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ÚVODNÍK

Keď sa naši predkovia rozhodli 
postaviť kostol, nebolo to len tak 
pre nič za nič. Nestavali ho len na 
chvíľu, len pre nejakú malú príle-
žitosť. Bola to iste veľmi náročná 
akcia. Stavali ho preto, aby slúžil 
veriacemu ľudu po dlhé stáročia, 
aby bol miestom, kde sa budú aj 
ich potomkovia sýtiť Božím slovom 
a Sviatostnou milosťou. Môžeme 
povedať, že tým vyjadrili svoju hl-
bokú vieru a vernosť Pánu Bohu. 
A naším poslaním je, aby sme 
v tomto ich odkaze pokračovali – aj 
udržiavali a zveľaďovali kostol ako 
stavbu a jeho zariadenie, a zároveň 
sa starali, aby v ňom bol život, teda 
aby doň stále prichádzali veriaci 
so živou vierou v srdci, slávili bo-
hoslužby, povzbudzovali sa Božím 
slovom a rástli v Božej milosti prijí-
maním sviatostí.

O vernosti

Aj tento rok sa chystáme oslá-
viť narodeniny nášho farského 
kostola. A  nie hocijaké. Jedno 
a štvrť storočie – 125 rokov ube-
hlo odvtedy, čo naši predkovia 
postavili a otec biskup Jozef Bol-
tizsár, ostrihomský generálny vi-
kár, posvätil tento Boží príbytok.
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Je však tento odkaz našich predkov 
v súčasnosti živý? Vernosť ako taká 
je už dnes asi neznámym pojmom. 
Či už hovoríme o vernosti medzi 
priateľmi, o manželskej vernosti, 
vernosti danému slovu či sľubu, 
a to nehovorím o vernosti Pánu 
Bohu. Uznajte sami: mnohé z detí, 
ktoré sa po prvom prijatí Pána Je-
žiša v Eucharistii v máji modlili slo-
vami „...v radosti i v utrpení veru 
Ťa nezapredám“ – už viac neprídu 
ani na sv. omšu, ani na sv. spoveď 
a sväté prijímanie. Po prvom sv. pri-
jímaní akoby uťal. Smutné? Čakalo 
ma ešte smutnejšie prekvapenie. 
Keď som prišiel po prázdninách na 
prvú hodinu náboženstva k štvrtá-
kom, ktorí boli v máji na prvom sv. 
prijímaní, nestačil som sa čudovať. 
Dozvedel som sa, že mnohí z nich 
už nechodia ani na náboženstvo. 
Rodičia ich prihlásili namiesto toho 
na etickú výchovu. Nič proti etickej 
výchove ako takej, ale pre kresťana 
je to verejné zapretie viery a signál, 
že dieťa i jeho rodičia s Pánom Bo-
hom definitívne skoncovali. Ešte 
raz si naňho možno spomenú, keď 
prídu žiadať o katolícky pohreb pre 
niekoho z rodiny. A mnohí už ani 
to... Potom sa nečudujme, že niek-
torým nebolo po vôli, keď sa opra-
voval interiér kostola. Veď je jasné, 
oni to nepotrebujú. Majú  iné prio-
rity, nie vernosť Pánu Bohu a jeho 
oslavu. Na to divadielko, ktoré ob-

čas Pánu Bohu zahrajú, im postačí 
aj zavlhnutý, zaplesnivený a červo-
točom prežraný interiér kostola.

Nepíšem to preto, aby som niekoho 
znechutil a už vôbec nie, aby som 
niekoho odsúdil. Odsúdiť chcem 
iba zlo nevernosti Pánu Bohu a krs- 
tným záväzkom. A chcem hlavne 
povzbudiť – k živej viere a k tomu, 
aby sme sa starali nielen o kostol, 
ale hlavne živý chrám svojho srd-
ca, svojej duše. Aby to, ako vyzerá 
kostol, bolo obrazom nášho vnútra 
a povznášalo duše tých, ktorí ho 
navštívia, k Pánu Bohu.

Veľa odvahy, duchovnej sily a po-
kory pri budovaní živého chrámu 
nášho srdca, aby v ňom vždy pre-
býval a panoval živý Boh a múdrosť 
i odvahu nedať sa pomýliť tými, čo 
žijú inak, vám vyprosuje 

váš duchovný otec Peter
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Cena obce Závod sa udeľovala na 
slávnostnom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva 2. júla, počas závod-
ských Bezchleba hodov. Cena obce 
je vyjadrením  uznania a podpory 
tým, ktorí v spoločnosti plnia mi-
moriadne dôležitú úlohu a plnia ju 
viac ako dobre. Na ich pleciach stojí 
bremeno zodpovednosti, často na  
„bojovom poli“ stoja sami. A niekedy 
aj sami proti všetkým – tak sa im to 
môže zdať. Oni však vydržia, boj ne-
vzdávajú. Odmenou im je často len 
dobrý pocit z odvedenej práce. Ne-
malo by to tak byť. Je nevyhnutné, 
aby mali istotu, že nie sú sami, že za 
nimi stojíme. 

Učiteľ a kňaz
Práca s ľuďmi je jedna z najťažších. 
Pracuje s nimi učiteľ aj kňaz. V mi-
nulosti v hierarchii najdôležitejší 
občania obce. Radil sa k nim už iba 

Pre čisté duše v krásnom chráme

richtár a notár. Tak to bolo a bolo to 
zaslúžené. Nie je náhoda, že Cenu 
obce získali práve učiteľka – riadi-
teľka školy a náš duchovný otec. 
Závodská farnosť vznikla pravdepo-
dobne v 14. storočí, oficiálne sa jej 
história začala písať v 17. storočí.  
Budovy patriace farnosti si už veľa 
pamätajú: starý kostolík na cintorí-
ne má 683 rokov, fara 392 rokov 
a farský „nový“ kostol má 125 rokov.

Horeli strechy, padali klenby
Z pohľadu bežného občana ide 
o zaujímavú informáciu, z pohľa-
du správcu farnosti o permanent-
ný problém. Tri staré budovy majú 
spolu 1200 rokov. Prešli  zložitým 
obdobím: boli skúšané rabovaním, 

ZO ŽIVOTA NAŠEJ FARNOSTI

Cena Obce Závod  sa neudeľuje 
každoročne a už vôbec nie hociko-
mu. V  zmysle štatútu Obce Závod 
ide o  jedno z  najvyšších ocenení 
a uznaní, ktoré obec vôbec dokáže 
udeliť. Udeľuje ju Obecné zastupi-
teľstvo. V tomto roku má Cena obce 
hneď dvoch laureátov. Sú nimi 
riaditeľka Základnej školy s  ma-             
terskou školou Katarína Blechová 
a farár našej farnosti Peter Kudláč. 

Takto to nemá rád, no tentoraz musel vydržať – 
farár P. Kudláč v žiari reflektorov.
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Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o udelení Ceny Obce Závod kňazovi Petrovi Kudláčovi. 

povstaniami typu Bočkayovo aj voj-
nami. Prvou a druhou svetovou. Éra 
komunizmu, ktorá nastúpila po voj-
nách,  cirkev doslova likvidovala. De-
jinné udalosti sa na budovách pod-
písali. Horeli strechy, padali klenby, 
rekvirovali sa zvony.

Kto by sa obetoval
Po roku 1989 prišla zmena, ktorá 
priniesla so sebou aj záchranu cir-
kevných pamiatok. Bolo to v hodine 
dvanástej. Opravy sa mnohokrát ro-
bili spontánne a rozhodne nie odbor-
ne. Raz sa použil nevhodný materiál 
alebo nevhodná technológia, inoke-
dy jedno a aj druhé odrazu. Výsled-
kom boli neodborné zásahy do štýlu 
či slohu, vlhnutie stien, poškodenie 
obrazov, oltárov a sôch. Jednotliví 
kňazi  sa pokúšali po častiach riešiť 
problémy. Nové milénium prinieslo 

aj nové technológie. Stále však chý-
bala odvaha vyriešiť problémy radi-
kálne a dôsledne. Chýbali peniaze 
a niekto, kto by sa obetoval.
 Nebál sa začať
V júli 2011 nastúpil do Závodu nový 
farár, Mgr. Peter Kudláč. Pochádza 
z neďalekých Radošoviec, pozná 
teda nás, Záhorákov. Priniesol so se-
bou nielen hlbokú vieru v Boha, ale 
aj batoh odhodlania a chuť bojovať. 
To, čo našiel, ho rozhodne neuspo-
kojilo. Jeho túžba po čistých dušiach 
v krásnom chráme mohla byť splne-
ná iba za podmienky ťažkého boja. 
Boja, ktorý asi nikdy neskončí, no 
on sa nebál začať. Potreboval penia-
ze – zohnal si ich. Potreboval návr-
hy – študoval problém a dostal ich. 
Vytvoril si plán a držal sa ho. Pomaly 
a postupne.
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Pamätáte sa? Takto vyzeral interiér nášho farského kostola pred troma rokmi.

Čo sa podarilo?
Zásluhou otca Petra máme nové 
ozvučenie kostola (kompletná vý-
mena), kompletne zrekonštruovanú 

zvonicu s novými toaletami a na-
pojením na obecnú vodu a kanali-
záciu, rekonštruovanú sakristiu: od 
vybúrania podláh, cez strechu po  
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A takto to má rád: pri plánovaní, projektovaní, vy-
lepšovaní všetkého, čo sa vylepšiť dá. Ďakujeme 
vám, pán farár!

nábytok na mieru. P. Kudláč sfunkč-
nil aj osvetlenie na kostolnej veži 
a vymenil hlavné osvetlenie celého 
kostola, opravil a dal natrieť strechu  
kostola, dal navŕtať steny kostola 
a injektážou špeciálnych hmôt odi-
zoloval steny proti neustálej vlhkos-
ti. Navlhnuté omietky  boli otlčené 
a nanesená bola nová sanačná omi-
etka. Pán farár ďalej nechal vybúrať 
celú podlahu kostola až do vrstvy 
piesku, zabezpečil kompletné odi-
zolovanie stavby, spolu s tým bola 
položená tepelná izolácia. Následne 
kompletne nové podlahové kúrenie 
s kotlom a vyvložkovaním komína, 
položená nová dlažba a nainštalova-
né nové lavice do celého kostola. Už 
v ďalšom roku pribudol nový obetný 
stôl aj s kazateľnicou a nasledovala 
generálna oprava a rekonštrukcia 
celého organu. V tomto roku pri-
budla nová spovednica, opravila sa 
krížová cesta. V Pastoračnom centre 
sa upravil dvor,  doložila sa zámková 
dlažba a začal sa konečne plne po-
užívať. V Lurdskej kaplnke bola zre-
konštruovaná sochu Panny Márie 
a zakúpená nová socha sv. Bernade-
ty. Výpočet stavebných prác, o ktoré 
sa zaslúžil Peter Kudláč, sa nekončí  
– opravil aj fasádu starého kostola 
a sakristiu vybavil nábytkom. Dal vy-
búrať vlhké podlahy na fare a zabez-
pečil odizolovanie, tepelnú izoláciu 
a podlahy v celej chodbe, predsieni 
a v prednej kúpeľni fary. 

Stavebník našich duší
Hlavným poslaním kňaza je dozerať 
na „výstavbu“ duší svojich farníkov. 
Aj tu mal otec Peter v ostatných 
dvoch rokoch ťažkého protivníka: 
covid. Nekompromisné pandemické 
opatrenia dodržiaval do bodky a pri 
tom všetkom vždy vytváral pod-    
mienky, aby sme my, farníci, neprišli 
o kontakt s Božím slovom a naším 
Pánom.  
 
Za aktívnu prácu na prospech obce, 
farnosti a zverených duší, za vynika-
júce tvorivé výkony, kde sa svojou 
prácou výrazným spôsobom pričinil 
o duchovný i materiálny rozvoj našej 
farnosti, mu Obecné zastupiteľstvo 
v Závode udelilo Cenu Obce Závod.
 

Peter Vrablec
starosta obce Závod

Foto: Ivana a archív Obce Závod
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NAŠI FARNÍCI NA CESTÁCH

Pútnické miesto v Šaštíne-Strážach sa stalo cieľom stretávania sa veriacich z 
celého Slovenska, pretože sa tu nachádza Bazilika Sedembolestnej Panny Má-
rie. Bazilika získala titul bazilika minor v roku 1964. Udelil jej ho pápež Pavol 
VI. dekrétom “Ad perpetuam rei memoriam” . Najväčšie púte bývajú na Turíčne 
sviatky a sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Od roku 2007 sa tu konajú rôzne 
tematické púte: púť zaľúbených, púť miništrantov, púť za kňazov, púť mužov, 
mamičiek či motorkárov.

Tisíckrát buď zdravas

Dejiny pútnického miesta 
História nám známeho miesta siaha 
do roku 1564. Legenda hovorí o gróf-
ke Angelike Bakičovej, ktorú manžel 
vyhodil po manželskej hádke upro-
stred poľa z koča (v miestach, kde 
dnes stojí bazilika). Grófka sa vtedy 
vrúcne modlila k Panne Márii o po-
moc a na znak vďaky prisľúbila, že dá 
postaviť sochu Sedembolestnej Pan-
ny Márie. Jej modlitba bola vyslyšaná. 
Po modlitbe sa  totiž vydala na cestu 
smerom ku kaštieľu. V tom jej však 

prišiel naproti koč, z ktorého vystúpil 
jej manžel a odprosil ju. „Povedal jej, 
že doma nemal pokoj a čosi ho vola-
lo späť. Rozradostená manželka mu 
odpustila a úprimne sa vyznala zo 
sľubu učineného Panne Márii. Keď to 
manžel počul, nielenže neodporoval, 
ale sľúbil šľachetný sľub aj podporiť, 
ba aj písomne doložiť a uskutočniť“ 
(Radváni, 1990).
Z hruškového dreva
Socha bola umiestnená uprostred 
poľa na stĺpe a začali sa k nej utiekať 
i ľudia z okolia. Bolo to uprostred ci-
sárskej bažantnice, ktorú dali neskôr 
oplotiť, aby zabránili ľuďom sem cho-
diť. No ich viera bola neoblomná. Stá-
li za plotom a modlili sa k Bolestnej 
Matke. Ľudia verili v zázračnú moc 
a udiali sa mnohé uzdravenia, ktoré 
boli prísne cirkevne i svetsky prehod-
notené. Napokon bola socha predsa 
len umiestnená v trojhrannej dre-
venej kaplnke k verejnej úcte. Dnes 
na jej mieste stojí murovaná kaplnka 
s kópiou piety. Socha Sedembolest-
nej Panny Márie, či inak pieta, bola 
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zhotovená ešte v roku 1564 nezná-
mym miestnym majstrom z hruško-
vého dreva a dnes je umiestnená na 
hlavnom oltári v bazilike. V roku 1995 
ju počas svojej návštevy korunoval 
pápež, dnes už svätý Ján Pavol II. 
S podporou Márie Terézie
Výstavba baziliky sa začala v roku 
1736 posvätením základného ka-
meňa na podnet rádu Paulínov, ktorý 
spravoval rozrastajúce sa pútnické 
miesto. Stavbu viedol Ján Damiani 
z Viedne, neskôr Matej Vépy. Stavba 
baziliky spolu s priľahlým kláštorom 
bola potrebná, pretože počet pútni-
kov neustále vzrastal. V roku 1748 
bola dokončená základná stavba 
a zastrešenie kostola. Nasledovala 

vnútorná výzdoba – sochy a maľby. 
Neskôr v roku 1760 boli dokončené 
aj veže baziliky vďaka štedrému daru 
Márie Terézie. Bazilika bola skutoč-
ným skvostom. Svedčí o tom aj dobo-
vé vyobrazenie pútnického miesta. 

V roku 1786 cisár Jozef II. zrušil rád 
Paulínov. Pútnické miesto bolo v 
správe miestneho farára a dekana, 
Šaštín prežíval neľahké obdobie. V 
roku 1924 na pozvanie trnavského 
biskupa sem prišli saleziáni dona 
Bosca. Opravili farský kostol na ná-
mestí, ktorý bol 150 rokov sýpkou a 
zasvätili ho práve sv. Jánovi Boscovi. 
V roku 1928 posvätili veľký národný 
zvon Sedembolestnej, jeho hmot-
nosť je 4 745 kg. Okrem obdobia 
1950 – 1968, kedy boli počas barbar-
skej noci z 13. na 14. apríla 1950 ná-
silne vyhnaní a mnohí odvlečení do 
väzenia, spravovali toto miesto Sa-
leziáni až do roku 1970. Potom bola 
bazilika v správe miestneho farára. 
Koncom februára 1990 sa sem opäť 
vrátili Saleziáni a spravovali baziliku a 
pútnické miesto až do konca februá-
ra 2017. Vzácnym hosťom v marián-
skom roku 1987 bola aj dnes už tiež 
svätá Matka Tereza z Kalkaty. V roku 
1991 bolo v budove kláštora založe-
né katolícke chlapčenské internátne 
Gymnázium Jána Bosca, ktoré ukon-
čilo svoju činnosť v júli 2016. V mar-
ci 2017 prichádza do Šaštína po 231 
rokoch opäť rehoľa Pavlínov. A vlani 
navštívil toto pútnické miesto hosť 
najvzácnejší – Sv. Otec František.

Pripravila: Veronika
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Prvá zmienka o tomto sviatku po-
chádza z roku 1423 z Nemecka, 
kde ho spomínal cirkevný snem v 
Kolíne nad Rýnom ako odprosenie 
za svätokrádeže spáchané husitmi. 
Úctu k Sedembolestnej Božej Mat-
ke však oficiálne zaviedol až pápež 
Benedikt XIII. o tri storočia neskôr, 
v roku 1727. V roku 1814 Pius VII. 
na znak vďačnosti za šťastný návrat 

S láskou prekonávať bolesť

Keď do Šaštína, tak peši! 
Vo štvrtok 15. septembra o 5.30 
h. sme štyria pútnici – jedna žena 
a traja muži – vyrazili pešo na sláv-
nosť do Baziliky Sedembolestnej 
Panny Márie v Šaštíne. Pred odcho-
dom nám pán farár Peter Kudláč 
dal požehnanie na cestu. Pešia púť 
z našej obce do Baziliky trvala pres-
ne štyri hodiny a v nohách sme mali 
20 km. S malými prestávkami v bo-
rovicových lesoch sme dorazili do 
cieľa o 9.30 h. Tu sme už stretli veľa 
rodákov, ktorí prišli na svätú omšu 
vlakom alebo autami. Svätá omša sa 
začala o 10.00 h., celebroval ju nit-                                                                                      
riansky diecézny biskup Mons. Vi-
liam Judák. „Prežívame mimoriad-
ne náročné obdobie, pociťujeme to 
v celej spoločnosti, v našich rodinách 
i v našom osobnom živote. Duchov-
né spoločenstvo pútnikov v Šaštíne 
je každý rok jedinečným miestom, 
kde sa vieme na príhovor Sedembo-
lestnej jednoduchšie otvoriť a prijať 

Božie podnety do nášho svedomia. 
Využime túto vynikajúcu príležitosť, 
putujme do Národnej svätyne v Šaš- 
tíne,“ povedal celebrant na začiatku 
svätej omše. 
Bazilika Sedembolestnej Panny Má-                                                                                 
rie v Šaštíne je v tento sviatok naj-
navštevovanejším miestom na Slo-                                                                                
vensku. V dave sa nestratia ani 
Závodčania. A napokon ani my, ktorí 
sme putovali pešo.

Rado • Foto: Richard

z napoleonského zajatia zvýšil litur-
gický stupeň slávenia tohto sviatku 
a rozšíril ho na celú Katolícku cirkev. 
Pius X. v roku 1913 určil dátum jeho 
slávenia na 15. september.

Sedem bolestí
V tento deň si pripomíname sedem 
bolestí Panny Márie, ktoré musela 
ako matka pretrpieť. Pôvodne šlo 
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len o udalosti späté s Kristovým 
ukrižovaním, neskôr sa interpretá-
cia rozšírila o celý jeho život. Preto 
dnes kresťanská tradícia popisuje 
týchto sedem konkrétnych Márii-
ných bolestí:
1.  Simeonovo proroctvo v chráme o 

ťažkom osude jej syna a o meči, 
ktorý prebodne jej srdce,

2.  chvatný útek s Jozefom a malým 
Ježišom do Egypta pred hnevom 
kráľa Herodesa, ktorý dal v Betle-
heme a okolí vyvraždiť všetkých 
novorodencov,

3.  obavy o 12-ročného syna a jeho 
hľadanie, keď sa v Jeruzaleme po-
čas Veľkonočných sviatkov stratil,

4. jej stretnutie s Ježišom na krížovej 
ceste po tom, čo ho zajali a od-
súdili,

5.  pohľad na to, ako ho pribíjajú na 
kríž a ako na ňom následne zomi-
era,

6.  žiaľ nad mŕtvym telom syna v ná-
ručí po tom, čo ho sňali z kríža,

7.  uloženie Ježiša do hrobu – prak-
ticky v tajnosti, bez dôstojnej roz-
lúčky.

Naši predkovia mali odpradávna v 
úcte Máriine bolesti a predovšetkým 
k nej sa utiekali v mnohých svojich 
trápeniach. Preto obraz Božej Matky 
trpiacej pod Ježišovým krížom bol 
pre Slovákov vždy útechou i  posilou. 
Úcta k Sedembolestnej sa rozšírila 
najmä od polovice 16. storočia, kedy 
Uhorsko sužovali turecké vojská 
a okrem sprievodných vojnových 

škôd ohrozovali i samotné kresťan-
stvo. Ľudia sa v tých časoch veľmi 
úpenlivo utiekali k Sedembolestnej 
Matke o pomoc a ochranu. A práve 
jej pomoci pripisovali víťazstvo nad 
Turkami pri Viedni v roku 1683.

Stala sa Patrónkou Slovenska
Úcta k Sedembolestnej Panne Márii 
nadobudla na Slovensku takú inten-
zitu, že pápež Pius XI. v roku 1927 
- pri príležitosti 200. výročia ustano-
venia jej sviatku za celocirkevný – vy-
dal dekrét „Celebre apud Slovachiae 
gentem“, ktorým oficiálne potvrdil 
tradíciu Slovákov uctievať Sedem-
bolestnú Matku ako svoju patrón-
ku. Riadne ju vyhlásil a ustanovil za 
hlavnú Patrónku Slovenska Pavol 
VI. v roku 1966. Na Slovensku je jej 
zasvätených okolo 200 kostolov či 
chrámov.
Sedmička je v biblickej reči symbo-
lickým číslom a znamená plnosť. V 
kresťanskom chápaní Mária nebola 
len plná milosti. Svojím utrpením 
spolupôsobila na vykupiteľskom 
diele svojho syna a vnímame ju tiež 
ako plnú bolesti, zjednotenú s ukri-
žovaným Kristom.
Jej sviatok je pre nás všetkých vý-
zvou zamyslieť sa nad zmyslom a vý-
znamom utrpenia v našich životoch. 
Bolestná matka pre nás predstavuje 
vzor, ako s láskou prekonávať utrpe-
nie a bolesť.

Spracovala: Gabriela
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Titulná strana historicky prvého čísla Svitania, 
október 1994.

ZO ŽIVOTA NAŠEJ FARNOSTI

Dni plynú, roky letia a tlačiareň tlačí. Kvalitným tlačiarenským strojom na kva-
litný papier. No nie vždy to tak bolo. Náš farský časopis Svitanie sa prehupol do 
21. ročníka. Zažil dve veľké, niekoľkoročné prestávky, úplnú výmenu redakčnej 
rady aj zmenu redakčnej práce. V úlohe vydavateľa sa postupne vystriedalo päť 
kňazov. Pamätáte sa, kto a prečo Svitanie založil a ako vyzerali jeho prvé čísla? 
Zaspomínajte si s nami. 

Svitanie nám svitá už 21 rokov

Naplnená dvadsiatka je pekný vek 
na to, aby sme sa pozreli na začiatok. 
Okrem kňaza – misionára s nápadom 
– pri nich stáli aj aktívni farníci. Svo-
jou službou položili základy perio- 
diku, ktoré s prestávkami vychádza 
dodnes. Tým osvieteným kňazom 
bol otec Grzegorz Wiśniewski od 
Zmŕtvychvstalcov. Resurekcionisti – 
kňazi z Kongregácie zmŕtvychvstania 
nášho Pána Ježiša Krista – prišli do 
našej farnosti i do ďalších farností na 
Záhorí v roku 1993. 
Podnecovať farský život
O prvých písmenách časopisu hovorí-
me s Grzegorzom Wiśniewskim. Prí-
jemný telefonát do poľskej Poznane 
za začína láskyplnou spomienkou na 
Závod a končí pozdravom a požehna-
ním pre všetkých farníkov.
„Kým sme prišli na Slovensko, pôsobil 
som v Poľsku v niekoľkých farnostiach, 
kde bolo bežné vydávať časopisy na 
formáciu farníkov. Je dôležité, aby ľu-
dia poznali život farnosti, aby sa do-
zvedeli o najbližších plánoch. Duchov-
né myšlienky pre veriacich majú zase 
veľký význam pre duchovnú oblasť. 
Hlavnou úlohou časopisu je  podneco-

vať farský život,“ vysvetľuje otec Grze-
gorz. Závodský časopis dostáva názov, 
ktorý označuje tú časť dňa, kedy náš 
Pán Ježiš Kristus vstal zmŕtvych a evo-
koval tak ich rehoľnú charizmu Zmŕt-
vychvstalcov. G. Wiśniewski zároveň 
spomína kňaza Edwarda Źakovica, 
ktorý pomáhal predovšetkým v práci s 
mládežou. Tu bola práve silná stránka 
novozaloženého časopisu: tvorili ho 
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... keď sa čosi láme. To je svitanie. Kňaz G. Wiś-
niewski sa v úvodníku prihovára čitateľom pr-
vého čísla.

okrem kňazov najmä mladí ľudia z far-
nosti. „Pamätám sa hlavne na Svetlanu 
Jurkovičovú, veľmi aktívne sa zapájala 
do redakčnej práce,“ s uznaním ho-
vorí G. Wiśniewski a spomína ďalších 
stredo- a vysokoškolákov. „Oni praco-
vali, ja som len „duchovne pomáhal,“ 
smeje sa a oceňuje, že úvodné čísla 
Svitania boli skutočne spoločným die-
lom. „Teším sa, že Svitanie prežilo toľko 
rokov. Má to význam aj v dnešných ča-
soch elektronických médií. Do kostola 
chodia hlavne starší ľudia. Internet 
veľmi nepoužívajú. Je dôležité, aby ča-
sopis bol dostupný aj pre nich.“ 
Otec Grzegorz po službe v Závode 
pôsobil ako kňaz v Rohožníku. V roku 
2004 sa vrátil do Poľska. Niekoľko ro-
kov strávil v Krakove a od septembra 
tohto roku pôsobí  v Poznani – vo far-
nosti, kde sa narodil, prijal sviatosti, 
kde žije jeho rodina. Ako hovorí, vša-
de bolo dobre, no v staršom veku je 
najlepšie doma. Nedávno navštívil 
Závod: „V auguste som bol na oslave 
zlatej svadby manželov Kochovcov. Far-
ský kostol je nádherný! Všimol som si 
zároveň, že do kostola chodí menej ľudí. 
V Poľsku je to rovnaké. Dôležité je pritia-
hnuť mladých do kostola. Keď to nejde, 
nevzdávajte sa. Treba to stále skúšať.“
Aké bolo Svitanie v období pôsobenia 
Zmŕtvychvstalcov? Ak si nepamätáte, 
podržte sa – vyrábalo sa ručne. Ruko-
pis a rukou kreslené ilustrácie a ob-
rázky sprevádzali každé číslo. Časopis 
mal spravila 8 strán, jednofarebnú 
prednú aj zadnú obálku (fialovú, ze-
lenú, žltú), redaktori sa striedali na 
pozícii redaktora vydania. Tiráž pre-
zrádza, že túto pozíciu najčastejšie 

zastávali Edward, Zuzi alebo Rasťo. 
Toto pravidlo sa osvedčilo a zotrva-
lo dodnes: redaktori podpisujú svoje 
príspevky krstným menom. A prežilo 
viacero pôvodných prvkov! Dnešných 
dní sa dožili rubriky Zo života farnos-
ti, Svitaníčko, Zo života svätých alebo 
Farská matrika.  
O čom sa písalo v úvodných rokoch? 
V tom čase vychádzal časopis mesa-
čne. V roku 1995 píše Gabriel Koch 
svojim spolufarníkom z noviciátu 
Zmŕtvychvstalcov. Pôsobivá rubrika 
Závodské zvony prináša príbehy na 
zamyslenie aj zasmiatie. Duchovné 
texty majú formačnú ambíciu, citá-
ty a myšlienky zase úlohu zapaľovať. 
V roku 1997 nadobúda Svitanie počí-
tačovú grafiku. Po odchode otca Gr-
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Rok 2004, Svitanie sa predstavuje v  novom 
šate a s novým vydavateľom, farárom Petrom 
Mášikom.

zegorza Svitanie na niekoľko rokov 
zapadá...
S autentickým zápalom
... aby ho v roku 2004 vzkriesil kňaz 
Peter Mášik. Časopis dostáva novú 
grafiku, ujímajú sa jej manželia Cho-
vanovci. Redakčná rada sa v úplne no-
vom zložení stretáva veľmi intenzívne, 
Svitanie vychádza každý mesiac. Je 
rozsiahle, má 20 strán a čierno-bielu 
tlač. Postupom času pribudne jedna 
farba na prednej obálke. Novinkou sú 
reportáže a piesne aktívneho spevo-
kolu. Objavujú sa Príbehy písané his-
tóriou aj nová rubriky Čriepky – origi-
nálna vlastná tvorba farníkov. V roku 
2005 sa objavuje dodnes obľúbená 
rubrika A vtedy som pocítil Božiu prí-
tomnosť. V druhom polroku 2006 sa 
po prvý raz v histórii vydávania obja-
vuje plnofarebná obálka. Aj toto ob-
dobie života Svitania zažíva niekoľko-
mesačnú tvorivú prestávku, po ktorej 
nastupuje v roku 2009 v plnej kráse 
s reportážou z jednej z najväčších far-
ských pútí do Ríma a Gargana. Grafi-
ka sa už rodí v grafickom programe.  

Ako si na Svitanie spomína Peter Má-
šik, administrátor našej farnosti v ro-
koch 2003 –2009? „Keď som prišiel do 
Závodu, do farnosti sv. Michala, bolo 
to po 10 mesiacoch, kedy farnosť ne-
mala svojho kňaza. Ani časopis už istý 
čas nevychádzal. Keď som sa dozvedel 
o jeho existencii, napadlo mi, že by to 
bolo dobre ho obnoviť. Považoval som 
ho za výborný nástroj odovzdávania 
informácií, formácie a katechizácie 
farníkov, ako aj miesto, kde sa dá roz-
víjať vedomie prináležitosti k farnosti 
a obci. Začal som hľadať vhodných a 
zároveň ochotných redaktorov me- 
dzi farníkmi. Oslovil som ich niekoľko: 
dohodli sme si spôsob fungovania re-
dakčnej rady, prípravy  nového čísla, 

Farská matrika v roku 1995. Nájdeme v nej aj 
mená novorodencov, ktorí sú dnes dávno do-
spelými ľuďmi.
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Aktívny spevokol sa predstavil na  stránkach 
časopisu a začal v každom čísle prinášať texty 
piesní. V  tých časoch sa v  našom kostole živo 
a mladistvo spievalo.

frekvenciu  vychádzania, obsah nasle-
dujúceho čísla a samozrejme termíny. 
Tak začalo Svitanie znovu vychádzať a 
vychádza dodnes, čomu sa veľmi te-
ším. Rád spomínam na prvé stretnutia 
redakčnej rady a na autentický zápal 
jej členov, ktorý v tom období ozaj 
urobili veľa pre pravidelné vychádza-
nie časopisu.“ 
Za desiatky rokov existencie časopisu 
sa zmenilo mnohé: nielen vo farnos-
ti, ale aj v oblasti informácií a médií. 
Má dnes ešte význam vydávať „pa-
pierové“, tlačené periodikum? Otec 
Peter má v tejto otázke jasno: „Som 
presvedčený, že má zmysel vydávať 
farský časopis klasickým spôsobom, 
nie iba digitálne so zverejnením na in-
ternete. Napadá mi staré rímske verba 

volant, scripta manent, teda povedané 
veci odletia (pominú), napísané zostá-
vajú. Napísané samozrejme môžu byť 
aj digitálne, ale digitálny svet je dosť 
nový a mám za to, že aj dosť krehký. 
Vytlačený časopis je tu materiálne a 
môže prežiť rádovo desiatky i stovky 
rokov, a byť svedkom istej doby, istých 
tradícií, istej etapy dejín farnosti i obce. 
Tu vidím aj zmysel farského časopisu: 
venovať sa prevažne lokálnym veciam. 
Má byť akýmsi vyjadrením lokálpatrio-
tizmu. Nemá zmysel vydávať  miestny 
farský časopis, ktorý bude mať väčši-
nu článkov prebratých odinakiaľ. To by 
nemalo zmysel. Preto by som Svitaniu 
do ďalších rokov úprimne zaželal prá-
ve toto, aby ho tvorilo dostatok zapá-
lených redaktorov na čele s pánom 
farárom, ktorí budú držať časopis v 
naznačenej línii. Zároveň rovnako za-
pálených čitateľov, ktorí nájde v časo-
pise skutočnú katolícku formáciu a po-
učenie, aktuálne informácie zo života 
farnosti a zároveň zaujímavé články z 
dejín farnosti a zo života farníkov.“

Nedať sa odradiť
V roku 2011 preberá vydavateľskú 
taktovku súčasný kňaz našej farnosti 
Peter Kudláč. V nasledujúcich rokoch 
Svitanie prináša rozsiahle formačné 
príspevky o Ľudových misiách v roku 
2012 či kurze Objav Krista v našej 
farnosti, alebo reportáže z farských 
pútí do Lúrd, Fatimy a na Sicíliu. Pra-
videlnou sa stáva rubrika Poznáme sa 
z kostolných lavíc či Listy od Tomáša. 
V roku 2022, po rapídnom zdvihnutí 
výrobných nákladov, redakčná rada 
v záujme zachovania vydávania ča-



14 Svitanie  3/2022

sopisu pristupuje k miernej redukcii 
rozsahu a úprave ceny na 1,50 €. Tá 
pokrýva náklady na grafickú prípravu 
a tlač časopisu. 
A ako vidí jeho existenciu vo svojej far-
nosti otec Peter Kudláč? „Ak sa nájde 
aspoň zopár ľudí, ktorý si náš farský 
časopis alebo aspoň čosi z neho prečí-
tajú, určite opodstatnenie má. Myslím, 
že sa v ňom snažíme hlásať evanjelium 
a kresťanské hodnoty formou bližšou 
každodennému životu a zároveň ur-
čitým spôsobom budovať naše farské 
spoločenstvo. Do ďalších rokov mu že-
lám vytrvalosť, nedať sa odradiť a zne-
chutiť, tiež nových (i mladých) redakto-
rov a veľa spokojných čitateľov.“

Pripravila: Ivana

V časopise sú ľudia na oboch stra-
nách: na tvorivej aj na čitateľskej. 
Pri príležitosti jubilea sme oslovili 
niekoľkých bývalých tvorcov s anke-
tovými otázkami. Zareagovali traja, 
tu sú ich odpovede:

- Ako si spomínate na začiatky 
nášho farského časopisu?

Veronika (v súčasnosti pracuje v re-
dakčnej rade): Moje „začiatky“ v ča-
sopise boli v roku 1995, keď sme sa 
pripravovali na prvé sväté prijímanie 
a chodili sme na stretká na faru. Ča-
sopis sa vtedy písal na písacom stroji 
a kopíroval ručne na fare. Potom to 
bolo treba všetko poskladať dokopy. 
Obálka sa tlačila na farebný papier. 
Šefredaktorka bola tuším pani Elen-
ka Chovanová. Raz po sv. omši ma 
poprosila Svetlanka Jurkovičová, či by 
som im nepomohla so skladaním ča-
sopisu. Bola to super skúsenosť a ja 
som sa veľmi tešila, že môžem robiť 
takú „dôležitú prácu“ Horšie to bolo 
potom doma vysvetľovať mame, kde 
som bola tak dlho, lebo sa o mňa 
bála a mobily sme vtedy ešte bežne 
nemali, najmä teda deti nie.

Peter: Pre mňa je to už dávno aj na 
samotné spomienky. Myšlienka sa 
nám zapáčila a snažili sme sa, ako 
sme najlepšie vedeli. Niektoré témy 
boli možno z dnešného pohľadu až 
naivné, no tak sme to vtedy cítili.

Kreslili ho rukou, skladali 
aj do polnoci

Audiencia u Sv. Otca Benedikta XVI., farníci v zá-
vodských krojoch. Píše sa rok 2009 a Svitanie je 
pri tom.
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Kreslili ho rukou, skladali 
aj do polnoci

Eva: 21 rokov – to už je dospelý vek! 
Vidím to ako dnes: zopár nadšen-
cov sedí na fare okolo veľkého sto-
la. Chceme vydávať farský časopis, 
v ktorom pôjdu informácie o dianí 
v našej farnosti, v našej obci. Naša 
šéfredaktorka nás oboznamuje s 
pravidlami, postupom, skrátka - čo 
sa ako robí, ako to má vyzerať pri 
tvorbe novín. Sme redakčná rada!

- Vybavia sa vám nejaké konkrét-
ne zážitky, chvíle alebo témy z tej-
to dobrovoľnej redakčnej práce?

Peter: Práca bola rozdelená tak ako 
aj dnes. Každý zodpovedal za niečo. 
Ja osobne som okrem príspevkov je-
den čas robil aj grafiku a niekedy aj 
rozmnožoval na kopírovacom stroji 
jednotlivé vydania. Textový editor 
v počítači (T602) vtedy ešte nedo-
voľoval vkladať do textu ornamenty 
a tak som jednoducho ornamenty 
nakopíroval zo starých kníh a vy-
strihnuté povkladal nalepením do 
textu. Takúto predlohu som násled-
ne skopíroval tak, aby to nebolo po-
znať. Rozmnožovalo sa kopírovaním 
a výsledok bol uspokojivý. Dnes je to 
na smiech, no bolo to lacné a fungo-
valo to.

Eva: Vyberáme rubriky, o čom by 
sme písali. Zrazu sa rozbehne akti-
vita, sršíme nápadmi, radíme sa, ur-
číme si úlohy... a už to beží! Vzniká 
prvé obnovené číslo časopisu Svita-
nie. Pravidelné stretnutia, vzájomné 
konfrontácie, rady, názory...

A tak to funguje – úspešne – dodnes. 
Redakčná rada sa priebežne mení, 
striedajú sa jej členovia, noví prebe-
rajú štafetový kolík a pokračujú.
 
- Ste aj v súčasnosti čitateľom Svi-
tania? Myslíte si, že v čase digitál-
nych technológií má takýto časo-
pis opodstatnenie? Čo by ste mu 
zaželali do ďalších rokov? 

Peter: Na Svitanie nedám dopustiť. 
Súčasná redakčná rada ho už vydá-
va na profesionálnej úrovni. Som 
rád, že som bol jednu dobu pri tom, 
a takisto rád, že jeho vydávanie po-
kračuje. Jeho obsah je adresný. Glo-
suje, pripomína, spomína, učí, no 
prosto je tam pre každého niečo. 
Želám mu veľa  ďalších úspešných 
rokov a verím, že jeho náplň bude aj 
naďalej naše malé farské spoločen-
stvo obohacovať tak ako doteraz.

Eva: Už nie som členkou redakčnej 
rady, ale veľmi rada siahnem po ka-
ždom novom čísle Svitania a prečí-
tam si ho od začiatku až do konca. 
V čase digitálnych technológií, kedy 
čítame e-knihy, si veľmi rada siah-
nem po klasickom čítaní – písme-
nách na papieri. Nie je to nostalgia! 
Je v tom noblesa, pohoda a dar pre 
budúcnosť. Svitaniu želám ešte veľa 
popísaných, zaujímavých, čítaných 
strán a ak je to možné, aj nárast po-
čtu čitateľov 

Ivana
Reprofoto: autorka
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TÁ SPRÁVA NÁS ZASIAHLA

Všemohúci Boh povolal k sebe v 
pondelok 8. augusta otca kardiná-
la Jozefa Tomka, ktorý patril medzi 
najvýraznejšie osobnosti katolíckej 
Cirkvi vo svete aj na Slovensku. Do 
večnosti odišiel ako najstarší kar-
dinál v 98. roku života a v 73. roku 
kňazskej služby. Správa o úmrtí za-
siahla celé Slovensko a prenikla aj 
za naše hranice.

Zbohom, otec kardinál

Jozef Tomko bol významným cir- 
kevným hodnostárom, evanjelizáto-
rom a náboženským spisovateľom. 
Narodil sa 11. marca 1924 v Udav-
skom na východe Slovenska. Keď 
mal 20 rokov, vstúpil do seminára 
a študoval na Rímskokatolíckej cyri-
lo-metodskej bohosloveckej fakulte 
Slovenskej univerzity v Bratislave. V 
roku 1945 bol vyslaný do Ríma, aby 
dokončil štúdiá na Pápežskej late-
ránskej univerzite. Vtedajší komu-
nistický režim v Československu mu 
nedovolil návrat späť do vlasti, preto 
kňazské svätenie prijal 12. marca 
1949 vo večnom meste. Svoj život 
prežil v Ríme, ktorý sa stal jeho no-
vým domovom.
V rokoch 1950 až 1965 pôsobil ako 
vícerektor a ekonóm Pápežského 
kolégia v Ríme a pokračoval v štúdiu 
na Pápežskej gregoriánskej unive-

zite, prednášal na medzinárodnej 
univerzite sociálnych štúdií Pro Deo 
v Ríme. Pápež Ján XXIII. mu v roku 
1958 udelil titul pápežského komor-
níka. V júni 1970 bol pápežom Pav-
lom VI. vymenovaný za pápežského 
preláta a o niekoľko rokov neskôr za 
podtajomníka Kongregácie bisku-
pov. Bol tiež iniciátorom vzniku Slo-
venského ústavu sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme. 
Na sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie 15. septembra 1979 prijal z 
rúk pápeža Jána Pavla II. biskupské 
svätenie. Otec kardinál Jozef Tomko 
viackrát spomínal, že ruky Jána Pav-
la II. stále cítil na svojej hlave. V naj-
vyššej cirkevnej hierarchii postupne 
prechádzal rôznymi funkciami až po 
post prefekta Kongregácie pre evan-
jelizáciu národov. V roku 1985 bol 
kreovaný za kardinála.
Absolvoval množstvo ciest po ce-
lom svete. Ako jeden z najbližších 
spolupracovníkov pápeža Jána Pav-
la II. pripravil zriadenie 185 nových 
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diecéz, vysvätil 65 biskupov a založil 
desiatky nových seminárov na misij-
ných cestách. Nezabúdal ani na svo-
je rodné Slovensko. Bol hrdý na svoj 
pôvod, hlásil sa k svojim koreňom a 
k Slovákom. Nežil na Slovensku, ale 
žil so srdcom na Slovensku.
S otcom kardinálom sa za účasti pá-
peža Františka, slovenských bisku-
pov, kňazov a veriacich z celého sve-
ta 11. augusta rozlúčili vo Vatikáne. 
Jeho telesné pozostatky boli násled-
ne prevezené lietadlom do Bratisla-
vy. Do Katedrály sv. Martina si prišli 
uctiť pamiatku nášho vzácneho ro-
dáka tisícky veriacich. Z Bratislavy 
putoval telesné pozostatky J. Tom-
ka do Košíc. Rozlúčka pre verejnosť 
pokračovala v Dóme sv. Alžbety, kde 
bola uložená jeho telesná schránka 
na posledný odpočinok.   
Veríme a modlíme sa, aby mu dob-
rotivý Boh, ktorého lásku ohlasoval 
svojím životom, udelil večnú radosť 
v nebi.

Spracovala: Alena
Foto: TASR a archív P. Kudláča

Náš pán farár Peter Kudláč mal tú 
česť a milosť zároveň stretnúť sa 
niekoľkokrát s kardinálom Tomkom. 
Ako si na tieto stretnutia spomína? 
„Keď k nám ešte ako k bohoslovcom 
do kňazského seminára v Bratislave 
niekedy zavítal otec kardinál Tomko, 
bol to vždy pre nás sviatok. Keď nám 
rozprával zážitky zo svojich ciest do 
misií po celom svete, viseli sme mu 
na perách,“ spomína P. Kudláč. „A 
keď sa podarilo, že mohol pre nás 
slúžiť v seminárskej kaplnke sv. 
omšu, bol to vždy hlboký duchovný 
zážitok. Mal som tú česť byť na jeho 
prednáške v aule UK v Bratislave, 
keď mu univerzita udeľovala čestný 
doktorát. Myslím, že takú kvalitnú, 
hlboko odbornú a po každej stránke 
úžasnú prednášku som ešte nepo-
čul a asi ani už počuť nebudem.“

Viseli sme mu na perách

Sv. omše celebrované kardinálom Tomkom boli 
pre bohoslovcov hlbokým duchovným zážitkom.
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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 redakč-
nej rady, veľmi radi Vám pomôžeme.

... A VTEDY SOM POCÍTIL BOŽIU PRÍTOMNOSŤ

V nasledujúcom príbehu sme v záuj-
me rešpektu k osobnej zóne zmenili 
krstné meno panej, ktorá sa so svo-
jím svedectvom v dôvere obrátila na 
Svitanie. Volajme ju pani Magdalé-
na. Všetky ďalšie okolnosti, dátumy, 
osoby a miesta sú zachované presne 
tak, ako odzneli v rozprávaní. 

Keď prestalo svietiť slnko
„Tento príbeh sa začal písať 7. októb-
ra 2014, v Deň sviatku Ružencovej 
Panny Márie. Vďaka Sedembolest-
nej Panne Márii Šaštínskej sa zmenil 
môj život od základov,“ začína Mag-
daléna svoje rozprávanie. „Tak ako 
v každom manželstve, aj v našom 
po období veľkej lásky prestalo svie-
tiť slnko a vplyvom rôznych ťažkých 
problémov, ktoré sme už nedokázali 
s manželom spoločne riešiť, a zača-
lo sa spomínať slovo ROZVOD. Pre 
nášho syna, ktorý žije hlbokou vie-
rou a láskou k Pánu Bohu, to bolo 
absolútne neprípustné. Aj ja ako 
veriaca a od malička vychovávaná 
vo viere som to brala ako posledné 

TABLETKY VIERY SÚ ZADARMO

možné riešenie. Práve v tom najhor-
šom, po prebdenej októbrovej noci 
v roku 2014, mi ráno prišiel mail od 
bratov Saleziánov zo Šaštína. V tom 
čase spravovali Baziliku Sedembo-
lestnej Panny Márie.“

Veď Šaštín je za rohom
Obsahom mailu, ktorý dostala Ma-
gdaléna, bola vtedy prebiehajúca 
synoda. Hneď v úvode bolo spo-
menuté Slovensko. Budapeštiansky 
kardinál Péter Erdő, generálny re-
látor III. mimoriadneho zasadnutia 
Svetovej synody biskupov, v úvodnej 
reči okrem iného povedal: „Pútnic-
ké miesta v mnohých krajinách, 
dokonca i v tých najsekularizo-
vanejších, sú stále viac navštevo-
vané. Desiatky tisíc manželov idú 
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napríklad do Mariánskej svätyne 
v Šaštíne, na Slovensku, aby si ži-
adali pomoc od Panny Márie v ich 
manželských problémoch“. V tej 
chvíli Magda jasne počula vnútorný 
hlas: „Veď Šaštín je za rohom...“ Vždy 
ju tam ťahalo, cítila sa pri Sedem-
bolestnej ako doma pri svojej mat-
ke. No nikdy jej nenapadlo požiadať 
tam  o pomoc v manželskej kríze. 

Aspoň kvôli deťom...
„Prišla som z práce domov, nikomu 
som nič nepovedala, zobrala auto 
a vyštartovala smer Šaštín,“ pokra-
čuje v rozprávaní Magdaléna. „Bola 
som dohodnutá s jedným z bratov 
Saleziánov, že sa porozprávame a 
na náš problém sa pokúsime nájsť 
riešenie. Slovami sa to nedá opísať, 
ako som sa cítila. Nikdy predtým 
som nehľadala v osobných veciach 
oporu v kňazovi. Myslela som si, že 
ju nepotrebujem. Ani svoju mamu 
som nezaťažovala svojimi problé-
mami, bojovala som s nimi sama. 
Bola som z domu preč asi 5 hodín. Je 
to zaujímavé, no vôbec som sa ne-
zaoberala tým, že ma manžel alebo 
deti budú hľadať. Po veľmi ťažkom 
rozhovore a svätej spovedi som zo-
stala ešte sama v Bazilike. Sadla som 
si do lavice, plakala som a modlila 
som sa. Zobrala som do rúk modli-
tebnú knižku položenú na lavici a in-
tuitívne som ju otvorila. Odrazu som 
mala pred očami modlitbu za man-
želov. Takmer mi oči vypadli, videla 
som túto modlitbu prvý raz! Ticho 
som ju odriekavala, stránky kniž-

ky kropili moje slzy. Úpenlivo som 
prosila Sedembolestnú Pannu Má-
riu, aby pomohla udržať naše man-
želstvo. Aspoň kvôli deťom. Zostala 
som aj na Svätom ruženci, ktorý sa 
celý október modlí pred sv. omšou, 
aj na sv. omši. Domov som sa vraca-
la s úplným pokojom a vyrovnanos-
ťou.“ 

Najkrajšie ráno v živote
Doma bolo, na počudovanie, všet-
ko v poriadku. Iba syn sa zaujímal, 
kde mama bola. Povedala popravde 
a s prosbou: „V Šaštíne, pri Sedem-
bolestnej. Nehovor to otcovi“. Určite 
by z toho bola ďalšia hádka. Manžel 
sa však na nič nepýtal a večer, ako-
by predtým nebolo žiadne búrlivé 
obdobie, sa manželia v pokoji po-
rozprávali. Navzájom vypočuli svoje 
názory, nakoniec sa objali a vyslovili 
slová odpustenia sprevádzané prúd-
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mi sĺz na oboch stranách. „Nasledu-
júce ráno bolo najkrajšie v mojom 
živote,“ s úsmevom v hlase hovorí 
Magdaléna. „A od toho dňa sa za-
čali diať zázraky. S Božou pomocou 
v mojom a našom živote sa dejú do 
dnešných dní.“

Boží dar pre rodiny
Keď si Magda v nasledujúcich dňoch 
prečítala správu, ktorú vydala KBS, 
iba sa s láskou usmiala. Správa po-
tvrdila to, čo na vlastnej koži vysk-
úšala: 
Rím 8. októbra 2014 (TK KBS) Pred-
seda Konferencie biskupov Sloven-
ska Mons. Stanislav Zvolenský na 
prebiehajúcom III. mimoriadnom 
generálnom zhromaždení Synody 
biskupov o rodine vyzdvihol výni-
močnosť pútnického miesta Šaštín a 
Národnej svätyne, ktorá sa tam na-
chádza. Arcibiskup zdôraznil, že ma-
riánsku svätyňu v Šaštíne vnímame 
ako dar Boží pre naše rodiny, pre-
tože má vo svojom základe obnovu 
manželského a rodinného spoluži-
tia. Arcibiskup Zvolenský skonšta-
toval, že v rámci príprav na synodu 
mali slovenskí biskupi príležitosť 
zaoberať sa aktuálnou situáciou v 
slovenských rodinách. S bolesťou 
si overili, že medzi rozšírené pro-
blémy patria ťažkosti vo vzťahoch a 
komunikácii v rodinách. Mariánsky 
Šaštín preto vyzdvihol ako význam-
né miesto, na ktorom sa slovenské 
rodiny otvárajú pre odpustenie a 
obrátenie – miesto, kam prichádza-

jú prosiť o Božiu pomoc a milosr-
denstvo na príhovor Božej Matky 
– Sedembolestnej Panny Márie. 

„Manželská poradňa“ funguje
Magda sa už osem rokov teší z kaž-
dého jedného dňa a víta ho modlit-
bou Svätého ruženca. Hoci sa u nich 
doma, ako napokon v každej rodi-
ne, občas zamračí, už vie, kde nájde 
oporu: „Pôjdem do Šaštína, pomod-
lím sa, dobijem sa neopísateľnou 
Láskou a silou. Snažím sa každému, 
kto rieši rodinné či manželské pro-
blémy, odporučiť Šaštín. Sama som 
sa presvedčila, že táto „manželská 
poradňa“ naozaj funguje. Ďakujem 
Bohu za ten raňajší októbrový mail, 
ktorý mi zmenil život.“ 
 
Svoje rozprávanie Magdaléna uza-
tvára konštatovaním, že viera je naj-
lepší lekár na  bolesti, trápenia, žiale. 
Určite lepšia ako tabletky. Modlitba 
zaberá hneď a má dlhodobé účinky. 
Navyše: je úplne zadarmo. 

Ivana • Foto: autorka; 
ilustračné foto: internet
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alebo Keď je žihadlo požehnaním  
„Dajte si tie rukavice dolu!“ povedal 
mi prísne riaditeľ včelárskej školy 
pri praktických skúškach.  S povzdy-
chom a dodatkom: „Ach, keby tie 
včely nebodali...“ som si dal rukavi-
ce dolu a na to mi riaditeľ povedal: 
„Je požehnaním pre včely, že majú 
žihadlá“. Už som bol radšej ticho, 
len som si spomenul na moje čers-
tvé opuchy po bodnutiach od včiel 
na tele a mysľou mi prebehlo: „Tak 
to mi je pekné požehnanie, bodnutím 
spôsobovať bolesť...“  
Pri práci so včelami už nebol čas na 
uvažovanie, ale vrátil som sa k to-
muto dialógu cestou domov z Bans-
kej Bystrice, keď som mal dosť času 
na premýšľanie. Uvedomil som si, že  
riaditeľ mal pravdu. Bez žihadiel by 
včely dopadli ako muchy. Neubráni-
li by sa pred nikým, nebol by mož-
ný spôsob ich života. Vďaka žihadlu 
však má včela rešpekt, dokáže ubrá-
niť seba, svoju rodinu, kráľovnú, 
plod a zásoby peľu a medu. A preto 
má i práca včelára svoju cenu, lebo 
je spojená s bolesťou. Bez bolesti 
a rizika sa nedá včeláriť. Aj v tom je 
krása včelárenia.   
Uvedomil som si aj to, že podobné 
až rovnaké je to pri všetkom v na-
šom živote. Vážime si to, čo nás stojí 
námahu, starosť a niekedy i bolesť. 
Preto si ceníme to, o čo sme sa sami 
zaslúžili a namáhali sme sa pre to: 

TÉMA DŇA

Čo som sa naučil od včiel

pre ukončenie školy, našu mzdu ale-
bo vlastnoručne postavený dom. Aj 
láska, to najcennejšie o čo sa snaží-
me, o čo bojujeme a po čom túžime, 
je často spojená s bolesťou. A hoci 
láska často bolí, nie je nič krajšie 
na svete. Všetko, čo má na svete 
a v našom živote nejakú cenu, je 
spojené s bolesťou. 
Na ostatok som si uvedomil, že rov-
nako je to s našou vierou. Ježiš, i keď 
dokonalý Boh, trpel na kríži ako do-
konalý človek. Obeta Ježiša Krista na 
kríži má takú veľkú cenu nášho vy-
kúpenia a oslobodenia preto, lebo 
bola ozajstná a bola spojená s ob-
rovskou bolesťou. Je to bolesť a utr-
penie Krista, vďaka ktorej máme 
prisľúbenie večného života.
Od včiel som sa toho naučil veľa. 
Včela nerobí nič zbytočne. Všetko, čo 
včela robí, má nejaký význam. Uznal 
som aj to, že žihadlo je pre včelu 
skutočne požehnaním. A už nemám 
z bodnutia strach. Viem, že bolesť 
z bodnutia trvá len chvíľu a radosť 
z včelárenia mi nemôže zobrať.  Tak 
i naše odchádzanie z tohto sveta 
bude zrejme spojené s bolesťou, 
ale veľmi rýchlo nás čaká prisľúbený 
večný život v Božom kráľovstve. 

Richard • Foto: mojevcely.sk
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Muž volá manželke:
„Miláčik, máš radšej hory alebo more?“
„Samozrejme, že more. Ty kupuješ dovo-
lenku?“
„Ale nie, osviežovač vzduchu do WC.“

V reštaurácii.
Čašník: „Prosíte si čaj alebo kávu, páni?“
Prvý hosť: „Ja poprosím čaj.“
Druhý hosť: „Aj ja si dám čaj, ale nech je tá 
šálka čistá!“
Po chvíli.
Čašník: „Nech sa páči, dva čaje. Ktorý z vás 
to chcel čistú šálku?“

Farník si nechal požehnať prívesok so sv. 
Krištofom.
Kňaz ho upozorňuje: „Sv. Krištof ochraňuje 
len do rýchlosti 130 km/h.
Pri vyššej rýchlosti sa treba obracať na sv. 
Jozefa, patróna dobrej smrti.“

Pripravil: Pavol

SVITANÍČKO

baníci
chorí
lekárnici
námorníci
pokrývači
slepí
vysťahovalci

Skupiny ľudí v osemsmerovke sú pod 
patronátom   ..................   ...................   
...................  Jeho sviatok sa slávi spolu so 
sviatkom archanjelov sv. Michala a Gab-
riela 29. septembra.

Pripravil: Samko

Chlapík ide prvýkrát k leká-
rovi a na dverách ordinácie 
vidí cenník:
Prvé vyšetrenie: 50,- €
Každé ďalšie vyšetrenie: 5,- €
Zaklope na dvere, otvorí 
a povie:
„Dobrý deň, pán doktor, tak 
som tu opäť!“

NA VESELÚ NÔTU
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FARSKÁ MATRIKA

Do večnosti sme vyprevadili   
Juliana Šimonovičová, rod. Štetinová  † 07. 07. 2022   12. 07. 2022
Jozef Malík    † 31. 07. 2022  12. 08. 2022
Jozef Húšek    † 16. 08. 2022  23. 08. 2022
Anna Žáčková, rod. Matoková   † 11. 09. 2022  13. 09. 2022
Oľga Kusalíková, rod. Haláková    † 21. 09. 2022     27. 09. 2022

Sviatosť krstu prijali
Rebeka Jahelková 26. 06. 2022
Nelly Bušeková 10. 07. 2022
Simona Majtánová 24. 07. 2022
Adam Marek Šišolák 07. 08. 2022
Denis Mirga 27. 08. 2022
Vivien Eva Dojčák 28. 08. 2022
Richard Kráľ 11. 09. 2022
Isabella Prévaj 11. 09. 2022
Eliška Šišoláková  25. 09. 2022 

Manželstvo uzavreli
Milan Uher a Erika Lenghartová  
09. 07. 2022

Alexej Novotný a Michaela Knotková 
03. 09. 2022

Daniel Kuklovský 
a Frederika Kozárková 10. 09. 2022

Marek Matlovič a Mária Bobotová  
17. 09. 2022

Dalibor Kuník a Monika Žáčková 
24. 09. 2022

pohreb: 

krst:

V našej farnosti pripravujeme re-
formu ružencového bratstva. Jed-
ným z dôvodov je aj to, že pani 
Bernardína Majzúnová odstúpila 
z funkcie horliteľky RB. Hlavným 
dôvodom je však fakt, že Ružen-
cové bratstvo v Závode je už dlho-
dobo nefunkčné – ani v hrubých 
rysoch nefunguje podľa Stanov ru-
žencových bratstiev na Slovensku 
záväzných od 1. januára 2007.
Každý, kto chce byť členom RB 
a mať účasť na všetkých dobrách 

Reforma Ružencového bratstva v Závode 2022
a milostiach Rehole dominikánov 
ako i prísľuboch Panny Márie, da-
ných tejto reholi, sa prihlási vy-
plnením prihlášky. V prihláške si 
môže vybrať formu členstva buď v:

• Živom ruženci
• Svätom ruženci
• Večnom ruženci

Viac informácií o jednotlivých for-
mách členstva a záväzkoch z toho 
plynúcich nájdete na vzore prihláš-
ky. Otec Peter
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