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ÚVODNÍK

Postava Zacheja je nám z evanjelií 
asi dôverne známa. Pán Ježiš pre-
chádza starobylým mestom Jericho. 
Dopočuje sa o tom hlavný mýtnik 
mesta, bohatý Zachej, a zatúži Ježiša 
vidieť, veď už veľa toho o ňom počul. 
Je však malej postavy a cez zástup, 
ktorý sa na uliciach mesta zbehol, 
nemá šancu. Beží teda napred po 
ceste, ktorou má Ježiš prechádzať 
a vydriape sa na planý figovník, aby 
mal odtiaľ rozhľad. Keď však Ježiš 
príde na to miesto, stane sa zvlášt-
na vec. Ježiš sa zachová presne opa-
čne ako všetci ostatní, čo Zacheja 
poznali. Neignoruje Zacheja, nepo-
hŕda ním, neodsudzuje ho. Naopak 
– zastaví sa, pozrie hore a hovorí: 
„Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes 
musím zostať v tvojom dome.“ Ľudia, 
čo to sledujú, sú nespokojní a frflú: 
vošiel k hriešnemu človekovi. Ale 
Zacheja Ježišovo priateľské sprá-
vanie zasiahne priamo do srdca 
a mení ho. Ten, čo doteraz okrádal 
svojich blížnych – vyberal mýto pre 
okupantských Rimanov a vyberal 
viac ako mal určené, aby si naplnil 
aj vlastné vrecká – teraz prichádza 
k Ježišovi a hovorí: „Polovicu svojho 
majetku rozdám chudobným a  ak 
som niekoho oklamal, vrátim štvor-
násobne.“ A Pán Ježiš okomentoval 
toto Zachejovo správanie: „Dnes pri-

Aj dnešný svet má svojich 
Zachejov
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šla spása do tohto domu!“
Zachej nebol asi jediný, kto v Ježišo-
vej dobe konal prospechársky – priži-
voval sa a bohatol na možnostiach, 
ktoré mu dávala doba, postavenie 
a spoločenská situácia. Aj dnes má 
svet takýchto „Zachejov“ a nie je 
ich málo. Napriek tomu, že ich nie 
je málo, je to stále len niekoľkoper-
centná menšina z celej ľudskej po-
pulácie. A týchto zopár percent prí-
živníkov parazituje na hodnotách, 
ktoré vytvára veľká väčšina pracu-
júcich. Ľudí často unavených a str-
haných, nemajúcich šancu si od-
dýchnuť, pracujúcich aj v niekoľkých 
zamestnaniach paralelne, len aby 
uživili svoje rodiny a i tak dostanú 
zaplatené len smiešne malé per-
cento z toho, čo dostávajú ich páni, 
pre ktorých vytvárajú zisk. Aby toho 
nebolo málo, niektorí, aby mali zisky 
ešte väčšie a chudobní, aby boli ešte 
chudobnejší, aby prišli aj o domovy 
ba aj o holý život, navyše podnecujú 
nerovnováhu roznecovaním vojno-
vých konfliktov. To generuje migrá-
ciu, rast cien a ďalšie bolesti dnešnej 
spoločnosti. Žiaľ, i takáto vie byť de-
mokratická spoločnosť súčasnosti.

Mnohí ľudia sú týmto všetkým zne-
chutení, zdeptaní. Uzatvárajú sa 
do seba, nevedia sa tešiť zo života, 
strácajú chuť žiť. Ak sa k tomu prida-
jú ešte nejaké osobné, zdravotné či 
rodinné problémy – hotová katastro-
fa. A do tejto situácie prichádzajú, 
ako každoročne, Vianoce. Chcú nám 
opäť pripomenúť nie to, čo počuje-

me v reklame – do nemoty opako-
vanom klamstve: behajte po obcho-
doch a míňajte! Chcú pripomenúť, 
že na Vianoce sa narodil Niekto, kto 
už všetky trápenie minulých, dneš-
ných i budúcich čias dávno vyriešil. 
Že je tu Niekto, kto i do tohto sve-
ta prináša nádej. Žiaľ, málokto Ho 
dnes počúva a berie vážne. Kiež by 
aj v dnešných časoch bolo viac ľudí, 
ktorí by podobne ako Zachej z Jeri-
cha chceli vidieť Ježiša a nechali sa 
ním zasiahnuť a premeniť...

Nech nás situácia, v ktorej žijeme, 
neznechucuje. Naopak, nech nás vy-
provokuje k tomu, aby sme modlit-
bou a príkladom svojho kresťanské-
ho života napomáhali ako Pán Ježiš 
tým novodobým Zachejom k pozi-
tívnej zmene – k pokániu. Aby sme 
zúfalým a znechuteným vlievali ná-
dej a povedomie, že toto všetko sa 
raz pominie, ale Kristus a jeho láska 
je večná. Aby sme sa aj sami nesta-
li tými starými Zachejmi, ale vedeli 
svojim blížnym aj konkrétnymi skut-
kami pomoci prinášať nádej.
Napokon – otvorme sa Ježišovi, 
ktorý nám dal na Vianoce seba sa-
mého. Zjednoťme s ním svoj život 
a prinášajme Ho všetkým, ktorí sú 
v zajatí egoizmu, beznádeje, nená-
visti či znechutenia, aby v Ňom našli 
ŽIVOT.

Požehnané Vianoce, plné darujúcej 
sa Lásky vám zo srdca želá váš du-
chovný otec Peter. 
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Je už tradíciou, že každoročne 11. 
novembra o 11. hodine a 11. minú-
te si aj v  našej obci pripomíname 
obete svetových vojen. Tento rok 
tomu nebolo inak. 
Symbolicky na pamiatku padlých je-
denásťkrát zaznie Zvon mieru nad 
mestom Rovereto v Taliansku.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Aby obete neboli zbytočné

Zvon, ktorého zvuk sprostredkúva- 
me cez obecný rozhlas, bol zhoto-
vený z iniciatívy miestneho farára 
Dona Rosaro zo zbraní a munície, 
ktoré zostali na bojisku v okolitých 
horách. Ide pravdepodobne o naj- 
väčší funkčný zvon na svete. Od 
roku 1965 sa nachádza na návrší 
nad mestom. Je zavesený na oceľo-
vej konštrukcii, okolo ktorej stojí 114 
stožiarov s vlajkami štátov, ktoré 
prispeli na výrobu tohto zvona.

Nové dôstojné miesto
V našej obci máme pomník pad-
lých na čestnom mieste v kostol-
nom parku. Po úpravách a veľkej 
rekonštrukcii parku ostal stáť pod 
úrovňou terénu a akoby bokom od 
všetkého. Aby zaujal dôstojné mies-
to vedľa chodníka, obec ho v roku  
2016 opäť osadila a čiastočne zre-
konštruovala. Postavený bol v roku 
1921 na počesť padlých vojakov 
z našej obce v 1. svetovej vojne. Ne-
sie mená 51 padlých. 

Samostatnú kapitolu tvorí 2. svetová 
vojna. Dlho ju pripomínala iba malá 
mramorová tabuľka umiestnená na 
budove Obecného úradu, vyjadru- 
júca našu vďaku za oslobodenie So-
vietskej armáde 4. apríla 1945. Ne-
boli na nej mená padlých a dátum 
oslobodenia bol nesprávny. Bolo 
namieste, aby sme chybu odstráni-
li a dali vyrobiť novú tabuľku. Dnes 
už máme vytvorené nové čestné 
miesto na umiestňovanie pamät-
ných tabúľ – nachádza sa na múre 
starého kultúrneho domu smerom 
do kostolného parku. V tomto roku,            
5. apríla, sme na stenu umiestnili 
pamätnú tabuľu Hrdinom a obetiam 
2. svetovej vojny u nás v Závode. 
Slávnostne odhalená a posvätená 
pánom farárom pripomína hrôzy 
vojny, ktoré sa našich rodín bezpros- 
tredne dotkli.
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Už nikdy sa domov nevrátili
5. apríl 1945 bol krvavý deň. Počas 
oslobodzovania obce zahynuli tra-
ja naši občania, desať červenoar-
mejcov a dvadsaťpäť nemeckých 
vojakov. Okrem toho na rôznych 
frontoch zahynuli a už sa domov 
nevrátili štyria mladí muži z našej 
obce, ktorí narukovali a bojovali za 
našu slobodu. A domov už nikdy 
neprišli ani dvadsiati občania našej 
obce židovskej národnosti. Násilím 
odvlečení zahynuli v koncentrač-
ných táboroch smrťou, ktorú si len 
ťažko vieme predstaviť.
Pamätná tabuľa pripomína tieto 
udalosti. Pripomína hrôzy vojny 
a dáva priestor na zamyslenie. Ro-

dinám pripomína predkov, ktorí sa 
obetovali, obetiam strašnú nespra-
vodlivosť a nám všetkým má byť 
zdvihnutým prstom. 

Aj tento rok sme sa 11. novembra 
stretli a pomodlili pri pomníku pad-
lých. Spomínali sme na tieto uda-
losti, porovnávali ich s dneškom. 
Nie všetci sme sa zhodli na tom, či 
sa ľudstvo dostatočne poučilo. Naši 
predkovia museli priniesť mnoho 
a mnoho obetí, aby sme my dnes 
mohli žiť lepšie. 11. november nám 
pripomína, že máme žiť tak, aby ich 
obete neboli zbytočné.

Peter • Foto: autor a Ivana
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ FARNOSTI

Krížová cesta v novom šate

Obrazy krížovej cesty sú maľované 
na plátne. Na niektorých obrazoch 
bolo plátno už značne poškodené, 
miestami aj prederavené, bolo ne-
vyhnutné opraviť a spevniť ho. Štyri 

Popri rekonštrukčných prácach 
v  našom farskom kostole sa nám 
v priebehu rokov 2021 – 2022 po-
darilo zreštaurovať aj obrazy krí-
žovej cesty a  obraz Ružencovej 
Panny Márie z  bočného oltára. 
Na reštaurovaní týchto obrazov 
pracoval Mgr. art. Róbert Mer-                                  
cell, ktorý okrem toho zreštauroval 
aj organovú skriňu, robil menšie 
opravy aj na kazateľnici – na čas-
tiach, ktoré boli rozobrané pri re-
konštrukcii podlahy a pozlátil nám 
časti ozdôb na mobiliári svätyne aj 
na spovednici.

obrazy sú dokonca namaľované na 
preglejke. Pravdepodobne už v dáv-
nejšej minulosti bolo plátno, na 
ktorom boli namaľované, natoľko 
poškodené, že ich niekto premaľo-
val takýmto spôsobom. Škoda, že 
sa nenašli tie pôvodné, maľované 
na plátne. Dnešnými technológiami 
reštaurovania by sa možno dali za-
chrániť.

Maľby bolo potrebné vyčistiť, od-
strániť z nich vrstvy prachu a špiny, 
ktoré spolu s vlhkosťou za tie roky 
vytvorili súvislú vrstvu. Tá ich robi-
la tmavými a nevýraznými. Obrazy 
majú teraz svetlejšie a výraznejšie 
farby. Po vyčistení majster ešte uro-

Po odstránení a  premiestnení obrazov do maj-  
strovej dielne zostali na stenách kostola len tma-
vé škvrny v  pravom uhle, naznačujúce polohu 
obrazov.
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Krížová cesta v plnej krásne na svojom pôvodnom mieste, no v svetlejších farbách a na zdravých plát-
nach.

bil povrchovú úpravu konzervač-
ným lakom.
Opravu si vyžadovali aj rámy, 
v ktorých sú obrazy vsadené, a pod-
rámy, na ktorých je napnuté plátno. 
Sú z dreva a v niektorých sa už za-
hniezdil drevokazný hmyz – nevyh- 
nutné bolo ošetrenie chemickým 
prostriedkom. Majster rámy očistil 
od vrstiev farby po viacerých pre-
maľbách až na pôvodnú farebnosť, 
potom znovu natrel v pôvodných 
farbách a niektoré časti aj pozlá-
til. Práce teda bolo naozaj „ako na 
kostole“. Reštauračné práce vyža-
dujú čas, majú technologickú pos- 

tupnosť, preto sa aj rekonštrukcia 
časovo natiahla.

Obrazy už dávnejšie možno vidieť 
na svojich miestach a môžu tak byť 
pre nás všetkých inšpiráciou nielen 
pri modlitbe krížovej cesty počas 
pôstu, ale i pri rozjímaní nad utrpe-
ním Pána Ježiša počas celého roka. 
Rovnako obraz Ružencovej Panny 
Márie, pod ktorej ochranu sa utie-
kame.

Peter • Foto: Ivana
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POZNÁME SA Z KOSTOLNÝCH LAVÍC

Poznáme to asi všetci – v nedeľu do-
poludnia vypneme sporák či televí-
zor, vyleštíme 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 ne-
všimli, 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 hodno-
tou. Táto rubrika slúži aj na to, aby 
sme sa vo farnosti lepšie spozna-
li. Aby sme poznali ľudí, ktorí svoje 
dary premieňajú na radosť iných. 
Prinášame ďalší rozhovor.  

Žiť s Bohom je úžasné

24. novembra sa uskutočnilo usta-
novujúce zasadnutie Obecného zas-                           
tupiteľstva v Závode. Do funkcie 
starostu bol uvedený jeden z našich 
farníkov. Poznáme ho z kostolných 
lavíc – predovšetkým tí z nás, ktorí 
chodia na sv. omše do kostolíka Bož-
ského Srdca Ježišovho na Húškoch. 
Radomír Ševeček je nielen lekto-
rom, ktorý číta liturgické čítania, ale 
po ostatných komunálnych voľbách 
aj starostom našej obce. Svoj prvý 
rozhovor poskytol nášmu Svitaniu.

• Aké sú vaše prvé starostovské 
dni? Čo ste si našli „na stole“?
Prvým krokom bolo zoznámenie sa 
s pracovníkmi úradu, postupne sa 

oboznamujem s agendou. A učím 
sa viesť zasadnutie obecného zastu-
piteľstva. Je rozbehnutých niekoľko 
projektov, jedným z nich sú rekon-
štrukčné práce na cintoríne. Pro-
jekt dozorujú pamiatkari, kritériá 
sú veľmi prísne. Ľudia sa napríklad 
čudujú veľkosti dlažobných kociek: 
prečo sú také malé? Veľkosť sme do-
stali „predpísanú“ od pamiatkarov. 
Nič sa s tým nedá robiť. Súčasťou 
rekonštrukcie je výmena potrubia 
a studní, nové budú nerezové. Čis-
tili a prevzdušňovali sme odtoky, vo 
vstupnom priestore sú vybudované 
etáže. V budúcnosti by sme radi vy-
budovali aj priamu cestu do domu 
smútku, tá nie je súčasťou tohto pro-
jektu. Rekonštrukcia cintorína by sa 
mala ukončiť vo februári, do veľkej 
miery závisí od počasia. 

Inagurácia starostu, R. Ševeček s manželkou 
Alenkou a deťmi.
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• Na spadnutie je údajne aj nástup 
nového praktického lekára. 
Je to tak, ešte do Vianoc by mal začať 
lekár ordinovať. Je okolo toho dosť 
vybavovania s hygienou, okresným 
úradom, VÚC. Ide o skúseného lekára 
z Ukrajiny. Je to päťdesiatnik s 25-roč-
nou praxou, doposiaľ pôsobil v Kam-
bodži na švajčiarskej klinike. Každým 
dňom vyzveme ľudí prostredníctvom 
web stránky aj obecného rozhlasu, 
že sa môžu začať prihlasovať do am-
bulancie. Lekárovi poskytneme nový 
služobný byt v objekte zdravotného 
strediska. Radi by sme tiež zosúladili 
ordinačné hodiny lekára s otváracími 
hodinami lekárne – pre pacienta je 
dôležité, aby sa po vyšetrení ihneď 
dostal k liečbe. 

• Aké sú vaše najväčšie starostov-
ské výzvy, ktoré by ste chceli zvlád-
nuť v najbližších 4 rokoch?
Rád by som získal pre obec čo najviac 
financií z eurofondov. Jedným zo zá-
merov je napríklad zriadiť na cintorí-
ne urnový háj. Mal by sa nachádzať 
pri múre za mraziacimi boxami 
domu smútku. Urnový háj môže vy-
tvoriť peknú scenériu prostredia, 
pôjde o regálový typ. Veľmi ma trá-
pi bezpečnosť v obci a aj bezpečnosť 
na cintoríne. Musíme sa sústrediť 
nielen na ochranu pamiatky – kosto-
la, ale aj na ochranu pietnych miest. 
Areál sa uzamyká, no napriek tomu 
sa tam dostávajú skupiny, ktoré zne-
ucťujú pietne miesta. Chcem riešiť aj 
bezpečnosť na cestách. V obci nie je 
označenie križovatiek, ľudia sú zmä-
tení, kto má kde prednosť v jazde. 

Chýbajú chodníky. Toto robí pohyb 
obyvateľov v obci nebezpečným. Rád 
by som posilnil kamerový systém, 
dopravné značenie a zabezpečil uka-
zovatele rýchlosti.
Mojím cieľom je aj spojenie obce od 
Jazera aj od Horného konca s existu-
júcou cyklotrasou. Spojenie by malo 
viesť cez železničnú stanicu až k Mo-
rave. Obec by sa tak priamo napoji-
la na rieku a aj na cyklotrasu Devín 
– Skalica. Na železničnej stanici by 
som rád zriadil úschovňu bicyklov 
a obnovil autobusové spojenie obce 
so stanicou. Vstupujem do rokovania 
s Arrivou so zámerom, aby jej linko-
vé autobusy zachádzali na stanicu. 
Dôležité však je aj to, aby naši ľudia 
disciplinovane parkovali na parkovis-
ku na železničnej stanici. Parkuje sa 
tam často „nadivoko“. Rekonštrukciu 
si zaslúžia aj obecné budovy: zdra-
votné stredisko, kde sa budú opra-
vovať schody a celý vstupný priestor, 
vybuduje sa parkovisko. Obchody v 
dome služieb, hasičská zbrojnica či 
starý kultúrny dom tiež volajú po ob-
nove. Takisto by som rád skrášlil par-
čík za farou smerom k pastoračnému 
centru.  

• Pôvodom ste Moravan, aký je váš 
vzťah k Závodu? 
Moja mama žila v Závode do svojich 
21 rokov, potom odišla do Ostravy. 
Žila tam až do otcovej smrti pred 
dvoma rokmi. Narodil som sa teda 
v Ostrave, na základnú vojenskú služ-
bu som nastúpil do Bratislavy. Od-                                                                            
vtedy, teda od roku 1984, som na Slo-
vensku. V Závode žijem už 22 rokov. 
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• Môžete prezradiť niečo zo svojho 
súkromia?
Počas vojenčiny som sa zoznámil 
so svojou prvou manželkou a zostal 
som žiť v Bratislave. Z nášho manžel-
stva sa zrodili dve skvelé deti: Petra 
(32) študovala v Dánsku, pôsobila 4 
roky ako dobrovoľníčka v Kambodži, 
teraz pracuje ako grafická dizajnér-
ka. Martin (26) študoval manažment 
na anglickej University of Warwick, 
organizoval konferencie pre 150 stre-
doškolákov Hlava vo svete, srdce na 
Slovensku, získal aj náročnú licenciu 
na organizáciu podujatia TEDxYouth, 
prvýkrát na Slovensku. Deti často 
chodia do Závodu. So svojou druhou 
manželkou Ali som sa zoznámil prá-
ve tu, v Závode. V roku 2004 sa nám 
narodila Natálka (18), je študentkou 
3. ročníka Strednej školy masmediál-
nych štúdií v Bratislave. 

• Ste kresťan – katolík a vôbec to ne-
skrývate. Kto vám odovzdal vieru?
K viere som sa dostal cez rodinu svo-
jej prvej manželky. Bolo to ešte za so-
cializmu a ja som sa ocitol v neuveri-
teľnej rodine veriacich ľudí. Viera tu 
mala pevné korene. Stretávali sme sa 
v úžasnom kresťanskom spoločen-
stve u Vojtkovcov na Palkovičovej uli-
ci v Bratislave. Moje prvé manželstvo 
sa rozpadlo, no práve manželkina 
rodina mi ukázala, čo znamená veriť.

• Čím je pre vás viera?
Neskutočne sa teším, že som sa roz-
hodol pre život s Bohom. Ten život 
je úžasný. Viera je u mňa na prvom 
mieste. Boh je na prvom mieste. Kaž- 
dé ráno s ním vediem polhodinové 

rozhovory. Viera je pre mňa zázrak. 
Som rád, že som ani v ťažkom období 
počas rozpadu manželstva neopustil 
vieru. A že Boh neopustil mňa. Mám 
veľmi blízko aj k Nebeskej matke, 
veľmi mi pomáha. Milujem Šaštín s 
úžasnou Bazilikou. Pracovne som do-
posiaľ najazdil mesačne  tisíce kilo-
metrov. Auto bolo mojou obývačkou 
aj oltárom. Najradšej som sa v ňom 
modlil Svätý ruženec. Teraz ako sta-
rosta dochádzam o tieto každoden-
né dlhé cesty autom. Preto aktívne 
hľadám nový priestor na svoje rozho-
vory s Bohom. Určite o ne nechcem 
prísť. 

Ivana • Foto: archív R. Š.

Kto je Radomír Ševeček
Syn Márie Ševečkovej, rodenej 
Adamovičovej, a Josefa Ševečka. 
Pôvodnou profesiou lodník, vy-
študoval v Pardubiciach lodnú 
ekonómiu. V roku 1989 urobil 
štátne skúšky lodného kapitána, 
bol jedným z najmladších kapi-
tánov v Československu. Plavil sa 
na lodiach, v roku 1993 nastúpil 
do policajného zboru v Bratisla-
ve. Pracoval v pohotovostných 
jednotkách, kriminálnej polícii, 
hraničnej a cudzineckej polícii. Po 
15 rokoch v uniforme sa vrátil na 
loď, jazdil na osobných lodiach 
švajčiarskej spoločnosti. Po váž-
nom pracovnom úraze sa už na 
lode nevrátil, pracoval v oblasti 
realít, financií a krízového ma-
nažmentu. V októbri 2022 vyhral 
komunálne voľby a stal sa sta-
rostom obce Závod. 
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LISTY OD TOMÁŠA – TENTORAZ NAŽIVO

Tomáš Rusňák pôsobí ako misionár v africkej Keni už ôsmy rok. Venuje sa street 
boys – chlapcom z ulice. Mladým ľuďom, ktorí nemajú rodinné zázemie a často 
tak ani žiadnu šancu posunúť sa z generačnej chudoby. Tomáš nám pravidelne 
zasiela správy zo svojej misie, ktorú niektorí farníci podporujú výťažkom zbierky 
Pôstna polievka alebo individuálnymi finančnými darmi. A v neposlednom rade 
aj modlitbami. Na Vianoce Tomáš zvykne chodiť domov, na Slovensko. Tentoraz 
nás prekvapil – neprišiel sám. S jeho hosťom sme sa prvý raz stretli v kostole na 
nedeľnej svätej omši. Svitanie za vás obom mladým mužom položilo zopár otázok.

Veľmi často jete a pozeráte do chladničky

• Tomáš, čo ťa viedlo k tomu pozvať 
do Závodu jedného zo svojich zve-
rencov?
Tento nápad nespadol len tak z neba. 
Už dlhší čas som plánoval niektoré-
ho z chlapcov priviesť na naše malé, 
pekné Slovensko. Cieľ návštevy nie je 
pevne daný – chcem mu len jednodu-
cho ukázať, že svet nie je len Keňa.

• Navštívite spolu aj iné lokality, 
prípadne krajiny?
Rád by som mu ukázal aspoň trocha 
naše okolie a hlavné mesto. Máme 
v pláne ísť do Prahy a možno stihne-
me aj Viedeň. 

• Ako hodnotíš doposiaľ svoju mi-
siu v Keni?
Počas mojich 8 rokov v Keni sa toho 
naozaj veľa udialo. Vďaka Bohu za 
všetko, za to dobré, aj  za to zlé. 
Lebo nielen z dobrých, ale aj zo 
zlých vecí, ktoré sa nám stanú, sa 
môžeme poučiť do budúcnosti. Mô-
žeme sa na ňu lepšie pripraviť. Mo-
mentálne sme v štádiu opráv nášho 

nového domu, ktorý sa nám podari-
lo zakúpiť na prelome rokov. Začiat-
kom budúceho roka by sme sa chceli 
presťahovať do vynovených priesto-
rov nášho Centra Philippa Neriho.
Mladý muž tmavej pleti, mimocho-

Na viedenskom letisku.
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dom, podľa všetkého prvý obyvateľ 
Afriky v našom kostole, sa volá Eu-
gen David a má 17 rokov.

• Odkiaľ pochádzaš? Môžeš prezra-
diť niečo o svojej rodine?
Som z mesta Kisumu v Keni. Moja 
mama zomrela veľmi mladá, mala 
len 26 rokov, keď nás opustila. Už je 
to 11 rokov. Mám štyroch súroden-
cov: troch bratov a jednu sestru. 
Najstarší zo súrodencov je Vincent 
(19), potom som ja a za mnou Pavol 
(15), sestra Agnes (13) a najmladší 
Roony (11). Po maminej smrti zobrala 
dvoch najmladších súrodencov teta 
do Nairobi. Navštívil som ich prvý raz 
po 7 rokoch. Boli sme tam spolu s To-
mášom. V Kisumu žije môj otec. Mož-
no nie je najlepším otcom na svete, 
ale mám ho rád. Lebo je môj. Tomáš 
mi vždy vraví, že môj otec nie je zlý, 
len trochu pozabudol, že treba byť 
zodpovedný. Možno má strach... ne-
viem. Ako vraví Tomáš: treba odpus-

tiť a začať odznova. Otec musí veľmi 
ťažko pracovať, aby priniesol niečo 
na stôl. Živí sa dolovaním piesku z 
rieky. Ak nie je v rieke voda, razí tu-
nely, z ktorých ťaží piesok. Tunely sú 
dlhé aj 8 m. Je to veľmi nebezpečné,  
kedykoľvek ho tam môže zavaliť.

• Ako dlho poznáš Tomáša? Ako 
dlho chodíš do Centra Philippa Ne-
riho?
Poznáme sa viac ako 4 roky. V roku 
2018 som prišiel do Centra. Po pár 
týždňoch ma dal Tomáš do školy. 
Som prvák na strednej škole Ken 
Obura Secondary school. Po skon-
čení školy by som rád pracoval ako 
vojak v Keni. Veď čas ukáže, ako to 
bude.

• Je toto tvoja prvá návšteva Euró-
py? Ako sa Ti páči na Slovensku?
Áno, prvýkrát v živote som opustil 
Keňu. Slovensko je veľmi pekná a čis-
tá krajina.

Rusňákovci stihli Eugenovi ukázať starodávnu závodskú izbu v Dome 1890, ktorý patrí rodine 
Krajčírovcov. 
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• Čo ťa za tých pár dní najviac zau-
jalo u nás v Závode?
Hmm, veľmi často sa tu je. A stále sa 
pozerá do chladničky. Je tu veľa sta-
rých ľudí. Teda keď to porovnám s 
Keňou. Ľudia sú tu ale milí a láskaví.

• Predpokladám, že si kresťan, keď-
že sme sa stretli v kostole. Je naša 
svätá omša iná ako vaša v Keni?
Bol som pokrstený v roku 2019. 
Bol to Tomáš, kto ma naučil modliť 
sa a dôverovať Bohu. Na katechiz-
mus som začal chodiť, až keď som pri-
šiel do Centra Philippa Neriho. Vte-
dy som sa stal katolíkom. Sväté omše 
sú v Keni oveľa dlhšie. U nás sa oveľa 
viac tancuje, ľudia sa zapájajú spe-
vom a potleskom. Aj peniaze do zvon-
čeka sa u nás vyberajú inak – kaž-                                                                                         

dý ide pred oltár a tam položí svoju 
almužnu. Ľudia prinášajú rôzne veci: 
múku, vajíčka, chlieb, cukor... jedno-
ducho všetko. Potom sa to rozdeľuje 
aj chudobným ľuďom, ktorých je v 
našich končinách veľmi veľa.

• Čo bude nasledovať po tvojom 
návrate do Kene?
Budem všetkým rozprávať, čo som 
zažil a ako to tu všetko funguje. 
Verím, že na túto cestu nezabudnem 
do konca života. Vďaka Bohu za takú-
to príležitosť.

Eugenovi Davidovi, Tomášovi aj ce-
lej rodine Rusňákovcov, ktorá hosťa 
prichýlila, želám požehnané vianoč-
né sviatky!

Ivana • Foto: autorka a archív T. R.

Tomáš a Eugen David, pravdepodobne prvý hosť z Afriky v našom kostole.
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Liturgia v rodine pri štedrovečernom stole

Na stole sa zažne svieca. Je pekné na je zapá-
lenie použiť Betlehemské svetlo.

Úvod: V mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého. Amen.
Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky 
narodenia nášho Pána Ježiša. On 
sa narodil aby priniesol dobro, lás-
ku a pokoj do našej rodiny. V túto 
chvíľu zavítal aj k nám.
Mária, ty si matkou Božieho Syna. 
Celá naša rodina ťa pozdravuje slo-
vami: Zdravas, Mária,...

Evanjelium: Započúvajme sa do 
slov Evanjelia podľa Lukáša (2, 1-14):
„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisá-
ra Augusta vykonať súpis ľudu po 
celom svete. Tento prvý súpis sa 
konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. 
A všetci šli dať sa zapísať, každý do 
svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z ga-
lilejského mesta Nazaret do Judey, 
do Dávidovho mesta, ktoré sa volá 
Betlehem, lebo pochádzal z Dávido-
vho domu a rodu, aby sa dal zapísať 
s Máriou, svojou manželkou, ktorá 
bola v po žehnanom stave. Kým tam 
boli, nadišiel jej čas pôrodu. I po-
rodila svojho prvorodeného syna, 
zavinula ho do plienok a uložila do 
jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta 
v hostinci.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí 
v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu 
zastal pri nich Pánov anjel a ožiari-
la ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich 

veľký strach, ale anjel im povedal: 
„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú 
radosť, ktorá bude patriť všetkým 
ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom 
meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. 
A toto vám bude znamením: Nájde-
te dieťatko zavinuté do plienok a 
uložené v jasliach.“ A hneď sa k an-
jelovi pripojilo množstvo nebeských 
zástupov, zvelebovali Boha a hovo-
rili: „Sláva Bohu na výsostiach a na 
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Pieseň: Tichá noc, JKS č. 88

Prosby a poďakovania:
(môže sa zapojiť každý člen rodiny.)
Pane, v dnešnú noc, noc tvojho na-
rodenia ťa prosíme:
Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby vy-
tvárali ľudskú rodinu spojenú s te-
bou.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.
Za nás všetkých... (možno vymeno-
vať), aby si nás v novom roku 2023 
požehnával a ochraňoval.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.
Za opustených, hladujúcich, chorých 
a trpiacich, aby v týchto dňoch našli 
útechu v tebe.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.
(Môžu nasledovať vlastné prosby.)
Prijmi, Pane, aj našu vďaku:
Za prežitý rok, za to, že si nás spre-
vádzal a že môžeme byť pri Štedrej 
večeri spolu.
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Všetci: Ďakujeme ti, Pane.
Za všetky dary, ktorými sa v dnešný 
večer obdarujeme a za to, že najväč-
ším darom pre nás si ty.
Všetci: Ďakujeme ti, Pane.
Za Svätého Otca, za biskupov a kňa-
zov, ktorý sú znakom tvojej lásky 
a spolu s nami kráčajú po ceste ži-
vota k tebe.
Všetci: Ďakujeme ti, Pane.
(Môžu nasledovať vlastné vďaky.)
Na záver prosieb: Trojjediný Bože, 
buď s nami so svojím požehnaním 
cez Vianočné sviatky i potom, až na 
veky! Otče náš...

Môže nasledovať modlitba za zosnu-
lých v  rodine: Odpočinutie večné... 
Sláva Otcu...

Požehnanie jedla a vinš:
Požehnaj, Otče, toto jedlo, nech je 
nám na úžitok a tebe na chválu. Pro-
síme ťa, Pane, buď častým hosťom 
v našom dome a daj, aby sme boli 
hodní darov, ktorými si nás obdaro-
val.

Vinšujem vám tieto radostné sviat-                 
ky narodenia nášho Pána Ježiša, aby 
sa Ježiš narodil v nás všetkých a ob-
daroval nás svojou láskou, dobro-
tou a pokojom.
(Všetci si môžu vzájomne podať ruky a za-
želať si požehnané Vianočné sviatky.)

Foto: liturgia

Štedrovečerný stôl je nielen miestom dobrého jedla, ale predovšetkým miestom spojenia sa                  
v modlitbe.



14 Svitanie  4/2022

Tradície späté so začiatkom roka

Nový rok 
(1. január) nie je len občianskym 
sviatkom, spätým so zmenou leto-
počtu. V tento deň slávia katolícki 
veriaci Sviatok Panny Márie Boho-
rodičky, ktorý pripomína jej dôležitú 
úlohu v dejinách spásy. Titulom Bo-
horodička poctila Pannu Máriu pr-
votná cirkev už na konci 3. storočia. 
Chcela tým vyjadriť skutočnosť, že 
Mária bola matkou Ježiša ako člove-
ka, no zároveň aj ako pravého Boha. 
Neskôr sa však vyskytli pochybnosti 
o teologickej správnosti tohto titulu. 
Preto koncil v Efeze r. 431 vyhlásil 
dogmu, že Panne Márii patrí prá-
vom.
Materstvo Panny Márie sa však dlhé 
storočia nepripomínalo osobitným 
sviatkom. V podstate ide o novo-
dobú tradíciu, ktorá začala – pod 
vplyvom dejinných udalostí a na po-
silnenie viery – až roku 1931. Refor-
mou cirkevného kalendára po Dru-
hom vatikánskom koncile nesie od 
1. januára 1969 tento sviatok názov 
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky.
V prvý deň roka si ju uctievame, pre-
tože nie je iba Matkou Božou, ale v 
duchovnej rovine matkou nás všet-
kých. Jej prijatie materstva od Boha 
ju totiž nutne obracia aj k ľuďom, 
ktorým je Božia láska ponúknutá. V 
tomto vnímaní sa teda stáva matkou 
všetkých ľudí, Matkou univerzálnou. 
Je dôkazom, že Nebeský Otec pozerá 
na každé svoje dieťa. A to je nádejná 
idea do nastávajúceho roka.

Traja Králi
(6. január) je ľudový názov sviatku 
Zjavenia Pána. Základom sa stala 
zmienka v Matúšovom evanjeliu o 
tom, že novonarodenému Božiemu 
Synovi sa prišli pokloniť mágovia z 
východu. O ich počte i menách mlčí, 
spomína však tri dary. Z toho vzni-
kol predpoklad, že boli traja.  Slovo 
„mág“ má dnes iný význam, no v 
tých časoch znamenal vzdelaného 
perzského kňaza. Preto im po na-
šom hovoríme mudrci. Ich mená 
– podľa tradície Gašpar, Melichar a 
Baltazár – sa objavili až v 12. storočí 
v prostredí parížskej univerzity.
Biblia hovorí, že mágovia šli za 
hviezdou. Moderní astronómovia 
vypočítali, že v tom období prebehla 
konjunkcia planét Jupiter a Saturn, 
ktorá dokázala vyvolať dojem veľkej 
žiarivej hviezdy. Bola dobre viditeľná 
v oblasti Stredomoria a mohla teda 
priviesť mudrcov do Betlehema. Iste 
prekonali dlhú, namáhavú a stras-
tiplnú cestu, museli preto návšteve 
hľadaného novorodenca pripisovať 
veľkú dôležitosť. 
Sviatok patrí medzi najstaršie kres-
ťanské sviatky, slávi sa už od 3. 
storočia ako deň, keď Boh svetlom 
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hviezdy zjavil svojho syna všetkým 
národom. Traja králi bývajú neod-
mysliteľnou súčasťou betlehemov, 
jasličkových pobožností aj témou 
mnohých ľudových hier. Vo sviatok 
Zjavenia Pána kňazi počas slávnos- 
tných omší posväcujú trojkráľovú 
vodu, kriedu a tymian. Často sa 
vykonáva i obrad svätenia príbyt-
kov, pri ktorom sa dom označí leto-
počtom a veľkými písmenami C, M 
a B. Tie znamenajú Christus Mansio-
nem Benedicat – Kristus nech žehná 
tento dom. Niekde sa píšu písme-
ná G, M a B, čo podľa tradície značí 
mená troch kráľov. Toto požehnanie 
má sprevádzať rodinu bývajúcu v 
danom dome, ochraňovať ju pred 
útokmi zlého ducha a podporovať 
jej rast v čnostiach.
Spracovala: Gabriela • Foto: internet

SVITANÍČKO

DIAKON, JERUZALEM, KAMEŇ, KNIHA, 
KORUNA, MUČENÍK, PALMA, ŠTEFAN
Výsledok osemsmerovky doplň do 
úryvku zo Svätého písma:
Ale on (Štefan), plný Ducha Svätého, 
uprene sa zahľadel na nebo, uvidel 
Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici 

Boha a povedal: „_____________________

_________________________________________

_____________________________.“  (tajnička)
Strašne vykríkli, zapchávali si uši a 
všetci sa naňho vrhli. Vyhnali ho za 
mesto a kameňovali. Svedkovia si od-
ložili šaty k nohám mladého muža, 
ktorý sa volal Šavol.
Štefana kameňovali a on sa modlil: 
„Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“

Pripravil: Samko

Svätý Štefan, prvý mučeník
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„Kto chce spoznať Cirkev, nech ide do 
Ríma.“ Takto znelo posolstvo našej 
púte do Ríma pred niekoľkými týž-
dňami k hrobu sv. Petra a sv. Pavla, 
ale i sv. Cyrila a sv. Jána Pavla II.  Keď 
sa Ježiš modlil za Cirkev, tak prosil za 
jednotu, „aby všetci boli jedno“. Ježiš 
založil na zemi jednu Cirkev, všeo-
becnú a univerzálnu, čo je význam 
slova katolícka (καθολική). Podsta-
ta katolíckej cirkvi spočíva v tom, 
že oslovuje každého človeka. Podľa 
Katechizmu sú do katolíckej jednoty 
povolaní všetci ľudia. Patria do nej 
nielen katolícki veriaci, ale aj ostatní, 
čo veria v Krista a napokon vo všeo-
becnosti všetci ľudia povolaní Božou 
milosťou k spáse.  
A takúto Cirkev sme v Ríme našli. 

TÉMA DŇA
Takúto Cirkev sme našli v Ríme

Cirkev, ktorá s otvorenou náručou 
prijíma každého bez ohľadu na jeho 
pôvod, rasu alebo akúkoľvek odliš-
nosť. Už prvý deň našej púte sa začal 
krásnym prijatím na audiencii u Sv. 
otca Františka, kam sme sa dostali 
aj bez vstupeniek. Zažili sme priamo 
naživo, čo znamená katolícka cirkev 
v rôznorodosti národností či rás, 
a pritom v jednote s nástupcom sv. 
Petra. Túto jednotu v Cirkvi som cítil 
aj pri náhodnom stretnutí s delegá-
ciou nemeckých biskupov pri krypte 
baziliky sv. Petra, priamo pri hrobe 
sv. Petra. Boli sme jedno vo viere, 
i keď nemeckí biskupi na svojej ces-
te Ad limina práve sv. otcovi prezen-
tovali závery nemeckej synodálnej 
cesty, ktoré sú v niektorých bodoch 
kontroverzné a ťažko prijateľné.   
Otvorenosť sme našli v každej bazi-
like alebo kostole v Ríme. Každá ba-
zilika a každý kostol je v Ríme otvo-
rený a voľne prístupný takmer počas 
celého dňa. Napriek tejto srdečnej 

Pútnici manželia Hollí pre Bazilikou sv. Pavla 
za hradbami.

Pohľad z kupoly Baziliky sv. Petra.



17Svitanie  4/2022

to veľmi milé a priateľské stretnutie, 
ktoré neskončilo len pozvaním na 
pizzu, ale i pozvaním na diakonskú 
vysviacku slovenského bohoslovca. 
V podvečer posledného dňa nášho 
pobytu v Ríme sme sa zúčastnili na 
diakonskej vysviacke bohoslovca Ma-
reka v Bazilike Santa Croce v Ríme. 
Posledný deň sme zakončili rovna-
ko ako prvý deň, pri hrobe sv. Petra. 
Z púte sme si priniesli vlastnú skúse-
nosť s otvorenosťou katolíckej Cirkvi 
a sv. otca, ale i poznanie, že naším 
poslaním je rovnako prijať každého 
v našej Cirkvi a to bez ohľadu na jeho 
odlišnosť. Katolícka cirkev je tu pre 
každého.             
„A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto 
skale postavím svoju Cirkev a pekelné 
brány ju nepremôžu.“ Mt 16,18

Richard • Foto: archív autora

otvorenosti a prijatia nám predsa len 
niečo chýbalo. Chýbala prítomnosť 
našich krajanov. Našich známych kra-
janov je už v Ríme menej a samotné 
Pápežské slovenské kolégium sv. Cy-
rila a Metoda v Ríme bolo od centra 
dosť ďaleko. Už sme boli pripravení 
sa s tým zmieriť, až sme „náhodou“ 
niekoho stretli.   
K Rímu patrí pizza a to na všetky mož-
né spôsoby. Pri výbere krásnej fareb-
nej domácej pizze v malej reštaurácii 
na ceste z Lateránskej baziliky k Ba-
zilike Santa Maria Maggiore sme sa 
stretli so skupinkou kňazov. Práve 
som manželku presviedčal, aby si 
vybrala nejakú pizzu, keď  sa nám 
kňaz prihovoril po slovensky: „Určite 
vám bude chutiť.“  Takto sme náho-
dou stretli slovenských bohoslovcov 
a kňazov pôsobiacich v Ríme. Niek-
torí boli dokonca zo Záhoria. Bolo 

Bazilika sv. Petra je impozantná aj v noci.
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Pane, prijmi ju do večného raja

Kto by ju nepoznal. Pani Teréziu 
Húškovú vnímal každý, kto nechodí 
do kostola len šúchať lavice. Naro-
dila sa v Závode rodičom Ignácovi 
a Terézii Mikuličovcom. V roku 1952 
sa vydala, s manželom Vendelínom 
si na Húškoch postavili dom. Mali 
spolu 4 deti. Synovia Jozef a Štefan 
mamu predišli do večnosti. Od det-
stva chodila každý deň do kostola. 
V roku 2018 sme v Svitaní publikova-
li rozhovor, v ktorom si zaspomína-
la: „K viere ma priviedli rodičia. V tých 
časoch sa nešpekulovalo, do kostola 
chodili všetci. Cez vojnu som sa na-
učila modliť ruženec k  slzám Panny 
Márie. Boli sme schovaní na povale 
a naše mamy sa ho vždy večer modlili. 
A my deti s nimi.“ S láskou spomína-
la aj na ďakovnú púť do Šaštína, na 
ktorú sa Závodčania vybrali po voj-
ne. Putovala celá dedina, do nohy. 
Naši predkovia sa išli poďakovať za 
to, že prežili. 
Do Závodu najazdila stovky, tisíc-
ky kilometrov. Každý pracovný deň 
na bicykli z Húškov do závodského 
kostola. Cestou sa vždy pomodli-
la dva Sväté ružence: jeden cestou 
tam, druhý späť. Ostatné roky žila 
v dome na Húškoch sama. Navždy 
mi zostane v pamäti, ako oduševne-
ne a z hĺbky srdca predspievala na 
každej nedeľnej svätej omši. V sprie-
vode organu či bez jeho zvukov – 
vždy na slávu Božiu. A na konci po 
požehnaní hlasno odriekala mod-
litbu za budovanie Európy podľa 

kresťanských princípov. Nedala far-      
níkom odísť z kostolíka bez spoloč-
ného pomodlenia za kresťanskú 
Európu. Nezabudnem aj na ďalší 
úžasný moment. Keď pred niekoľký-
mi rokmi odchádzali Saleziáni zo 
Šaštína, požiadali ma, či by som na 
rozlúčkovú slávnosť nepriviezla aj 
tetku Húškovú z Húškov. Akoby nie. 
V aute mi rozprávala jeden zážitok 
s našim Pánom za druhým. A po 
príchode do oratória v šaštínskej 
Bazilike ju posadili ako celebritu na 
vyhradené miesto do prvého radu. 
Saleziáni ďakovali všetkým podpo-
rovateľov počas ich pôsobenia v Ba-
zilike Sedembolestnej Panny Márie 
a osobitné poďakovanie patrilo Te-
rézii Húškovej. Tlieskalo jej celé za-
plnené oratórium. Na rozlúčku mi 
s vďakou za odvoz vtisla do rúk ige-
litový sáčok: „Vezni si uokše, furt ich 
pečem. Aj Saleziáni ich lúbjá!“
Väčšina z nás ju volala tetka Teréza 
Kocúrka. Vždy v závodskom kroji, 
s dlhými vrkočmi spletenými okolo 
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hlavy a schovanými pod ručníkom. 
Verná tradičnej úprave vydatej zá-
vodskej ženy. Takto ju uvidíme už 
len na fotografiách a v pamäťových 
stopách. Koncom novembra si pani 
Húškovú Pán Boh povolal vo veku 
čerstvých 90 rokov. Otče, buď k nej 
milostivý a prijmi ju do večného 
raja. Ak niekto každým svojím nády-
chom svedčil o Tvojej veľkosti a lás-
ke, bola to ona. Tetka Teréza, bude-
te nám chýbať. 

Ivana • Foto: autorka 
V dnešnej Zaragoze sa stretol s 
budúcim pápežom Sixtom II. Oba-
ja vraj spolu odišli zo Španielska do 
Ríma. Sixtus sa v roku 257 stal pá-
pežom a mladého Vavrinca vysvätil 
za diakona. Hovorilo sa mu rímsky 
diakon, pretože mal zodpovednosť 
aj za hmotný majetok a charitatívnu 
činnosť rímskej Cirkvi. V tom čase to 
bola veľmi dôležitá pozícia a pápež 
tak Vavrincovi vyjadril absolútnu 
dôveru. 
Dlho však netrvalo a ich puto roz-
delil cisár Valerián. Cisár bol spo-                
čiatku voči kresťanom tolerantný, 
ale začiatkom augusta v roku 258 
vydal edikt, ktorým prikázal usmrtiť 
všetkých kňazov, diakonov i bisku-
pov. Prvého chytili pápeža. Vtedaj-
šiu hlavu Cirkvi Sixta II. zajali 6. au-
gusta 258 pri slávení liturgie a hneď 
ho aj popravili. Rímsky prefekt ve-
del, že Vavrinec je správcom majet-
ku a domnieval sa, že Cirkev musí 
byť bohatá. Preto, keď sa ho zmoc-
nili, hneď ho žiadali, aby im vydal 
cirkevné poklady.

ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH

Pôvodný životopis sv. Vavrinca ne-
máme. Fakty o ňom podáva jedine 
tradícia, ktorá je však veľmi živá a 
dôveryhodná. Sv. Vavrinec sa naro-
dil zrejme koncom decembra roku 
225 v Španielsku. Za jeho rodičov 
sa považujú mučeníci Orentius a 
Patientia.

Sv. Vavrinec, diakon a mučeník

OZNAM RUŽENCOVÉHO
BRATSTVA
V rámci nových Stanov ružen-
cových bratstiev prešlo aj naše 
bratstvo reformou. Reformova-
né  Ružencové bratstvo začne 
svoju činnosť od 1. januára 2023. 
Prvé spoločné stretnutie Živého 
ruženca je stanovené na 7. ja-
nuára 2023 vo farskom kostole 
v Závode. Chceli by sme začať 
túto novú etapu bratstva sláv-
nostnou svätou omšou za účas-
ti člena náboženskej inštitúcie 
Dominikánskeho mariánskeho 
centra. Tiež srdečne pozývame 
ďalších záujemcov, aby vstúpili 
do Ružencového bratstva.
Dovoľujeme si tiež oznámiť, že 
sme si zvolili novú horliteľku Ru-
žencového bratstva pani Margi-
tu Klempovú. V prípade potreby 
a otázok k činnosti bratstva sa 
na ňu môžete obrátiť.         
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Vavrinec odpovedal prefektovi, že 
Cirkev má skutočne veľký poklad. 
A vyžiadal si pár dní, aby mohol 
všetok majetok zhromaždiť. Vavri-
nec majetok rozdal chudobným 
a chorým a keď sa o niekoľko dní 
stretol s prefektom, ukázal mu po-
klady Cirkvi: zástupy slepých, chro-
mých, mrzákov, malomocných i 
sirôt. „Toto je poklad, toto je sku-
točné bohatstvo Cirkvi,“ povedal 
Vavrinec prefektovi. Týmto aktom 
si podpísal rozsudok smrti. Prefekt 
dal pripraviť rošt a žeravé uhlie, na 
ktoré položili zviazaného Vavrinca. 
Hoci pri mučení dlho trpel, legen-
da hovorí o jeho veselej poznámke: 
„Na tejto strane som už upečený, 
otočte ma!“ Napokon však zrejme 
zomrel sťatím. Pre nebo sa narodil 
10. augusta 258, teda len štyri dni 
po smrti pápeža Sixta II.

Prvý kostol zasvätený sv. Vavrinco-
vi dal postaviť už cisár Konštantín 
Veľký (zomrel roku 337) neďaleko 
svätcovho hrobu. Priamo nad hro-
bom dal postaviť ďalšiu baziliku pá-
pež Pelagius II. v 6. storočí. Približne 
na jej mieste stojí terajšia bazilika S. 
Lorenzo fuori le mura (Sv. Vavrinec 
za hradbami), ktorú dal postaviť pá-
pež Honorius III. v 13. storočí. Táto 
bazilika stojí pri známom rímskom 
cintoríne Campo Verano a patrí 
medzi päť patriarchálnych bazilík 
popri lateránskej, svätopeterskej 
vo Vatikáne, S. Maria Maggiore a sv. 
Pavla za hradbami. V Ríme bolo za-
svätených tomuto svätcovi viac ako 
30 kostolov. Niektoré časom zanikli, 
viaceré stoja dodnes.
Význam mena: latinské meno: Lau-
rentius – nositeľ víťazného venca
Atribúty: palma, rošt, chlieb, pe-
niaze
Patrón: Španielska, Ríma, Norim-
bergu; diakonov, kuchárov, vojakov, 
archivárov, sklárov, knihárov; pred 
požiarom, popáleninami, očnými 
a kožnými chorobami, pred morom 
a horúčkou

Pripravil: Pavol • Zdroj: internet

Požehnané sviatky 
Božieho narodenia 

želá redakcia 
Svitania
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FARSKÁ MATRIKA
Do večnosti sme vyprevadili   
Antónia Horváthová, rod. Šimunová † 24. 10. 22    26. 10. 2022
Jozefa Maxianová, rod. Smrtičová  † 03. 11. 22   08. 11. 2022
Terézia Húšková, rod. Mikuličová  † 27. 11. 22   03. 12. 2022
Alžbeta Trajlínková, rod. Prelcová  † 03. 11. 22   03. 12. 2022
Jozef Studenič   † 29. 11. 22   05. 12. 2022
Martin Kozárek   † 07. 12. 22   10. 12. 2022

Manželstvo uzavreli
Jakub Fabian   
a Marianna Potočňáková
08. 10. 2022

pohreb: 

krst: Z redakčnej kuchyne
Sú návraty, ktoré potešia. Nás 
potešilo rozšírenie redakčnej 
rady o staronového člena Petra 
Vrableca. Bývalý starosta obce 
a rovnako bývalý člen redakčnej 
rady, ktorý pomáhal Svitanie sta-
vať na nohy, je späť. Jeho dôsled-
ná práca s historickými faktami 
a tvorivá invencia budú nepo-
chybne prínosom pre redakčný 
kolektív. V minulom čísle, ktoré 
bolo venované aj 21. výročiu exis-
tencie Svitania, si takto zaspomí-
nal na Svitanie rokov deväťdesia-
tych: „Okrem príspevkov som robil 
aj grafiku. Textový editor v počítači 
T602 vtedy ešte nedovoľoval vkla-
dať do textu ornamenty a tak som 
ich jednoducho nakopíroval zo sta-
rých kníh a  vystrihnuté povkladal 
nalepením do textu. Takúto pred-
lohu som následne skopíroval tak, 
aby to nebolo poznať.  Rozmnožo-
valo sa kopírovaním a výsledok bol 
uspokojivý. Dnes je to na smiech, 
no bolo to lacné a  fungovalo to.“ 
Prácu tohto druhu ti nesľubuje-
me, no nápady určite privítame. 
Vitaj, Peťo!   Redakcia

Poďme zbierať známky
  Zbieranie použi-
tých poštových zná-                            
mok na podporu 
misií má viac ako 
storočnú tradíciu. 
Takéto známky sa 
odborne nazývajú misionársky 
skart. Vystrihnuté (nie odlepe-
né!) známky z poštových zásielok 
s minimálne 0,5 cm okrajom mô-
žete už aj v našej farnosti zbierať 
na podporu afrických misií. Stačí 
ich priniesť do sakristie. Tak do 
známkovania, farníci! Redakcia

Sviatosť krstu prijali
Laura Koch 09. 10. 2022
Ema Smrtičová 09. 10. 2022
Monika Benkovičová 11. 12. 2022
Michal Knotek 11. 12. 2022
Emma Pagáčová 18. 12. 2022
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