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ÚVODNÍK

Priblížil sa koniec školského roka 
a vytúžené prázdniny. Pre deti 
a mládež konečne voľno od učenia 
a školských povinností, pre rodičov 
zase nové starosti: čo s deťmi, keď 
budú v práci? Sú to vskutku dosť 
vážne starosti. Závisí to však aj od 
toho, ako a v akom duchu sú deti 
vychované a aké hodnoty im ro-
dičia svojou výchovou vštepili do 
srdca. Ak sú deti odmalička vedené 
k zodpovednosti a rešpektovaniu 
Božích zákonov, potom je nádej, 
že deti i keď budú bez rodičovské-
ho dohľadu, budú rozumne a zod-
povedne využívať čas a vyplnia ho 
niečím zmysluplným a užitočným. 
Niečím, z čoho budú mať aj rodičia 
určite radosť. Ak však deti vychová-
va ulica, internetová či televízna zá-
bava, tak je jasné, že sa budú nudiť 
a leňošiť a – „líné ruce jsou ďáblova 
dílna“, ako povedal klasik. Čo všet-
ko dokáže človek, hoci len dieťa, 
vymyslieť, keď sa nudí, o tom je asi 
škoda aj rozprávať.

Deti a rovnako rodičia si potrebujú 
oddýchnuť. Pripomína nám to aj 
piate Božie prikázanie: Nezabiješ! 
Máme si teda chrániť život a zdra-
vie aj tým, že si nájdeme dostatoč-
ný čas na relax, oddych a zotavenie. 

Leto pod žehnajúcou rukou
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A to po telesnej aj psychickej strán-
ke. Oddychovať sa má však aktívne. 
Nie bohapustým leňošením a za-
bíjaním času. Určite je vhodné, aby 
sme mali na prázdniny i dovolenku 
pripravený vhodný program – pre 
seba i pre deti. Ten, kto pracoval 
celý čas duševne, mal by dať zabrať 
troška svojim svalom: prácou okolo 
domu, v záhrade, športom, turisti-
kou, spoznávaním nových miest. A 
ten, kto pracoval hlavne manuálne, 
mal by si tiež dopriať zmenu a tro-
cha zaťažiť psychiku. Niečo pekné 
– nejaké hodnotné knihy – si prečí-
tať, niečo nové sa naučiť, doplniť si 
vedomosti. K dispozícii je aj farská 
knižnica. Žiaľ, takmer nikto ju ne- 
využíva.

Starší školáci by už mali dostať na 
prázdninové dni nejaké povinnosti 
a učiť sa takto zodpovednosti, sta-
rostlivosti o domácnosť. Netreba 
im však naplánovať každú minútu 
dňa. Treba im dať aj priestor na 
záľuby, na vlastné plány. Aby mali 
dostatok času na to, čo ich baví, čo 
majú radi, čo rozvíja ich osobnosť. 
Ak je to teda niečo rozumné a nie 
hranie sa s mobilom.

Oddýchnuť si teda treba. Len daj- 
me pozor, aby sme do toho, od 
čoho všetkého si chceme oddých-
nuť, nejakým omylom nezarátali aj 
TOHO, ktorý nám dal život, zdravie 
i ten čas na oddych. TOHO, kto-

rý nás nekonečne miluje a chce 
nás ochraňovať a pomáhať nám 
aj v čase prázdnin a dovoleniek. 
TOHO, ktorý sa teší na každú našu 
modlitbu, ktorý na nás čaká každý 
deň vo svätostánku, ktorý nám je 
každý deň pripravený odpustiť vo 
sv. spovedi. TOHO, ktorý nám každý 
deň ponúka svoje TELO a KRV ako 
posilu pre náš život, aby sme sa do-
kázali navzájom obdarúvať šťastím 
a bratskou láskou. Ak s NÍM preži-
jeme čas prázdnin a dovoleniek, ur-
čite to bude čas, na ktorý budeme 
radi spomínať a prežijeme ho iste 
aj bez šrámov na tele i na duši.

Radostne prežité leto
pod chrániacou a žehnajúcou  

Božou rukou vám zo srdca praje

Váš duchovný otec Peter
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Keď po Veľkej noci naberie príprava 
tretiakov na intenzite a pri svätých 
omšiach znie kostol detskými pies- 
ňami Toto je deň, toto je deň, ktorá dal 
nám Pán... či La, la, la, dnes je nedeľa..., 
svedčí to o príprave na niečo veľké. 
A keď sa slávnostne vyzdobí kostol 
a rozdané rovnošaty majú svojich no-
vých dočasných majiteľov, deti majú 
svoj veľký deň. Do srdiečok a do ži-
vota prijmú Hosťa najdôležitejšieho. 
V tomto roku bola tým dňom nedeľa 
29. mája a po dvoch pandemických 
rokoch sa slávnosť uskutočnila bez hy-
gienických opatrení.  
Vo veku 8 - 9 rokov už dieťa rozumie 
základným pravdám viery. Dokáže si 
predstaviť, čo prijatie Eucharistie pri-                                                                         
náša a ako dokáže ovplyvniť život kres-                                                                          
ťana. Mnohé deti sa na sviatostného 
Spasiteľa tešia, ďalšie majú pred ním 
rešpekt. Príprava na prijatie sviatosti 

Prijali najdôležitejšieho Hosťa

Eucharistie by sa mala uskutočňovať 
v rodine a už od raného detstva. Vý-
chova v pravdách viery a pravidelná 
spoločná účasť s rodičmi na svätej 
omši uľahčí prácu jednak kňazovi, jed-
nak rodičom: tretiaka potom netre-
ba do ničoho nútiť ani ho prehovárať 
a sľubovať hodinky ako odmenu za 
to, že „to tam vydrží“. Ak otec a mama 
dieťa sprevádzajú a delia sa s ním 
o vlastné svedectvá zo života s Bo-
hom, majú vyhrané.
Prvé sväté prijímanie je jednou zo svia- 
tostí uvedenia do kresťanského živo-
ta. V tomto roku ho prijali: Jakub Bar-
tek, Tadeáš Blažek, Emma Dobiašová, 
Nina Dojčáková, René Drahoš, Mária 
Hajdinová, Miriam Hajdinová, Skarle-
ta Hasáková, Timea Hrúzová, Melánia 
Klimentová, Kiara Kozárková, Lea Lan-
dovská, Lenka Strouhalová, Lea Vlková, 
Nela Vrablecová, Nicolas Weber, Simo-
na Benkovičová, Marvin Borisov, Emma 
Ďurkošová, Nella Ďurkošová, Vivien 
Dúšková, Adam Kovár, Izabela Marko-
va, Martin Milac, Šimon Portašík.

Ivana • Foto: archív farnosti
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Procesia k Božiemu Telu

Každoročne v druhý štvrtok po Turí-
ciach slávi katolícka cirkev sviatok 
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 
– ako poctu a oslavu daru Eucharis-
tie a zároveň ako vyjadrenie úcty k 
Spasiteľovi, skutočne prítomnému 
v Oltárnej sviatosti pod spôsobom 
chleba a vína.
Tento sviatok, ľudovo nazývaný 
Božie Telo, odpradávna sprevádza 
tradícia procesií, ktoré sa obvykle 
konajú nasledujúcu nedeľu. V mes-
tách a dedinách sa usporadúvajú 
slávnostné sprievody s Najsvätejšou 
sviatosťou v monštrancii, pri ktorých 

veriaci na čele s kňazom oslavujú 
Spasiteľa a spievajú nábožné pies-
ne. Pripomínajú si tak Ježišovu lásku 
k nám, demonštrovanú v obeti, pri 
ktorej sa chlieb a víno premieňajú 
na jeho Telo a Krv.
Sviatok prvýkrát slávili v roku 1247 v 
belgickom Lutychu. Pápež Urban IV. 
ho v roku1264 rozšíril na celú Cir-
kev.

Tento rok pripadlo Božie Telo na 16. 
júna a v nedeľu 19. sa v našej far-
nosti – po dvojročnom prerušení vy- 
nútenom koronavírusom – konala 
procesia. Bola opäť krásna, aj vďaka 
pekným závodským krojom prítom-
ných dievčat a chlapcov, miestnej 
dychovej hudbe, spevom účastníkov 
a vôni letných kvetov, ktorých hla-
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vičkami a lupeňmi posýpali prvopri-
jímajúce dievčatká s košíkmi cestu 
pred Oltárnou sviatosťou. V proce-
sii dominovali kvetmi a farebnými 
stuhami ozdobené sošky Panny Má-
rie a Božského Srdca Ježišovho.
Sprievod sa postupne zastavil pri 

štyroch pekne naaranžovaných oltá-
rikoch, umiestnených na všetky štyri 
svetové strany od kostola. Pripravu-
jú ich vybrané rodiny, ktoré túto česť 
„dedia“ dlhodobo, z generácie na 
generáciu. Jednotlivé oltáriky sa vy-
zdobujú kvetmi a svätými obrázka-



5Svitanie  2/2022

mi. Pri každom sa čítalo evanjelium 
a pán farár vyzdvihol monštranciu 
k požehnaniu. Naklonením svojej 
zástavy vzdali zakaždým Eucharistii 
poctu aj  hasiči, ktorí boli súčasťou 
sprievodu i predchádzajúcej svätej 
omše.

Slávnostná procesia uzatvorila 
„okruh“ okolo kostola po niečo vyše 
hodine. Vrátila sa do kostola, kde vy-
vrcholila zaspievaním hymnu Teba 
Bože chválime. Po pandémiou vynú-
tenej dvojročnej prestávke bola o to 
vzácnejšia a emočne intenzívnejšia.
  Gabi • Foto: Peter Vrablec
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ FARNOSTI

Synoda je staré, v tradícii Cirkvi ctihodné slovo, ktorého význam odkazuje na 
tie najhlbšie témy Zjavenia. Označuje 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 nasle-
dovania nazývaní „stúpencami Cesty“.

Máme hlad po spoločenstvách

V predchádzajúcom čísle Svitania 
sme informovali, že synodálny pro-
ces beží aj v našej farnosti. Začal sa 
vo februári, keď sa stretnutia v Pas-
toračnom centre Božieho milosrden-
stva začínali aj končili v hlbokej tme, 
a skončil sa v máji, keď svedkom ne-
raz vášnivých debát bolo zapadajúce 
slnko. Na stretnutia boli všetci farníci 
srdečne pozvaní, každému boli dvere 
otvorené. „Naša“ synoda bola súčas-
ťou diecéznej fázy celosvetovej syno-
dy, z ktorej výstupy putujú biskupskej 
konferencii. A aký je výsledok stret-
nutí, na ktorých sme hľadali cestu, 
ako kráčať v našej farnosti spoločne?   
 
S dôverou v Ducha Svätého
Uskutočnilo sa celkom 7 synodálnych 
stretnutí, každé z nich malo 4 – 11 
účastníkov. Vo vzájomnom dialógu 
a rešpekte sme hľadali odpovede 
na otázku: aké kroky nás Duch Svä-
tý pozýva urobiť, aby sme v spoloč-
nom kráčaní rástli? Pomáhali sme 
si úryvkami z Písma: o emauzských 
učeníkoch (Lk 24,13-35), o desiatich 
malomocných (Lk 17,11-19), o búr-
ke na mori (Mk 4, 36-41), o slepom 

Synoda v našej farnosti odhalila zaujímavý fakt:

Bartimejovi (Mk 10,46-52), o daroch 
v spoločenstve (1Kor 12,4-2). Dôvera 
vo vedenie Ducha Svätého, o ktoré 
sme na začiatku každého stretnutia 
v modlitbe prosili, nás priviedla k na-
sledujúcim odpovediam.

Odporúčania pre našu farnosť
Chceme vlastne niečo meniť? A tre-
ba vôbec niečo meniť? Zhodli sme 
sa na odpovedi: dvakrát áno. Cítime 
a vnímame, že naša viera je často po-
vrchná, modlitba formálna, návšteva 
svätej omše hlavne zo zvyku. Pome-
novali sme oblasti, na ktorých by sme 
ako farské spoločenstvo mali popra-
covať: venovať pozornosť ľuďom na 
okraji, obdarúvať sa navzájom dar-
mi, nehľadať smietku v oku iného a 
pritom nevidieť brvno vo vlastnom. 
Poskytovať si navzájom pocit spolu-
patričnosti, žiť viac v spoločenstve, 
prežívať a cítiť spoločne. Vážiť si 
osobnosť a prácu iných ľudí.
Zapájať sa do aktivít vo farskom spo-
ločenstve. Spoločné dielo má predsa 
väčšiu hodnotu ako dielo jednotlivca. 
Posilniť farské spoločenstvo. Aj keď v 
rámci tejto synody neurobíme „veľké 
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veci“, aspoň posilníme svoje farské 
spoločenstvo. Pomenovať čo nám 
prekáža. Avšak s láskou, nie preh-
nanou kritikou. Neškatuľkovať ľudí, 
neposudzovať. Podporovať sa na-
vzájom. Hľadať odpoveď na otázku: 
kde vidíme našu farnosť o 5, 10, 20 
rokov? Zriadiť farskú a ekonomickú 
radu v našej farnosti. Opraviť sys-
témy, ktoré sa pred časom dohodli, 
avšak nefungujú, napríklad systém 
upratovania v kostole. Zorganizovať 
ako novú aktivitu výmenný trh vecí a 
predmetov, ktoré doma už nepotre-
bujeme.

Ži svoju vieru naplno
Každý z nás by sa mal pýtať sám 
seba: čo hovorí Duch svätý mne? 
Mne osobne. Aby sme sa to dozvede-
li, je dôležité počúvať – presne tam, 

kde sme. Spoľahnúť sa na Ducha 
svätého – nech prinesie situácie, cez 
ktoré môžeme slúžiť. Odpovedať na 
otázky alebo prosby o radu: cez Sväté 
písmo. Svedčiť nielen slovom, ale aj 
skutkami. Čítať  Sväté písmo, čítať ho 
s porozumením. Čítať Sväté písmo 
ako živé slovo. Sústrediť sa pri čítaní 
Svätého písma a modlitbe. Diskuto-
vať v rodine/spoločenstve o Svätom 
písme. Hľadať – inšpiráciu, oporu, 
duchovnú potravu v Svätom písme.
Je veriť jednoduché? Naša viera je 
podrobovaná skúškam. Dôležité je 
veriť hlboko a naozaj. Len tak v skúš-
kach viery obstojíme. Využívať naplno 
dary, ktorými sme obdarovaní. Dať 
uplatnenie Novému zákonu v našich 
životoch. Nachádzať živého Boha v 
ľuďoch, cez ktorých sa nám prihová-
ra. Otvoriť oči a srdcia. Spoznať Ježiša 

Božia príroda je zdrojom mnohých povzbudení. Stačí privoňať.
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Neizolujme – je nebezpečné, ak kaž-
dý zostane len sám pre seba. Buďme 
vnímaví na Boží plán, ktorý má Boh 
s každým z nás. Majme odvahu ísť 
cestou Božieho plánu. Prevezmime 
na seba misijný mandát kresťana. 
Vystúpme zo svojej komfortnej zóny. 
Nežime v stereotypoch. Vykročme 
zo zabehnutých koľají. Vložme sa do 
Božích rúk. Pozerajme na svet z nad-
hľadu.

Základ je v rodinách
Rodiny tvoria prvé spoločenstvo, do 
ktorého patríme Na spoločnej ces-
te s našimi rodinami sme od prvých 
chvíľ na tomto svete. Rodičia sú naj-
častejšie našimi prvými prostredník-
mi s Bohom a Cirkvou. Čo sa pokazí 
alebo zlyhá v oblasti viery v rodine, to 
sa len veľmi ťažko napráva. Učme deti 
naplno žiť sviatosti, neberme ich len 

dôverne. Šíriť Ježiša v radosti. Počúvať 
vlastné svedomie aj svedomie spolo-
čenstva. Hľadať – ak sme presýtení a 
preťažení svetom. Vážiť si vieru ako 
dar. Vystúpiť z vlastnej ulity. Vnímať 
bohatstvo ticha.

Chlieb každodenný
Hovorí sa, že ak by sme dokázali na-
plno precítiť všetko, čo sa deje na 
svätej omši, celú by sme ju prepla-
kali. Nepôjde to bez toho, aby sme 
sa na ňu pripravili v tichu. Snažiť sa 
žiť naplno evanjelium. Je to ešte ťaž-
šie ako hlásať ho. Nachádzať istoty v 
duchovnom živote vo svete, ktorému 
chýbajú svetské istoty. Neizolovať sa 
– od ľudí, ani od spoločenstva. Hľadať 
Ježiša v ľuďoch, ktorých stretávame. 
Nebyť ľahostajní voči iným. Nezne-
užívať dôveru iných. Nezraňovať sa 
navzájom. Vážiť si to, čo  máme. Vážiť 
si to, čo sme dosiahli. Vážiť si – chlieb 
každodenný.
Niekto pomoc naozaj potrebuje, iný 
to len predstiera. Aby sme raz pred 
Božou tvárou obstáli, učme sa roz-
lišovať – ľudí, ktorí naozaj pomoc 
potrebujú.  Učme sa v mnohom 
od malých detí. Dávajme s dobrým  
úmyslom. Žime s Ježišom. Dôveruj-
me autoritám. Neuzatvárajme sa do 
seba po zranení. Naučme sa rozlišo-
vať: dobre mienené rady, posolstvo 
Boha sprostredkované cez iného člo-
veka. Neutápajme sa vo vine. Odo-
vzdávajme bolesti Bohu a Panne Má-
rii. Vkladajme rozhodnutia do Božej 
vôle. Svedčme otvorene a so srdcom. 
Je to inšpirácia pre iných.

Nie si sám. Aj keď sa ti zdá, že sa na teba rúti celý 
svet, v spoločenstve nájdeš oporu a porozumenie.
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ako formálnu vec. Nežime sviatosti 
len navonok. V rodine by mala byť 
žena láskavá a muž pevný. Chráňme 
krehkosť rodiny. Nastavujme pevné 
hodnoty v rodinách. Počúvajme sa 
navzájom v rodine, v spoločenstve,    
v práci.

Hlad po spoločenstve
Poslaním kresťana je žiť život v ra-
dosti, svedčiť o Bohu a pokúsiť sa 
milovať každého, koho na svojej ces-
te stretneme. Človeku je prirodzené 
hľadať spoločenstvo a patriť doň. 
Počas synodálnych večerov sme zis-
tili, že v našej farnosti je až hlad po 
spoločenstvách. S nostalgiou sa spo-
mínalo na obdobia, keď boli u nás 
spoločenstvá aktívne, vyformovali 
mnoho detí či rodín. Aj s odkazom 
na ne by sme mali byť viac súdržní - k 
spáse sa skôr dostaneme spoločne. 

Vytvárajme spoločenstvá a aktívne 
v nich žime. Zdieľajme navzájom voľ-
ný čas, radosti aj problémy. Pozývaj- 
me do spoločenstva ľudí, ktorí sú 
mimo neho. Zdieľajme sa navzájom 
v rodine, v spoločenstve. Hľadajme 
skutočné autority. Hľadajme cestu 
von z krízy autorít – týka sa otcov v 
rodinách, učiteľov, kňazov. 
Vnímajme autoritu ako osobu, kto-
rá nás naučí, podá pomocnú ruku, 
láskavo napomenie, zdvihne nás, 
keď padáme. Patrime niekam. Cíti-
me tú potrebu, je to pre nás dôleži-
té. Spoluvytvárajme – podieľajme sa 
na spoločných veciach. Dajme spo-
ločenstvám meno, tému, pomenuj-
me ich. Orientujem ich na deti a ich 
budúcnosť. Žime spolu živým komu-
nitným životom. Prežívajme farské 
spoločenstvo intenzívne. Obnovme 
biblické stretnutia, spoločné čítania 
Svätého písma a debatu o nich.

Cirkev má  byť odvážna
Cirkev by mala byť otvorená pre kaž-
dého. Iste každý z nás pozná aspoň 
jedného človek, ktorý sa hlási k viere, 
avšak nie katolíckej. Alebo vyhlasuje, 
že je veriaci, no do kostola nechodí. 
Dôvody sú rôzne a sú individuálne. 
Mnohí z nich neprijímajú sviatosti, 
nezúčastňujú sa svätých omšiach. 
Ich pohnútky sú často pochopiteľné. 
Cirkev by mala prijať každého, kto 
sa slobodne rozhodol do nej vstúpiť. 
Mala by byť zároveň prorocká, mala 
by vznášať odvážne prorocké slová. 
A zjednotiť prístup k ľuďom na okraji. 
Hovoriť viac o tajomstvách. Pomáhať 

Boží chrám je pre každého. S ťažobou vo vnútri 
doň vojdi...
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... a s Láskou vyjdeš von. 

kňazom, ktorí nemajú charizmy na 
prácu s ľuďmi. Prijímať – do cirkvi aj 
ľudí, ktorí nie sú „zorganizovaní“. Vní-
mať Cirkev ako učiacu.

Odporučenie pre autority vrátane 
cirkevných 
V súčasnosti žijeme krízu autorít. 
Všetkých autorít, nielen cirkevných. 
Odporúčame najmä otcom, manže-
lom, kňazom zaujímať sa živo a au-
tenticky o zverené osoby. Otcovia, 
manželia, muži - s maximálnou zod-
povednosťou prijímajte rolu priro- 
dzenej autority v rodine. Vráti sa vám 
to v príjemnom rodinnom živote. 
___

Toľko okruhy a témy, ktoré sme ako 
účastníci stretnutí pomenovali. Po 
diecéznej fáze synody nasleduje 
kontinentálna fáza, potrvá od sep-

tembra do marca 2023. Jej výstup-
mi budú záverečné dokumenty zo 7 
kontinentálnych oblastí. Synodálna 
cesta vyvrcholí univerzálnou fázou v 
októbri 2023 – zhromaždením bisku-
pov v Ríme. Cieľom synody nie je nie-
čo úspešne zvládnuť. Cieľom synody 
je začať. A počúvať Ducha Svätého. 
V našej farnosti nám Duch Svätý ho-
voril, že netreba sa sústrediť na pot- 
rebu urobiť niečo veľké. Stačí začať, 
zapáliť záujem, evanjelizovať. Najväč-
ší význam stretnutí a diskusií nebol 
vo formulácii spoločných záverov, ale 
v diskusii o tom, akú Cirkev by sme 
chceli mať. Naše zhrnutie zasielame 
arcidiecéznemu synodálnemu tímu. 
Možno bude inšpiráciou pre ďalšie 
farské spoločenstvá. Za nás oznamu-
jeme: chceme kráčať spoločne!

Farský synodálny tím
Foto: Ivana a archív Farského úradu
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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

Čitateľom Svitania prinášame ďal-
šie svedectvo. Podelila sa oň pani 
Katka – v predchádzajúcom čísle 
časopisu si prečítala našu rubriku 
a zareagovala na výzvu. Jej príbeh 
svedčí o hlbokej viere a o tom, že 
aké božie vedia byť aj ťažké životné 
chvíle, ak ich riešime s Bohom. 

„Otca hospitalizovali pre náhlu 
brušnú príhodu. Podstúpil operá-
ciu, zdravotný stav sa javil byť dob-
rý. Potom prišli nečakané kompli-
kácie,“ začína spomínať pani Katka. 
Jej otec Peter bol vyučený stolár, 
nesmierne zručný. Kde mohol, tam 
pomáhal. U svojej mamy, Katkinej 
babky, mal veľkú stolársku dielňu. 
Od detstva bol vedený k viere. Pra-
coval v štátnom podniku v Malac-
kách a po celom Slovensku mon-
toval ľuďom nábytok. Pre farnosť 
Sekule vyrobil Boží hrob. Hrob mal 
nesmierny úspech a jeho časti sa 
používajú dodnes. Peter sa zapájal 
do príprav vianočného stromčeka 

Premodliť sa dá cez všetko v kostole a pomáhal rôznymi sto- 
lárskymi prácami. 

Čo keď odíde?
„Otec mal len 57 rokov a trpel na 
„mizerere“ – zauzlenie čriev. Čaka-
la ho v podstate banálna operácia. 
Po prvej operácii sa čosi skompli-
kovalo, mala nasledovať druhá. A 
vtedy mi zavolal náš pán dekan: že 
kde je môj otec, v ktorej nemocnici. 
Vracia sa z Bratislavy, zastaví sa pri 
ňom. Miešali sa vo mne dva silné 
pocity: strach, čo keď naozaj otec 
odíde? A zároveň radosť: pre veria-
ceho človeka pripútaného na lôžko 
je známa tvár povzbudením a kňaz 
nesmiernou oporou.“ 

Mama aj sestra veľmi vyhrešili Kat-
ku: „V žiadnom prípade nedovoľ 
kňazovi ísť k otcovi! Bude si myslieť, 
že už zomiera...“ Schválila to len mi-
lovaná babka, otcova mama. Bola 
to žena hlbokej viery,“ s lásku spo-
mína na ťažké chvíle Katka. Zažila 
na vlastnej koži, ako sa človek cíti 
na nemocničnom lôžku. Pre rizi-
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kové tehotenstvo bola 6 mesiacov 
hospitalizovaná. Aktívne vyhľadá-
vala kňaza aj sväté omše v malac-
kej nemocnici aj na Kramároch.  

Pán dekan sa v pri otcovi zastavil. 
Otec poprosil o svätú spoveď aj 
o sviatosť pomazania chorých. V 
ten večer s ním Katka telefonova-
la – otec bol neskutočne šťastný, 
ďakoval dcére za návštevu kňaza. 
Po druhej operácii bol uvedený 
do umelého spánku. Neprebral sa 
z neho. Dcéra Katka bola najskôr 
v riadnom šoku. Dostavili sa výčit-
ky: prispela som tým, že som k nemu 
poslala kňaza, k jeho odchodu? „Ďa-
kujem Pánu Bohu za vysvetlenie od 
jedného kňaza: otec odišiel na več-
nosť, ale vďaka mne šťastný, spo-

kojný, zmierený.“ Katka prezrádza 
pointu: „Až potom som sa mame 
a sestre priznala, že pán dekan na-
pokon otca v nemocnici navštívil. 
Aj babka prijala smrť milovaného 
syna. Vedela, že odišiel síce navždy, 
no s Pánom v srdci.“ 

Milovaná babka
Babka Anna mala 4 deti. Okrem 
syna Petra všetky ostatné deti žijú. 
Ako 18-ročná stratila rodičov. Rých-
lo sa musela vydať za staršieho 
muža, Katkinho dedka, aby bolo o 
ňu postarané. Doopatrovala svoju 
staršiu sestru aj s manželom, býva-
li spolu v spoločnom rodičovskom 
dome, kde sa narodili. Babka mala 
11 vnúčat, 18 pravnúčat a 1 pra-
pravnúča. Bola ženou v domácnos-
ti, neskôr pracovala na družstve. 
Veľmi skoro ovdovela. Svoj život 
dožila v rodnom domčeku, tešila sa 
z každej návštevy.

Ako malé dievčatko bola na púti 
v Marianke. Na vrchu kalvárie sa 
pošmykla, kotúľala sa dolu kopcom 
až k studničke. Z vďaky, že sa jej 
nič vážne nestalo, venoval jej otec, 
Katkin prastarý otec, do kostola v 
Sekuliach sochu svätej Anny. Me-
novkyne Anny. Vzorne sa o ňu celý 
život starala. Svätá Anna, matka 
Panny Márie, bola jej patrónkou. 
Kým vládala, každoročne chodila 
na púte do Marianky ďakovať za 
pomoc a ochranu Panne Márii Ma-
riatálskej.

Pán Peter zomrel vo Veľkom týždni pred 
Veľkou nocou, pohreb mal na Bielu sobotu. 
Je to viac ako symbolické – práve jeho ruky 
vytvorili Boží hrob pre sekulskú farnosť.
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Súčasťou Mariánskeho údolia, kam chodieva-
la babka Anna a chodí aj jej vnučka Katka, je 
aj lurdská jaskyňa. Konajú sa tu púte za účas-
ti tisícov ľudí. V údolí je aj kalvária s kolekciou 
sôch v životnej veľkosti.

Zázračný dom
V spomínanom viacgeneračnom 
dome sa narodila aj Katka. „Bý-
valo nás tam aj päť rodín a nikdy 
sme sa nehádali. Veľmi dobre sme 
spolu vychádzali. Mám na tie časy 
najkrajšie spomienky. Aj po odsťa-
hovaní našej rodiny sme takmer 
denne boli u babky. Zo školy som 
sa tam zastavovala na obed, na 
buchty aj kuglufy. Spolu sme piek-
li, od malička ma obliekala do kro-
ja na cirkevné slávnosti a púte. Jej 
životným krédom bolo: Premodliť 
sa dá cez všetko. Tak aj žila: vždy 
s ružencom v rukách či vo vrecku, 
s modlitebnou knižkou. Aj časopis 
Svitanie čítala s radosťou. Nikdy sa 
na nikoho nenahnevala, vždy vypo-

čula, objala, poplakala si.“ Babka sa 
pred troma rokmi v požehnanom 
veku 88 rokov odobrala k Pánovi – 
doma, obklopená rodinou. Tomu 
sa hovorí požehnaná smrť. 

Katka svoje úprimné svedectvo 
uzatvára slovami: „Od obdobia, 
kedy môj otec tak nečakane dostal 
pomazanie chorých, nestačím počí-
tať zázraky. Keď mi je ťažko, vybe- 
riem sa do Šaštína alebo Marianky. 
A nechám tam ťažký batoh starostí 
a trápenia...“

Ivana • Foto: archív Baziliky 
Šaštín-Stráže a TASR
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SVITANÍČKO

Pomenuj objekty, ktoré sa na obráz-
koch líšia, a nájdi ich v osemsmerovke:

Nájdi 16 rozdielov:

Pripravil: Samko

K Ž L E
A Í T O
L R R N
B K E K
O O K O



16 Svitanie  2/2022

LISTY OD TOMÁŠA

Píšem vám správu z centra sv. Fili-
pa Neriho v Kisumu-Keňa. V centre 
sme mali v apríli a máji vždy plno. 
Stále bolo u nás asi 15 chlapcov vo 
veku od 12 do 17 rokov. Bol to čas 
veľkonočných prázdnin, ktoré sa 
začali v úvode marca. Bolo to ob-
dobie, keď som bol viac ako mesiac 
na dovolenke na Slovensku.

Čo ľudskými očami nevidno

Požehnávanie žiakov
Ešte pred odletom sme toho mali 
dosť veľa. Mnohí naši chlapci konči-
li základnú školu. S touto udalosťou 
sú tu v Keni spojené tradície. Jedna z 
najdôležitejších je požehnávanie žia-
kov pred KCPE skúškou. Každá jedna 
škola oslavuje túto udalosť podľa 
toho, kto školu postavil a ako ju pod-
poruje. Napríklad naša škola, St. Vi-
talis Nanga Primary, bola postavená 
rímskokatolíckou cirkvou. Niektoré 
školy boli postavené anglikánmi, 
to je druhá najrozšírenejšia cirkev v 
rámci Kene popri ďalších protestant-
ských cirkvách. Len pre zaujímavosť: 
katolícka cirkev v Keni má 7400 škôl, 
čo predstavuje 31 % všetkých škôl v 
krajine. Takže katolícka cirkev je naj-
väčšou nevládnou organizáciou pod-
porujúcou vzdelávanie.
Poďme maturovať
KCPE je prvá, veľmi dôležitá skúška v 
mladom živote, takže by sa na ňu mal 
každý dobre pripraviť. Dalo by sa to 

prirovnať k našej maturite. V centre 
nám skončilo až 10 chlapcov, ktorí ro-
bili túto ich „maturitu“. Z tohto počtu 
3 chalani boli v našom centre natrva-
lo a navštevovali školy v našom okolí. 
Takmer každého jedného sme muse-
li pred týmto testom ešte navštíviť a 
priniesť všetko potrebné, aby skúška 
prebehla tak, ako má. Každý dostal 
matematický set, dosku na písanie a 

Jeden z Tomášových zverencov Ezekiel (16 r.). 
Žije v extrémnej chudobe. V chatrčke spolu 
s ľuďmi býva aj malé teľa – domáci sa boja, 
aby ho niekto neukradol.
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Posledná fotografia pred Tomášovým veľkonočným odchodom na Slovensko.

písacie potreby. V tomto čase ukon-
čili starý školský rok aj ostatní naši 
chlapci postupujúci do ďalšieho roč-
níka. Vďaka nášmu centru je podpo-
rovaných takmer 40 detí, prevažne 
chlapcov, ktorí sú na základných a 
stredných školách. Takže v apríli a 
na začiatku mája sú a budú pre nás 
finančne veľmi nároční. Máme až 10 
nových stredoškolákov. 
Kaparo Anna
V marci sa nám začalo prázdninové 
obdobie, cez ktoré sa treba dobre 
pripraviť a nachystať program pre 
chlapcov, aby sa jednoducho nenu-
dili. Ja som odcestoval na Slovensko 
a na obdobie mojej dovolenky ma 
vystriedal Timo. Zabezpečoval fun-
govanie centra v normálnom režime, 
ako keď som tam. Centrum neriadim 

úplne sám. Máme tu Vincenta, nášho 
manažéra, s ktorým sme toto cen-
trum založili ešte v roku 2016. Ďalej 
tu máme dvoch sociálnych pracovní-
kov, Ceciliu a Mosesa. Počas noci a aj 
počas dňa máme vrátnikov Kelvina a 
Davida. David stráži počas dňa, preto 
pomáha aj pri neformálnom vyučo-
vaní v centre. O to, aby sme v centre 
nezomreli od hladu, sa stará kaparo 
(kuchárka) Anna. Prichádza do cen-
tra len na 3 - 4 hodiny denne. Udržať 
na uzde čo len 3 deti na prázdninách 
nie je ľahké. A čo tak 16 chlapcov v 
pubertálnom veku!
Aj bitky a krádeže
Počas prázdnin podaktorí chlapci išli 
domov, niektorí zase prišli do cen-
tra. Počty sa musia regulovať, takže 
treba vedieť, koho poslať domov v 
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ten správny čas, aby tu nebol príliš 
dlho. Ak toho je už veľa, začnú vy-
strkovať rožky. Občasné krádeže a 
malé bitky nie sú žiadnou špeciálnou 
udalosťou. Ak to ale presiahne určitý 
limit, treba chlapca poslať domov a 
to hneď. Chlapci s Timom a naším tí-
mom sociálnych pracovníkov pocho-
dili nádherné priľahlé horské pásmo 
Nandi Hills. Miesta plné nádherných 
vodopádov a krásnych výhľadov, 
no niekedy aj veľmi nebezpečných 
skalných útesov. Miesta, kde žijú ľu-
dia vzdialení od civilizácie, spravidla 
bez elektriny a telefónneho signálu. 
Kopce Nandi je miesto, kde sa rodia 
najlepší kenskí maratónci na svete z 
kmeňa Kalenji. 
Zoženú peniaze na dom?
Už takmer 7 rokov platíme nájom za 
dom, o ktorý sa pekne staráme a po-
zemok okolo ešte krajšie zveľaďuje-
me, tak európsky. Majiteľ si to však 
vôbec neváži a zvýšil nám nájom. 

Plus všetko opotrebované musíme 
obstarať sami. Napríklad opraviť 
deravý strop, strechu, vodovod. Tak 
sme dlhšie uvažovali o kúpe domu 
aj s pozemkom. Ešte pred mojou 
dovolenkou na Slovensko sme sa 
boli pozrieť na jeden miestny dom 
s veľkým pozemkom. Hmm, uvidí-
me, či sa podarí zohnať dostatočné 
množstvo finančných prostriedkov 
na jeho kúpu.

Požehnanie tried pred veľkou skúškou.

Jedna z aktivít v Centre – maľovanie.
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Šok pre peňaženku
Keď som sa vrátil zo Slovenska, tak 
som v obchode žasol. Jeden liter 
oleja - takmer 4 €. U nás stál 2 € a to 
ľudia frfľali. Ceny sa tu zdvihli takmer 
pri všetkých potravinách a to oveľa 
vyššie ako na Slovensku. Po mojom 
príchode ma v centre pekne privítali, 
podaktorí sa aj trocha posťažovali. 
Nový školský rok sa otvoril 25. apríla. 
Všetkých našich chlapcov sme na to 
pekne vystrojili. Kúpili sme viac ako 
400 zošitov, perá, ceruzky, matema-
tické súpravy a všetko ostatné, čo sa 
do školy nevyhnutne potrebuje. Naši 
noví stredoškoláci dostali pár dní 
prázdnin navyše. Takže hlavný nápor 
na peňaženku nastal hneď v máji. 
Traja pokrstení
Na poslednú sobotu v mesiaci apríl 
sme mali veľkú slávnosť v kostole, 
aj v našom centre. Traja naši chlap-
ci: Paul, Prince a Jackton, boli po-
krstení v našom kostole sv. Jozefa. 

Príprava na krst trvala takmer rok. 
A ako som už veľakrát písal, tak my 
nikoho katolíkom nasilu nerobíme. 
Všetci majú slobodnú vôľu na roz-
hodnutie pre pokrstený život, patriť 
do Kristovej cirkvi. Srdečne ďakujem  
všetkým, ktorí prispeli a prispievajú 

Noví pokrstení kresťania.

Sviatosť krstu je veľkou udalosťou.
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Po dvoch rokoch vynúteného pan-
demického pôstu sme sa v tomto 
roku postili dobrovoľne a opäť sme 
zorganizovali podujatie Pôstna 
polievka. Výťažok finančnej zbier-
ky odovzdal organizátor Richard      
Hollý nášmu dobrovoľníkovi v Keni 
Tomášovi Rusňákovi. V týchto 
dňoch sme spolu s veľkým poďa-
kovaním za každý finančný dar 
dostali aj odpočet použitia výnosu. 
Tomáš z vyzbieraných 580 € vyrie-
šil neuveriteľné veci v Centre Filipa 
Nerriho v Keni:
• zaplatil školské poplatky chlap-

cov z centra, 

Kam putoval výťažok Pôstnej polievky 2022?

na moju misiu. Veľmi pekne ďaku-
jeme za finančné dary a najmä za 
vaše modlitby. Nemôžeme zmeniť 
celý svet. Môžeme však zmeniť život 
chlapcom, ktorí môžu dopomôcť k 

tomu, aby bol tento svet ľudskejší. 
Vďaka vám všetkým. Meníme tento 
svet k lepšiemu, i keď to ľudskými 
očami niekedy nevidno. 

Tomáš • Foto: archív autora

•  nakúpil školské uniformy a to-
pánky, 

•  nakúpil školské potreby,
•  zabezpečil opravu auta a pohon-

né hmoty, 
•  zaobstaral jedlo (kukurica, mú- 

ka, fazuľa, ryža) pre centrum,
•  zafinancoval údržba domu,
•  zaplatil elektrinu a vodu, 
•  nakúpil lieky.

Toto všetko spolu stálo 70 tisíc ši-
lingov, čo je 580 €.
Od Tomáša odovzdávame srdeč-
né Pán Boha zaplať všetkým 
dobrodincom!

Rozlúčková snímka s rodinou pred návratom do Kene.
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Skvostný kostolík
Kostol svätej Margity Antiochij-
skej sa nachádza pri neďalekých 
Kopčanoch. Prvá zmienka o ňom je 
z roku 1392. Jeho najstaršia staveb-
ná fáza je datovaná do 9. – 10 sto-
ročia, vďaka čomu patrí k najstarším 
stojacim stavbám na Slovensku a 
medzi kostoly s možným veľkomo-
ravským pôvodom.
Kostol leží pri slovensko-českej hra-
nici blízko veľkomoravského sídla 
Mikulčice – Valy. Na základe letecké-
ho prieskumu sa južne od neho pred-
pokladá zatiaľ neodkrytý veľmožský 
dvorec, ktorého by mal byť súčas-
ťou. V okolí kostola existovali malé 
osady až do 13. storočia. Keď zaniklo 
pôvodné veľkomoravské hradisko, 
obyvatelia sa začali postupne z osád 

LETNÝ TIP SVITANIA

Sadnite sa bicykel 
a neoľutujete

sťahovať. Poslední odišli v 17. sto-
ročí. Kostol však slúžil naďalej až do 
18. storočia, keď bol postavený nový 
kostol priamo v dedine Kopčany. Až 
do roku 1994 sa tu konali len príleži-
tostné bohoslužby počas púte, ktorá 
súvisela s patrónkou kostola, svätou 
Margitou z Antiochie. Ku kostolu pat-         
ril aj priľahlý cintorín, na ktorom sa 
pochovávalo až do 18. storočia. Za-
choval sa až do 20. storočia.
Kostol je pôvodná predromán-
ska stavba so zachovanými pôvodný-
mi bočnými múrmi takmer ku korun-                                                                 
nej rímse. Je to jednoloďový kostol s 
jednotlivými miestnosťami zorade-
nými za sebou. Dĺžka kostola je 11,9 
m, šírka lode 5,21 m. Počas svojej 
existencie bol viackrát upravovaný, 
v 13. storočí v gotickom štýle. Vo 
svojich časoch bol netypicky posta-
veným kostolom a dodnes priťahuje 
pozornosť historikov. Obsahuje veľa 
pôvodných prvkov a architektonic-
kých detailov, ktoré sú predmetom 
výskumu. V roku 1995 bol kostolík 

Patríte k  tým, ktorí radi objavujú 
historické skvosty nášho Záhoria? 
Máte pravdu, netreba cestovať 
ťažké kilometre alebo letieť po-                    
nad more. Pamiatky nevyčísliteľnej 
hodnoty, navyše ponorené do na-
šej typickej rovinatej prírody, ležia 
neďaleko. Stačí sadnúť na bicykel 
a dať do pedálov niekoľko desiatok 
kilometrov. Alebo ich absolvovať 
autom a  potom si odkrokovať po 
svojich. Jednou cestou trafíte hneď 
tri pozoruhodné objekty.
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vyhlásený za národnú kultúrnu pa-
miatku.

Bratská lávka
Cyklomost Kopčany - Mikulčice je cy-
klolávkou vedúcou ponad tok rieky 
Moravy, prekonávajúc tak hranicu 
medzi Slovenskom a Českom. Objekt 
mosta má oblúkový charakter, dĺžku 
143 m a prepája cyklotrasy vedú-
ce po jednotlivých brehoch rieky. 
Most umožnil spojiť viacero príťaž-
livých atraktivít v česko-slovenskom 
pomedzí ako je kostolík sv. Margity 
Antiochijskej, žrebčín v Kopčanoch, 
rodný dom T. G. Masaryka, arecheo-
logické nálezisko v Mikulčiciach či 
ruinu kačenárne pri Kopčanoch. Ďa-
leko nie sú ani také významné pa-
miatky ako kaštieľ v Holíči alebo ne-
tradičné atraktivity typu holíčskych 
menhirov či  tamojší veterný mlyn. 
Lákadlom cyklomosta je aj výhľad na 
samotný tok Moravy a širšie okolie. 

Lokalita je charakterizovaná najmä 
pokojnou atmosférou riečnej kraji-
ny. Ideálne miesto na romantické, 
pohodové prechádzky a nenáročné 
výlety. Most bielej farby a zaujímavej 
konštrukcie sa klenie nad riekou v 
poloblúkovom profile. Zaujímavos-
ťou je, že most by mal odolať i sto-
ročnej vode. Je postavený pol metra 
nad úrovňou takejto výšky hladiny. 
Jeho celková dĺžka je 143 m, šírka       
5 m a výška 9 m.

Arecheologické nálezisko Mikulčice
Slovanské hradisko v Mikulčiciach je 
z obdobia Veľkej Moravy. Nachádza 
sa asi 3 km juhovýchodne od Mikul-
číc. Dostanete se k nemu pešo alebo 
na bicykli cez cyklomost. Hradisko 
má rozlohu asi 10 ha a predstavuje 
najrozsiahlejšie slovanské archeolo-
gické nálezisko v Česku. Lokalita je 
chránená ako národná kultúrna pa-
miatka, keďže vo svojej dobe pred-
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O sv. Bartolomejovi vieme s istotou 
povedať len to, čo sa o ňom píše v 
Novom zákone – v evanjeliách a Skut-
koch apoštolov. O jeho apoštolskom 
pôsobení nemáme presné správy. 
Podľa tradície Bartolomej šíril vieru 
na Arabskom polostrove a v teraj-
šom Turecku. V Maloázijskej Frígii sa 
zišiel s apoštolom Filipom. Navštívil 
Lykaoniu a putoval ďalej na východ 
až do Veľkej Arménie, presnejšie do 
zeme Šírván (dnes Azerbajdžan a 
Dagestan). Podľa starovekého cir-
kevného historika Eusébia pôsobil 
až v Indii. Tam podľa tradície zane-
chal aramejský odpis Matúšovho 
evanjelia. Sv. Ján Zlatoústy dokladá, 
že Bartolomej na svojich apoštol-
ských cestách kázal o Kristovi s ta-
kým úspechom, až sa pohania divili 
nad rýchlou zmenou v mravoch tých, 
ktorí uverili. Najstaršie životopisy sa 
zhodujú na mieste jeho mučeníckej 
smrti, ktorým sa stalo Arménsko. 
Presné miesto a rok úmrtia nie sú 
úplne známe.
Podľa legendy pôsobil v kráľovskej 

ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH

Svätý Bartolomej, apoštol

Svätý Bartolomej žil v  1. storočí a 
pochádzal z  Kány Galilejskej v  Iz-
raeli. Patril medzi Dvanástich apo-
štolov. Jeho meno znamená „syn 
Tolomajov“. Sv. Ján ho v evanjeliu 
označuje vlastným menom Na-
tanael, čo znamená Boh dal.

stavovala významné mocenské a 
duchovné stredisko Veľkomoravskej 
ríše. Vo valom opevnenom areáli boli 
objavené základy veľmožského pa-
láca, dvanástich kostolov, tri mosty a 
pohrebisko s približne 2 500 hrobmi.
Pohrebisko pri kostole vydalo 
množstvo nálezov: mečov, zlatých 
a strieborných šperkov, honosných 
súprav opaskových kovaní a striebor-
ných a liatych bronzových nákončí či 
zlatých gombíkov. Predstavujú dôkaz 
o majstrovstve umeleckých remesel-
níkov aj o čulom obchodnom ruchu. 
Unikátne sú nálezy strieborného zá-
vesného krížika s postavou Krista a 
zlatý solidus byzantského cisára Mi-
chala III. Nálezy sú datované do 7. až 
12. storočia.
Svitanie vám želá príjemné letné 
spoznávanie Záhoria!

Ivana • Foto: autorka
Zdroj: planetslovakia.sk, wikipedia
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nechal postaviť v chráme sv. Bartolo-
meja.
V 11. storočí získala katedrála v Can- 
terbury rameno svätého Bartolo-
meja. Lebka svätého Bartolomeja je 
od roku 1238 uložená v kostole svä-
tého Bartolomeja vo Frankfurte nad 
Mohanom. Časť pozostatkov tohto 
apoštola dokonca získal Karol IV. pre 
katedrálu sv. Víta v Prahe.
Bartolomejovi je po celej Európe za-
svätených množstvo kostolov a chrá-
mov. Na Slovensku v Čadci, Prievidzi 
či Košiciach, v Česku je mu zasvätená 
majestátna gotická katedrála v Plzni.
Sv. Bartolomej je patrónom mäsia-
rov, garbiarov, kníhviazačov aj der-
matológov. Liturgickú spomienku 
slávime 24. augusta.
Atribúty: nôž, kniha, stiahnutá koža.
Jeho socha je aj na hlavnom oltári 
nášho kostola na cintoríne.

Pripravil: Pavol • Zdroj: internet

rodine šírvánšáhov. Arménsky kráľ 
Polimeus mal dcéru, ktorá bola taká 
zúrivá, že musela byť spútaná reťa-
zami. Keď sa o tom Bartolomej do-
počul, vošiel ku kráľovi a sľúbil mu, 
že v mene Ježiša Krista jeho dcéru 
uzdraví, ak prijme kresťanskú vie-
ru. Kráľ ochotne privolil. Bartolomej 
sa nad posadnutou pomodlil a bola 
oslobodená od zlého ducha. Tento 
zázrak spôsobil taký rozruch, že kráľ 
i celý jeho dvor i obyvatelia dvanás- 
tich miest uverili v Ježiša Krista. Tým 
však Bartolomej proti sebe popudil 
pohanských kňazov, ktorí na neho 
poštvali kráľovho brata Astyagesa, 
zarytého pohana, ktorý ho úkladne 
zajal, uväznil a kruto mučil. Malo sa 
tak stať v meste Deerbent na brehu 
Kaspického mora. Bartolomej bol 
odsúdený k takzvanému perzskému 
trestu smrti. To znamenalo, že bol 
najprv stiahnutý z kože a následne 
ukrižovaný hlavou dole. Utrpenie 
svätého Bartolomeja našlo svoj od-
raz i v dielach výtvarných umelcov. 
Zrejme najznámejším z nich je Mi-
chelangelov Bartolomej na freske 
Posledného súdu v Sixtínskej kapln-
ke ako postava so stiahnutou vlas-                                    
tnou kožou v ľavej ruke.
Bartolomejove ostatky prekonali zlo-
žitú cestu. Na začiatku 6. storočia ich 
dal východorímsky cisár Anastasius 
I. preniesť do mezopotámskej Dury, 
neskôr sa relikvie dostali na ostrov 
Lipari pri Sicílii (v 8. storočí) a v roku 
809 do juhotalianskeho mesta Bene-
vento v Kampánii. Odtiaľ boli roku 
983 prenesené nemeckým cisárom 
Otom III. do Ríma, do hrobky, ktorú 
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Americkí vedci zistili, že ľudia, ktorí 
meškajú, majú v priemere oveľa lep-
šiu náladu ako tí, čo na nich čakajú.

Polícia zadržala podvodníka predá-
vajúceho elixír nesmrteľnosti.
Ide o recidivistu odsúdeného za túto 
činnosť v rokoch 1652, 1714, 1826, 
1878, 1911 a 1933. 

Nikdy sa nevzdávaj svojich snov – 
jednoducho spi ďalej.

NA VESELÚ NÔTU

FARSKÁ MATRIKA

Do večnosti sme vyprevadili   
Františka Brinkačová, rod. Martikánová   † 25. 04. 2022  27. 04. 2022
Alžbeta Stanková, rod. Štetinová   † 09. 06. 2022 11. 06. 2022 

Sviatosť krstu prijali
Liana Michálková 24. 04. 
Diana Ferenčičová 08. 05. 
Ondrej Kušnirák 08. 05. 
Dušan Putík 08. 05. 
Lea Landovská 11. 05. 
Karolína Salayová 11. 05. 
Nela Rumanová 12. 06.
Rebeka Jahelková  26.06 

Manželstvo uzavreli
Dino D Amico a Renáta Ščasná
28. 05. 2022 

Alexej Zaklai a Martina Studeničová 
18. 06. 2022

pohreb: 

krst:

Aký je rozdiel medzi ženskou a muž-
skou domácnosťou?
V ženskej domácnosti sa umýva riad 
po varení, v mužskej pred varením.

Poľovník prichytil v lese chlapa s je-
leňom v kufri auta.
Oboril sa na neho:
- Čo to má znamenať?
- Nič. To je môj pes!
- A čo tie parohy?
- To je jeho problém!

Pripravil: Pavol
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