
mi, má dom a veľkú záhradu. Pred 
operáciou zažívala veľké pracovné 
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Nádherné ťahavé batáty sú Dianinou pýchou. V záhrade, pri pes-
tovaní rastlín či pečení nachádza relax.

vypätie, spávala 3 – 4 hodiny. A pila 
málo tekutín – podľa lekárov to bola 
veľká chyba. Cievy vekom tuhnú a keď 
dostáva telo málo tekutín, stávajú sa 
krehkými a ľahšie prasknú. Dnes viac 
pije a snaží sa aj viac spať. Aj keď: „Ja 
naozaj neobsedím,“ úprimne hovorí 
Diana. „Nedokážem to. Po práci na 
počítači relaxujem pri práci v záhra-
de.“ V záhradke pri dome pestuje 
batáty, ríbezle, maliny, čučoriedky vo 
veľkých kvetináčoch, zeleninu aj rajči-
ny. Na 18-árovom poli sa zase stará o 
sad hrušiek, čerešní, jabloní, orechov, 
marhúľ, višní aj kúsok vinohradu. 
Výkonnosť, zdravie, kondícia aj život-
ný elán išli po ťažkej životnej skúške 
dolu. Diana si musí dávať pozor na 
hlavu, nesmie sa udrieť. Vplýva na 
ňu počasie, pri zlom jej duní v hla-
ve. Na svojom milovanom bicykli už 
vyše roka nesedela. Na prvé poscho-
die domu vychádza s ťažkosťami.                      
Je však bojovníčka, pracuje na sebe: 
„Som nesmierne vďačná za to, že ži-

jem. Čím viac iných príbehov o ane-
uryzme čítam (napríklad o 40-ročnej 
mamičke 2 detí, ktorá po prasknutí 
výdute bola do 20 minút v nemocni-
ci, po aneuryzme nerozpráva a je na 
vozíku), tým viac si uvedomujem, že 
sa stal zázrak. Hoci nie na 100 %, ale 
fungujem.“

Ivana • Foto: Dianin archív

Čo je aneuryzma 
Aneuryzma, čiže vydutie aorty, je ne-
bezpečná diagnóza. Poznáme 2 typy. 
Jeden je rozšírenie aorty vakovitého 
typu – väčšinou ide o chronické roz-
šírenie oslabenej steny hlavnej te-
lesnej tepny, ktorá preto môže ke-
dykoľvek pod tlakom krvi prasknúť, 
druhý typ je disekujúca aneuryzma. 
To je oveľa nebezpečnejší typ, pre-
tože prichádza väčšinou v plnom 
zdraví a bez varovania. Pozdĺžne pri 
nej praskne stena tepny a do tejto 
trhliny sa tlačí pulzujúca krv. Ak sa 
trhlina otvorí znovu do vnútra cievy, 

pacient môže prežiť. 
Ak praskne navonok, 
vykrváca do vlastné-
ho tela. Aneuryzma 
stála život rakúsku 
ministerku vnútra, 
pani Prokop, postih-
la aj českého spiso-
vateľa Michala Vie-     
wegha – ten mal viac 
šťastia a toto životu 
nebezpečné ochore-
nie prežil.  

Zdroj: unilabs.sk
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POZNÁME SA Z KOSTOLNÝCH LAVÍC

Tešiť sa z každého jedného dňa
Poznáme to asi všetci – v nedeľu dopoludnia vypneme sporák či televízor, vy-
leštíme topánky a náhlime sa do kostola. Peši, na bicykli či autom. Na rannú či 
na „hrubú“. Po svätej omši už uháňame za povinnosťami. A popri nich sme si 
možno ani nevšimli, kto sedel vedľa nás v kostolnej lavici. Alebo komu sme kývli 
hlavou na znak pokoja. 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. 
Táto rubrika slúži aj na to, aby sme sa vo farnosti lepšie spoznali. Aby sme pozna-
li ľudí, ktorí svoje dary premieňajú na radosť iných. Prinášame ďalší rozhovor. 

Každý rok víta jar
Hoci ju v kostolnej lavici už istý čas 
nevídame, pani Milku dobre pozná-
me, zvlášť naša staršia generácia. 
Navštívili sme ju pri príležitosti jej 
94. narodenín. Naša hostiteľka Milka 
Pavelková nielenže súhlasila, ale roz-
hovor spríjemnila čerstvo upečeným 
makovníkom. Rada oprášila spo-                                                                          
mienky na detstvo a mladosť aj ne-
dávnu minulosť. 
Narodila sa s príchodom prvého jar-
ného dňa 21. marca 1928 v Sekuliach 
manželom Márii a Petrovi Riškov-
com. Prvý jarný deň bol skvelou príle-
žitosťou dať dieťatku jarné meno Jar-
mila. Tak ju aj doma volali: Milka. Až 
keď dostala prvú legitimáciu, zostala 
prekvapená: v kolónke s rodným me-
nom bolo uvedené Jaromíra. Ako to? 
Vysvetlili jej, že meno Jaromíra súh-
lasí so zápisom vo farskej matrike. 
Podľa nej sa odvodzovali ďalšie do-
kumenty. Domácky ju všetci naďalej 
volali Milka a na pohľadnicu jej sem-
tam niekto napísal aj Emília.

Časom-nečasom do školy
Rodičia odmalička vychovávali dcé-
ru vo viere. Ráno vítali deň mod-
litbou a večer ďakovali za prežitý 
deň. Päťročné dievčatko samo cup-
kalo každé ráno do úvody (škôlky), 
kde sa o deti starali rehoľné sest-
ry Vincentky. V tom čase pôsobili  
v kláštore v Moravskom Svätom 
Jáne ako učiteľky a vychovávateľky. 

Mladá Milka.
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Deň, keď bili svadobné zvony.

Milka bola aktívnou členkou Mariánskej dru-
žiny.

Pri práci s kolegyňami z konzervárne. 

Základné vzdelanie absolvovala v ľu-
dovej škole v Sekuliach a 4 ročníky 
„mešťanky“ v Borskom Svätom Jure. 
Časom-nečasom chodili školáci pešo 
alebo jazdili na bicykloch niekoľko 
kilometrov do vedľajšej dediny.
Mariánka aj ruženčiarka
Ako školáčka sa Milka stala člen-
kou Mariánskej družiny a vstúpila 
do Ružencového bratstva. Mladé 
dievčatá sa pod patronátom rehoľ-
ných sestier stretávali každú nedeľu  
po litániách, modlili sa hodinku k 
Nepoškvrnenému Počatiu Panny 
Márie, spievali mariánske piesne a 
počúvali prednášky, ktoré sestričky 
pripravovali na rôzne témy. Marián-
ky sa v slávnostom kroji zúčastňova-
li na farských procesiách nesením 
sochy Panny Márie a zástav. Stalo 
sa tradíciou, že dvakrát do roka na-
cvičovali divadelné predstavenia, s 
ktorými vystupovali aj na verejnosti. 
Keď sa vydávala členka mariánskej 
družiny, mariánky ju sprevádzali na 

sobáš. „Bolo nám veľmi ľúto, keď 
boli sestričky v 50-tych rokoch násil- 
ne vysťahované z Moravského Svä-
tého Jána“, povzdychla si pani Milka.
Vydala sa do Závodu
Po ukončení školskej dochádzky 
niekoľko rokov pomáhala svojmu 
otcovi pri prácach v záhrade. Neskôr 
sa zamestnala v konzervárni v Mo-
ravskom Svätom Jáne, kde spoznala 
svojho budúceho manžela Štefana 
Pavelku zo Závodu. Civilný sobáš 
mali 26. decembra 1960 v Závode, 
o dva týždne neskôr bol cirkevný 
sobáš v Sekuliach. Z  manželstva sa 
narodili štyri deti: Štefan, Mária, Jo-
zef a Peter. Rodina prežívala veľmi 
ťažké obdobie, keď najmladší Petrík 
vážne ochorel a ako trojročný odi-
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Z  manželstva so Štefanom sa narodili štyri 
deti.

Hrdá babka s vnukmi na promóciách. Pani 
Milka má spolu 6 vnukov - chlapcov a 3 prav-
núčatá. 

šiel do večnosti. Modlitba a viera ich 
sprevádzali každým dňom. Dávali 
povzbudenie a nádej.
S kŕčom v žalúdku
Po doopatrovaní rodičov sa celá ro-
dina presťahovala v roku 1981 zo 
Sekúl do rodičovského domu man-
žela Štefana do Závodu. Pani Milka 
sa pri slávení svätej omše zapájala 
ako lektorka čítaním Božieho Slo-
va, predmodlievala ruženec pred 
sv. omšou a predspevovala piesne 
z Jednotného katolíckeho spevníka. 
Na otázku, ako sa stala lektorkou, 
odpovedá úsmevom: „Bolo to po-
čas pôsobenia otca Jozefa v našej 
farnosti. V tom čase zväčša čítal čí-
tania kňaz, ale raz si otec Jozef sadol 
a čakal. V kostole bolo také ticho, že 
aj muchu bolo počuť bzučať. Nabra-
la som odvahu, vstala som z lavice a 
kráčala k ambóne. Kŕč mi zvieral od 
trémy žalúdok, ale zvládla som to. 
Odvtedy som pravidelne čítala Božie 
Slovo“. 
V tichu izby
Zdravotný stav jej už nedovoľuje pra-
videlne navštevovať bohoslužby v 
kostole, ale každý deň sleduje sláve-
nie sv. omše na televíznej obrazov-
ke. V tichu svojej izby sa modlí ruže-
nec a číta zo Svätého Písma. V prvé 
piatky mesiaca sa teší na návštevu 
pána farára, keď po vykonaní Svia-
tosti zmierenia prijme Pána Ježiša. 
„Ako by ste ukončili náš rozhovor?“, 
pýtame sa. Po krátkom zamyslení 
pani Milka odpovedá: „Napíšte, že 
každé ráno sa teším z nového dňa. 
Ako odmalička až do týchto chvíľ ví-
tam deň modlitbou a večer ďakujem 

za prežitý deň.“
Milá pani Milka, vyprosujeme vám, 
nech vás každým novým dňom spre-
vádza Božie požehnanie a ochraňuje 
Panna Mária.

Alena
Foto: archív rodiny Pavelkovej
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SVITANÍČKO

Spoj čiarou body podľa čísel. To, čo ti vznikne, je symbolom mieru. Obrázok si 
potom môžeš vyfarbiť.

Pripravil: Samko
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Pripravil: Samko

TIP SVITANIA PRE VÁS

Sigillum Zavodiense

Ako to bolo v minulosti so svadbami? 
Rozhodne nie jednoduché. Prípra-
va na osamostatnenie detí sa zača-
la dlhé mesiace pred svadbou. Na 
život v manželstve pozeralo prísne 
oko kresťanskej dediny a voľba život-
ného partnera mala svoje pravidlá. 
V prvom rade bolo nutné naučiť dos- 
pievajúce deti prežiť. Obriadiť statok 
musela byť samozrejmosť. Ako sa 
stará o kone a kravy, ako kravu ote-
liť, sviňu oprasiť a postarať sa o prí-
rastky, čím a kedy nakŕmiť... Dnešné 
mladé páry, ktoré sa pripravujú na 
spoločný manželský život, asi pri čí-
taní predchádzajúcich riadkov netu-
šili, o čom je reč. Zato to nielen tuší, 
ale dokonca vie Peter Vrablec, autor 
publikácie Sigillum Zavodiense. Zá-
vodská svadba podľa opisu Sloven-
skej svadby v Závode z roku 1936 
od ThDr. Jozefa Vrableca je dielom 
o zvykoch našich predkov s puncom 
hodnovernosti.   
„Opis závodskej svadby od Jozefa 

Vrableca je dokonalý. Dnes už túto 
udalosť nikto lepšie neopíše,“ píše 
v úvode knihy autor. A má pravdu, 
pamätníci už nie sú medzi živými. Vo 
svojom výskume v 80. a 90. rokoch 
minulého storočia sa opieral aj o živé 
rozprávanie najstarších obyvateliek 
obce: Márie Šišolákovej – tetky Toti-
na, Zuzany Klempovej, Rozálie Stude-
ničovej, Zuzany Vílemovej a Zuzany 
Vrablecovej. Výsledkom je pôsobivé 
dielo, v ktorom nájde kúsok zo svo-
jich koreňov hádam každá závod-
ská rodina. Ak sa chcete presvedčiť 
o tom, že v Závode skutočne nikdy 
nebola núdza o udržiavanie tradícií 
a zároveň nechať sa uniesť krásnymi 
svadobnými piesňami, siahnite po 
tejto publikácii. Kúpiť ju možno v no-
vinovom stánku za 20 €.

Text a foto: Ivana

V  plnej farbe a  kráse – závodské svadobné 
kroje

Publikácia je plná opisov zvykov.
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nici. Raz zvolili za kráľa Manuelita, 
chlapca z chudobnej rodiny a štvrte. 
Nádherne hrával na gitare a spieval. 
Nadšene ho viedli k radnici a vykri-
kovali na jeho slávu:
„Sláva ti Manuelito. Sláva, to je kráľ!“
„Ak som kráľ , ak je to na pamiatku 
slávneho vstupu Ježiša do Jeruzale-
ma, musím sa aj ja ako kráľ zacho-
vať.“ – pomyslel si.
Zastavil sa na schodoch radnice.     
Pokynul rukou a všetko stíchlo. Ma-
nuelito prehovoril: „Milí spoluobča-
nia! Je Kvetná nedeľa. Čo chce od nás 
Kristus? Chce, aby sme sa milovali, 
aby sme si pomáhali. Ešte sa tým 
v meste pochváliť nemôžeme. Ako 
kráľ vám teda rozkazujem, aby ste 
čítali Ježišovo evanjelium a žili podľa 
neho!“
Ozval sa plukovník Rigualdo: „Čo 
to trepe ten hlupák z predmestskej 
zberby? To sme si ale zvolili kráľa!“
Nastal šum a nespokojnosť i nepo-
koj. Manuelito sa ešte raz pokúsil 
prehovoriť: „Občania, žiadam spra-
vodlivosť pre každého! V našom 
meste ešte nie je po...“
Ďalej sa nedostal...
„Drž zobák, netáraj hlúposti!“ – ozval 
sa silný hlas. Ľudia sa začali smiať. 
Ozývali sa hlasy: „To sme si ale dali! 
To sme si ale zvolili kráľa! Zhoďte ho 
zo schodov!“
Spomedzi zástupu vyletel kameň. 
Nikto nevedel, kto ho hodil. Nasledo-
val druhý, tretí, štvrtý a ďalší a ďalší. 

ŠTVRTOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA 
– ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Veľkonočná večera, slávená až do 
dneška vo veriacich židovských rodi-
nách na pamiatku mocného Božieho 
diela záchrany z Egypta, je rozhodne 
viac, než len pripomienkou minulých 
skutočností. 
A práve tak aj naše čítania z Božieho 
Slova. My, kresťania, totiž žijeme v 
plnosti Pánovej Paschy (prechodu), 
v plnosti súdu. Baránok, ktorého 
krvou sme chránení pred večnou 
smrťou, je Baránok Boží – Ježiš Boh 
aj človek zároveň. A uistenie o našej 
ochrane krvou Baránka môžeme a 
máme prežívať v každej Eucharistii. 
Eucharistia má byť večerou, ktorú, 
obrazne povedané, máme tiež jesť 
s prepásanými bedrami a palicou v 
ruke: máme jesť pripravení vyraziť 
na cestu – lebo my už vieme, čo nám 
Ježiš povedal: Ako mňa poslal Otec, 
ja posielam Vás... Je potrebné sa od 
tejto večere pohotovo vydať na ces-
tu za naším Pánom, pretože len to je 
cesta do zasľúbenej zeme. 
Do nového neba a novej zeme – je to 
cesta týmto svetom, plným neočaká-
vaných prekvapení a ťažkostí, ktorá 
idúc s Kristom v sebe neomylne ve-
die tam, kde je Otec...

PIATOK UTRPENIA PÁNA – SLÁVE-
NIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
Na Kvetnú nedeľu každoročne zvo-
lia kráľa, ktorého potom vedú k rad-

SVÄTÝ TÝŽDEŇ – VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2022
Pokúsme sa deň po dni rozmýšľať, čo nám Pán cez svoju Cirkev ponúka...



29Svitanie  1/2022

Všetci sa bavili na svojom kráľovi.
Manuelito chcel ešte čosi povedať, 
ale už len šepkal: „Ľudia, veď ja to 
myslím s vami dobre, ako Kristus“ – 
ale nikto ho už nemohol počuť, lebo 
dav šalel. Kameň ho zasiahol do hla-
vy. Po tvári mu tiekla krv. Uvedomil 
si, že je teraz trochu ako Kristus. Za-
siahol ho ďalší kameň a on ako Kris-
tus klesol k zemi, na schody radnice. 
Ježiš takto skončil dávno pred ním 
ako jeho i tvoj vzor. Nie od každého 
Ježiš žiada podobné utrpenia. Ale                                                                                   
od každého žiada to, čo vyslovil Ma-
nuelito: „Čo chce od nás Kristus? 
Chce, aby sme sa milovali, aby sme 
si pomáhali. Ešte sa tým (a mohli by 
sme pridať my: v našich rodinách, 
spoločenstvách, v mestách, ba i na 
celom Slovensku) pochváliť nemôže-
me. Ako kráľ vám teda rozkazujem, 
aby ste čítali Ježišovo evanjelium a žili 
podľa neho! To je naše poslanie...“
Kráľ, predtým oslavovaný, je na Veľký 
piatok obžalovaný a zomiera ako zlo-
činec. Kristovo víťazstvo je aj dnes 
v pozadí toho, čo sa udeje...
Týka sa to aj každého jedného z nás 
– lebo my sme po Ježišovom dokon-
čení misie dostali úlohu v nej pokra-
čovať a teda: 
• denne počúvať Božie slovo ako uče-
ník
• denne sa namáhať neustúpiť od 
toho, čo Pán odo mňa žiada
• denne aj chrbát nastaviť, aj líca aj 
tvár
Len pri takomto dennom počúvaní 
môžem aj ja, aj ty splniť a spĺňať úlo-
hy od Pána.

SVÄTÁ SOBOTA
V túto sobotu sa nesmie sláviť sv. 
omša – taký zvláštny deň, v ktorom 
Kristus zostupuje k zosnulým, aby 
ich priviedol k životu... Ale aj nás 
k tomu, aby sme si dobre uvedomili, 
že k napĺňaniu poslania od Krista sa 
nedostaneme bez slávenia toho naj- 
dôležitejšieho...

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO 
ZMŔTVYCHVSTANIA
Áno – oslavujeme to, čo sa udialo 
ako najdôležitejšie vo vrchole – ale 
bez utrpenia a smrti by to nebolo. 
Kristus vstáva mocou Ducha Sväté-
ho a ukazuje nám cestu... 
Sv. Augustín naznačuje, že nie je 
veľkým problémom veriť, že Ježiš    
zomrel - to verili aj Židia aj bezbožní-
ci. Ale skutočne  veľkou vecou je veriť 
v Jeho zmŕtvychvstanie. 
Lebo - vierou kresťanov je Zmŕtvych- 
vstanie....
Nový život, ktorý vytryskol v zmŕtvych-                                                                                           
vstaní, je jedinou nádejou pre svet 
– povedal ešte niekedy, keď chystal 
Evanjelium života svätý Ján Pavol II. 
Súčasne ponúka konkrétne pros- 
triedky, ktoré zaručujú účasť na sláv-
nom zmŕtvychvstaní. Týmito pros- 
triedkami sú Krst a Eucharistia.
Už v druhom storočí sv. Irenej na-
písal, že „naše telá sýtené Eucharis-
tiou, keď budú uložené do zeme a 
v nej sa rozpadnú na prach, vstanú 
znovu vo svojom čase, keď ich Božie 
Slovo obdaruje zmŕtvychvstaním na 
slávu Boha Otca“.
V prvotnej Cirkvi veriaci prijímali krst 
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vierou. Čím viac chceme mať úžitok 
zo sviatostí, tým viac treba, aby sme 
verili a s radosťou rátali so zmŕtvych- 
vstaním, ktoré aj nás čaká. A naopak. 
Tým väčšiu máme nádej na svoje 
šťastné zmŕtvychvstanie, čím viac ži-
jeme sviatostný život. Proste si, keď 
budete po sv. spovedi v milosti pos- 
väcujúcej, tie najdôležitejšie skutoč-
nosti pre život.

VEĽKONOČNÁ OKTÁVA 
A V NEJ PONDELOK 
VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE 
Vo Svätom týždni Boh ukazuje moc 
a silu svojej lásky. Zjavuje, ako veľ-
mi si zamiloval človeka, ale súčasne 
zjavuje silu jestvujúceho zla na zemi. 
Evanjelium nám však káže zastaviť 
sa aj nad jednou zo základných fo- 
riem zla. Je ňou klamstvo. 
Len vo Veľkom týždni toto klamstvo 
ukazuje celý rad svojich tvárí. Klame 

a sv. prijímanie v noci zo Svätej sobo-
ty na Veľkonočnú nedeľu. Rozumeli 
tým, že vstupom do krstnej vody, po-
norením a vynorením, prežívajú spo-
lu s Kristom smrť a zmŕtvychvstanie. 
A keď požívali Eucharistický Chlieb 
a pili Kristovu Krv, zjednocovali sa s 
Ním, aby mali účasť na Jeho zmŕtvych-                                                                              
vstaní.
Tak málo kresťanov chápe, že ak 
chceme vstať zmŕtvych, že treba du-
cha i telo kŕmiť Pánovým Chlebom. 
Oslabla viera v zmŕtvychvstanie a 
večný život. Iba tohočasné myslenie 
zaclonilo horizonty videnia nového 
sveta. Veľmi úbohé sú sviatky Veľkej 
noci bez možnosti prijať Eucharistiu. 
Zostáva iba samotná správa. Tak, 
ako keby ktosi schovával puzdro a 
nemal by už husle a nemohol by na 
nich hrať.
Stále ešte slabo chápeme svoje krs- 
tné zväzky s Kristom keď odmietame 
jeho ponuky. Boh urobí všetko, no 
čaká na naše odovzdanie a potom 
on môže urobiť to, čo my nemôže-
me, lebo na to nemáme. On môže 
spôsobiť naše vzkriesenie – lebo to 
už dokázal na svojom Synovi. To je 
Boh – ktorý kriesi mŕtvych. Kto po-                           
piera zmŕtvychvstanie, nepozná Bo- 
ha ani jeho moc.
Nikto iný takého Boha nemá. A nikto 
iný nedostal od neho také prostried-
ky ako my.
Dostali sme všetky možnosti, aby to 
v našich rodinách fungovalo.
Krst, modlitba s vierou, Eucharistia, 
Sviatosť zmierenia, Birmovka... Na-
ozaj treba, aby sme siahli po týchto 
Božích prostriedkoch s opravdivou 
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je tu veľa ľudí, ktorí tvoria svet klam-
stva. My si to dokonca neuvedomu-
jeme. 
Príklad: Na meniny sa v rodine stre-
távajú blízki. Viac ako desať osôb. 
Časť žije z dôchodku, niektorí z nich 
sú ľudia mladí, majú niečo nad šty-
ridsať rokov. Po vypití niekoľkých 
kalíškov začínajú hovoriť pravdu o 
svojom dôchodku, keď napádajú le-
károv, akí sú nespravodliví, lebo žia-
dali od nich až tri mesačné penzie, 
aby im potvrdili dôchodok. Viac ako 
desať rokov berú peniaze nečestným 
spôsobom a lekár je nečestný, lebo 
im z týchto nečestných peňazí zobral 
tri penzie. Klamú oni, klame lekár. 
Možno uviesť desiatky iných príkla-
dov zo škôl, zo zamestnaní aj z Cirkvi. 
Zničené svedomia. 
Klamstvo, to je jedno z nástrojov zla 
jestvujúceho na zemi.
Zdravé svedomie je citlivé na pravdu 
a vyhýba sa klamstvu ako najhor-     
šiemu vírusu, ktorý prináša duchov-
nú smrť.
Zdravé svedomie je možné mať len   
s Božou pomocou. 
Tou pomocou je Duch Svätý. 
Tak sa ním nechal viesť Peter pri svo-
jich príhovoroch ľuďom...., že vedel 
priznať aj svoje zlyhanie...

PRIANIE A BLAHOŽELANIE
Všetkým, naozaj všetkým, veľkú 
túžbu a snahu mať čisté svedomie 
a svetlo Svätého Ducha...

Pripravil: Peter • Foto: Ivana

Judáš, keď bozkom, ktorý je zname-
ním priateľstva, zrádza Krista, lebo 
pre Judáša je znamením zrady. Je to 
jedno z najbolestnejších klamstiev. 
Oklamaný priateľ. Znamenie lásky 
použité uvedenie do omylu a zniče-
nia priateľa. Profesionálnym spôso-
bom klamú falošní svedkovia, oni z 
toho žili, dostávali peniaze, aby fa-
lošne svedčili na súde, klame Peter 
zo strachu, odtrháva sa od Krista, 
lebo sa bojí o vlastnú kožu. Klame 
Pilát, ktorý dobre vie, že Kristus je 
nevinný.
Na Veľkonočnú nedeľu máme ešte 
dve skupiny ľudí, ktorí klamú. Veľkňa-
zi, ktorí klamstvom a peniazmi retu-
šujú svoj zločin. A za tieto peniaze 
klamú aj strážcovia hrobu.
Uprostred týchto ľudí klamstva stojí 
Kristus, ktorý je čistá Pravda a nikdy 
nikoho neoklamal. „Ja som Pravda 
(...), preto som sa narodil, a preto 
som prišiel na svet, aby som vydal 
svedectvo Pravde“.
Hovorím o tom preto, lebo všetci, 
ktorí vo Veľkom týždni klamali, to 
sú ľudia so zničeným svedomím. 
Bozk v Getsemani bol posledným 
klamstvom Judáša, priznal sa k tomu 
klamstvu, keď vrátil peniaze, ale jeho 
svedomie bolo už také zničené, že 
mu zostalo už iba jedno východisko, 
obesiť sa. Dramatické finále cesty 
klamstva. 
Peter celý život oplakával svoje tri 
klamstvá pred slúžkou na Kajfášo-
vom dvore.
V hľadaní príčin ťažkej situácie 
v súčasnom svete treba objaviť, že 
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Štatistická bilancia za rok 2021
Sviatostný život:

V našej farnosti bolo pokrstených   2020
    • celkom 38 detí   31 pokrstených,
z toho bolo:     z toho:
    • 21 chlapcov   13 chlapcov
    • 17 dievčat   18 dievčat
31 bolo pokrstených v 1. roku života a 7 bolo starších ako 1 rok;
z toho bolo len 13 legitímnych a ostatných 25 nemanželských detí!

Sviatosť birmovania   2020
prijalo 0   0 birmovaných

K sviatosti Eucharistie   2020
prvýkrát pristúpilo 39 školopovinných detí   0 prvoprijímajúcich
(23 chlapcov a 16 dievčat)

Sviatosť pomazania chorých
bola vysluhovaná počas celého roka v domácnostiach a v DSS na požiadanie

Sviatosť manželstva   2020
prijalo 6 katolíckych párov   7 katolíckych párov

Pohreby   2020
pochovaných bolo celkom 40 zomrelých,   34 pochovaných
z toho:
    • 18 mužov   21 mužov
    • 22 žien   13 žien
    • najstaršia bola 99-ročná žena   96 ¾-ročná žena
    • najmladší bol 46-ročný muž   36-ročný muž
    • z toho len 18 prijalo sviatosti zomierajúcich   14 zaopatrených



FARSKÁ MATRIKA

Do večnosti sme vyprevadili
Teodor Hrúz † 14. 10. 21  18. 10. 2021
Jozef Dojčák † 24. 10. 21 27. 10. 2021
Rozália Benkovičová, rod. Klempová † 18. 10. 21 06. 11. 2021 (ul. urny)
Alojz Malík † 09. 11. 21 12. 11. 2021
František Stašek † 21. 11. 21 25. 11. 2021
Ján Trajlínek † 21. 11. 21 25. 11. 2021 
Irena Šišoláková, rod. Szvorenyová † 29. 11. 21 01. 12. 2021
Marie Majzúnová, rod. Hronková † 04. 12. 21 07. 12. 2021
Ľudmila Benkovičová, r. Benkovičová † 05. 12. 21 09. 12. 2021
Anna Cintulová, rod. Ferenčičová † 17. 12. 21 20. 12. 2021
Helena Klvačová, rod. Vrablecová † 20. 12. 21 23. 12. 2021
Anna Majzúnová, rod. Šrámková † 22. 12. 21 27. 12. 2021
Irena Smrtičová, rod. Zlatohlávková † 24. 12. 21 30. 12. 2021
Terézia Ferenčičová, rod. Dojčáková † 31. 12. 21 04. 01. 2022
Danka Danihelová, rod. Šimková † 31. 12. 21 04. 01. 2022
Stanislav Majzún † 04. 01. 22 08. 01. 2022
Jozef Drahoš † 09. 01. 22 14. 01. 2022
Valéria Valkusová, rod. Zámečníková † 12. 01. 22 15. 01. 2022
Anna Milacová, rod. Milacová † 18. 01. 22 21. 01. 2022
Marta Kopiarová, rod. Kopiarová † 10. 02. 22 15. 02. 2022
Helena Šišoláková, rod. Marečková † 11. 02. 22 16. 02. 2022
Jaroslav Adamovič † 16. 02. 22 19. 02. 2022
Martin Majzún † 15. 03. 22 18. 03. 2022
Mária Drahošová, rod. Pavelková † 17. 03. 22 22. 03. 2022
Pavel Knotek † 19. 03. 22 25. 03. 2022

Sviatosť krstu prijali
Viktor Palkovič 24. 10. 2021
Patrik Stanek 24. 10. 2021
Zara Andrejko 30. 10. 2021
Rebeka Kročianová 14. 11. 2021
Laura Valentová 14. 11. 2021
Richard Mattok 28. 11. 2021
Matej Rehák 28. 11. 2021
Teo Zeman 28. 11. 2021
Alex Vismek 28. 11. 2021
Adrián Bednár 23. 01. 2022
Dorota Mária Prevajová 13. 03. 2022
Filip Blažek 03. 04. 2022

Manželstvo uzavreli
Peter Imrich             09. 10. 2021
a  Romana Středová

pohreb: 

krst:
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ČASY BOHOSLUŽIEB POČAS SVÄTÉHO TÝŽDŇA

PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA
čiže

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA 
10. 04. 2022

PONDELOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA
11. 04. 2022

UTOROK SVÄTÉHO TÝŽDŇA
12. 04. 2022

STREDA SVÄTÉHO TÝŽDŇA
13. 04. 2022

ŠTVRTOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA
(ZELENÝ ŠTVRTOK)
(Missa Chrismatis)

ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
14. 04. 2022

PIATOK UTRPENIA PÁNA
(VEĽKÝ PIATOK)

15. 04. 2022

SVÄTÁ SOBOTA
(BIELA SOBOTA)

16. 04. 2022
Veľkonočná vigília

vo Svätej noci

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

- Slávnosť s oktávou
17. 04. 2022

07.30 Svätá omša s požehnaním ratolestí a procesiou
09.00 na Húškoch
10.30 Svätá omša s požehnaním ratolestí a procesiou

18.30 Svätá omša
 

18.30 Svätá omša
 

18.30 Svätá omša

09.30 Omša svätenia olejov
           (Bratislava – katedrála)
18.30 Svätá omša na pamiatku Pánovej večere

09.00 Pobožnosť krížovej cesty
15.00 Slávenie utrpenia a smrti Pána
20.00 Uschovanie Oltárnej sviatosti

09.00 Vyloženie Oltárnej sviatosti
19.30 Uschovanie Oltárnej sviatosti
20.00 Svätá omša s obradom svetla
– Veľkonočná vigília

07.30 Slávnostná sv. omša
09.00 na Húškoch
10.30 Slávnostná sv. omša


