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Zo života farnosti
Sviatok Božieho Milosrdenstva
Každá svätá omša je niečím výnimočná. 18.
apríla o 10.30 hod, však bola v rím. Kat. Kostole v
Závode sv. omša výnimočnejšia ako iné. Zavítal k
nám J.E. Msgr. Štefan Vrablec, aby spolu s nami
prežil a oslávil Sviatok Božieho Milosrdenstva. Pri tejto
príležitosti vysvätil
nový obraz Božieho
Milosrdenstva, ktorý
je umiestnený nad
Sédesom. Tento
obraz namaľoval
katolícky kňaz a
daroval ho nášmu
dôstojnému pánovi
farárovi Mášikovi a farnosti v ktorej bude slúžiť
prvýkrát ako kňaz. My máme tú česť, že zdobí
práve náš kostol. Maľbu dotvára a zvýrazňuje jeho

umelecky vyrezávaný, drevený
rám. Meno majstra ktorý ho
vyrobil sme sa nedozvedeli,
avšak vieme že zaň ďakujeme
obetavému človeku, ktorému
jeho ruku
viedlo srdce a
nesmierny cit pre krásu. Ako
som už spomenula, bol tu
prítomný
M s g r. Š t e f a n
Vrablec.
Svätá omša bola zahájená
poďakovaním za pozvanie a samozrejme nechýbali úprimné
slová a radosť z toho, že môže byť opäť medzi rodákmi. Kázeň
o Božom Milosrdenstve bola viac než krásna. Podelil sa s nami
o svoje myšlienky a dodal mám novú silu byť čoraz lepšími
kresťanmi. Po kázni Msgr. Štefan Vrablec posvätil obraz,
ktorý by sa podľa jeho slov mal stať „symbol našej viery a
zrkadlo nás samých“.
Zo sv. omše sme odchádzali s Božím požehnaním, naplnení
Božou milosťou.
autor článku a foto Lucia

Dom nádeje v Závode
Osemnásty apríl 2004, nebol vo farnosti v
Závode len taký obyčajný deň. Bola nedeľa
slávenia Božieho Milosrdenstva vo všetkých
podobách. Ráno na sv. omši si farníci uctili
relikviu sestry Faustíny a na omši o 10.30 hod
sme boli zase svedkami vysvätenia obrazu
Božieho Milosrdenstva Msgr. Štefanom
Vrablecom. O 15.00 hod, tak ako to prikázal
Pán Ježiš, sme sa pomodlili hodinu Božieho
Milosrdenstva. Po ukončení modlitieb, viedli
naše kroky na miestny
cintorín. Akoby slniečko
vedelo, že táto nedeľa je
výnimočná, tak nás
sprevádzalo celým
dňom, aby sme mohli byť
pri vysvätení nového
umeleckého reliéfu na
priečelí Domu nádeje. O
16.15 hod. už počúvame
privítanie a príhovor
nášho dôstojného pána
farára, kde sa
dozvedáme o vzniku
myšlienky vytvoriť toto
umelecké dielo. Za
prítomnosti starostu
obce p. Jozefa Gajdu,
ktorý bol pri zrode tejto myšlienky,
potom J. E. Msgr. Štefan Vrablec
slávnostne vysvätil umelecký reliéf
Zmŕtvychvstalého Pána Ježiša.
Autorom tohoto diela je p. Pavol Žák a
môžeme len skonštatovať, že
dokonale vystihol nápis: " Ja som
vzkiesenie a život..."

Nech je teda pre nás Zmŕtvychvstalý Pán Ježiš
skutočnou nádejou na večný život..

23.5.2004
Prvé sväté prijímanie v Závode
Biele šaty, prvý oblek
Máj má pre deväť- desať ročné katolícke deti slávnostný charakter.
Stanú sa filmovými hviezdami – a to predsa nie je každodenná príležitosť!
Ako? Kde? Pristúpia predsa k prvému svätému prijímaniu a tento okamih
zveční nielen jedna, ale naraz niekoľko kamier. A preto musia byť – najmä
dievčatá – oblečené ako princezné, ako vystrihnuté z módneho časopisu.
Veď ako by to vyzeralo, ľudia by nás ohovorili, keby práve naša dcéra bola
oblečená ako popoluška...

Dieťa skrýva v sebe nádherný Boží dar – dar úprimnej radosti z
veľkej slávnosti. Jeho srdce je čisté, nevinné a úprimne túži po Ježišovi –
svojom najväčšom priateľovi. No čím je vysnívaný okamih bližšie, tým viac
sa stupňuje napätie, nervozita a zháňanie v rodine. Začína to rôznymi
módnymi časopismi, bielymi látkami, závojmi, topánkami. A samozrejme –
aj chlapci musia mať nový oblek.
A tak sa pomaly náš syn alebo dcéra zžíva s týmto zhonom v rodine,
ich vzťah k prvému sv. prijímaniu sa materializuje, stráca sa jeho duchovný
rozmer, ktorý bol, je a navždy má pre deti zostať tým najdôležitejším a naj-

podstatnejším! A často práve v dôsledku týchto vonkajších príprav na
slávnosť neostáva prvoprijímajúcim deťom dostatok času na ich osobnú
prípravu na prijatie Ježiša do ich srdca.
O to sa naše
milé mamičky
často menej
starajú. Spytujme
si svedomie. Ako
plníme svoje
rodičovské úlohy,
ktoré sme sľúbili
pri krste nášho
dieťaťa
zodpovedne, alebo
ich prenechávame
kňazom a
katechétom?
Chodievame
pravidelne so
svojimi deťmi v nedeľu a v prikázaný sviatok na sv. omše? Alebo nemáme
čas? Radšej si pospíme, pretože sme v sobotu dlho pozerali televízor... alebo
ideme robiť do záhrady a
na kostol neostane čas...
alebo ideme na návštevu
k starým rodičom a tam
nemajú kostol? Potom sa
nedivme, že to s
kresťanskou výchovou
detí v rodine vyzerá zle
až katastrofálne! A ďalej
čo s hostinou pre
príbuzných? Do jej
prípravy musia byť
zapojení aj starí rodičia,
prípadne širšia rodina.
Preto nám v sobotu
neostane čas prísť pomôcť do kostola upratať a vyzdobiť ho na nedeľnú
slávnostnú sv. omšu. Veď nech idú iní, my nemáme čas, musíme variť,
piecť...A dary prvoprijímajúcim deťom ale prečo? Veď pre ich srdcia a
ďalší duchovný život je najväčším darom Ježiš v Eucharistii! Nie hodinky,
bicykel, počítač, peniaze... V dôsledku týchto darov mnohé deti budú po
celý život spájať svoje prvé prijímanie s takým či onakým darom...

Biele šaty, prvý oblek... a čo ďalej? Odpoveď si už každý rodič musí dať
sám.
V našej farnosti prijalo prvé sv. prijímanie 34 detí:

Tomáš Hrotko, Mário Maxián, Ladislav Szabó, Michaela
Malíková, Tomáš Matok, Kevin Gál, Dominika Balgová, Mária
Beliančinová, Dominika Knotková, Michal Mračna, Richard
Hušek, Dávid Brath, Dominik Chvátal, Nikoleta Palkovičová,
Klaudia Prelcová, Martina Studeničová, Martina Vílemová,
Dávid Stanek, Daniel Izakovič, Monika Baňovičová, Filip
Valouch, Dávid Dúška, Nikola Šišoláková, Erik Blažek, Frederika
Kozárková, Stanislav Kičin, Janka Gajdová, Marek Markovič,
Veronika Reifová, Laura Hasáková, Barbora Lošonská, Frederik
Pavelka, Gabriel Markovič, Magdaléna Markovičová.
autor článku Elena foto Lukáš

Mariánka
PAJŠTÚN
Podarilo sa mi získať obrázok, ktorý je, novým, úplne neznámym, dosiaľ
nikde nepublikovaným pohľadom na hrad Pajštún. Takto vyzeral v
druhej polovici 18. storočia, tesne pred požiarom ktorý urýchlil jeho
zánik. Obrázok bol objavený v zahraničí a vyzerá veľmi hodnoverne.
V polovici 18. storočia
pevnosť stratila obranný,
vojenský význam. Nebola
už ani obývaná, panstvo sa
presťahovalo do kaštieľa v
Stupave. Pajštún, tiež zvaný
Stupavský hrad chátral, roz
-siahly požiar zničil
niektoré jeho objekty.
Zvyšná časť sa údajne
využívala ako veľký
muničný sklad. Preto ho
dal v r. 1810 Napoleon
(spolu s Devínom) vyhodiť
do vzduchu. Odvtedy tu
existujú len rozpadávajúce
sa rozvaliny.
Pavlíni mariatálskí

Podobne ako mnohé iné, mal hrad v minulosti celý rad mien. Viaceré z nich
vznikli skomolením latinčiny, maďarčiny, nemčiny. Pôvod názvu Pajštún
je pravdepodobne v nemčine, a to z mena Paullenstein. Zľudovelá legenda
hovorí, že pevnosť patrila reholi pavlínov, podľa nej bola aj pomenovaná.
Asi to tak nie je, pavlíni neboli bojový rád, ktorý by vlastnil hrady. Pravdou
však je, že neďaleký Mariatál (Marianka) bol sídlom tejto rehole, ktorá tu
mala kláštor, spravovala pútnické miesto. Mariatál bol dlhší čas aj ústredím,
sídlom generálneho predstaveného tohto rádu, rozšíreného najmä v
Uhorsku, Poľsku a Chorvátsku. Na hrade Pajštún boli pavlíni tiež ako doma
odbavovali služby božie v hradnej kaplnke, pôsobili ako vychovávatelia
grófskych detí...
V časoch vojen slúžil Pajštún aj ako útočište pre mníchov a pre posvätné
predmety z kláštora, najmä pre vzácnu a uctievanú sošku Panny Márie.
Minimálne 5 krát našlo toto vzácne paládium počas nájazdov a povstaní
bezpečný úkryt na hrade.

Marianka (Bratislavsko-trnavská arcidiecéza)
"My, Ľudovít, pre dôveru a lásku, ktorú máme k Preblahoslavenej a
slávnej Márii a k rádu bratov pustovníkov sv. Pavla, prvého pustovníka,
chcejúc počet kláštorov týchto bratov pustovníkov v našej krajine
rozmnožiť, dali sme kostol Preblahoslavenej Panny Márie v kraji
nazývanom Thall, pod zámkom znaným Porusthia (Pajštún), navždy do
vlastníctva rádu bratov pustovníkov, vynímajúc ho aj spod našej i
zámockej zvrchovanosti."
Tento krátky text v latinskom jazyku z roku 1377 je akýmsi krstným listom
Mariatálu. A keď roku 1380, po dokončení kostola, mariánsky ctiteľ Ľudovít
Veľký slávnostne uložil sošku Panny Márie na hlavný oltár, Mariatál začal
písať svoje slávne dejiny.
Slovo Mariatál je poslovenčené. Jeho pôvodná, skrátená podoba Thall (Údolie)
zodpovedá nemeckému Mariathall, čiže Máriino údolie. Už roku 1691 sa v
privilégiu Leopolda I. spomína dedinka Marjanka, ktorá ležala opodiaľ
Mariatálu, pútnického miesta, pozostávajúceho z kostola, kláštora a
niekoľkých domov, v ktorých bývalo služobníctvo.Roku 1941 Slováci
navrhovali, aby názov obce bol dvojaký: Marianka - Mariatál, čím by sa
zdôraznilo, že sa tu nachádzajú dve samostatné lokality.
Marianka bola oddávna považovaná za jedno z najstarších a
najnavštevovanejších pútnických miest v strednej Európe. Kňazi presne
evidovali nielen počet pútnikov, ale zapisovali aj to, koľkí prišli z tej-ktorej
dediny či mesta, koľkí pristúpili k svätému prijímaniu. Zásluhou ich
dôslednosti vieme, že koncom 19. storočia sa sem 8. septembra, v deň hlavnej
púte na Narodenie Panny Márie schádzalo až 30 000 ľudí nielen z Bratislavskej
či Nitrianskej župy, ale aj zo Žitného ostrova, Moravy a Rakúska.
Začiatkom septembra bývalo ešte horúco a dosť namáhavú túru zdolávali ve riaci bez reptania, v spoločných modlitbách. Predovšetkým pútnici zo Záhoria,
ktorí prichádzali po hradskej, trpeli nemilosrdnými lúčmi slnka. Ale práve ich
sprievody sa už z diaľky vynímali: v čele sa muži striedali s kňazom v nesení
kríža, za nimi ďalší niesli zástavy; nasledovali mládenci so
soškou Panny Márie, z ktorej sa ako lúče slnka rozbiehali
biele stuhy k dievčatám v bielom šate; koniec tvorila
dychová hudba s pestrofarebnou zmesou mladých a
starých, unavených celotýždennou prácou, ale šťastných,
že sa onedlho stretnú so svojou mariatálskou Pannou. Ich
sviatočné kroje len potvrdzovali, akú úctu prechovávajú k
Matke svojho Boha.

Máriinmu údoliu dominuje malá, 42-centimetrová
Madona, vyhotovená z hruškového dreva neznámym
autorom asi v časoch Ľudovíta Veľkého. Usudzuje sa,
že ako predloha poslúžila umelcovi Madona z 12.
storočia z mestečka Guadelupe v španielskej provincii
Estremadura. Iné však hovorí legenda.
V tálskych lesoch žil zbojník, známy vraždami a
lúpežami. Jeho manželka porodila znetvorené
dvojčence. Otec detí, pohnutý Božím trestom,
uvedomil si svoj hriešny život a rozhodol sa s ním
skoncovať. Vyznal svoje hriechy kňazovi, sľúbil sa
napraviť a činil pokánie. Keď už hlboká noc vystriedala
deň a zatlačila ľuďom viečka, zjavila sa spiacemu kajúcnikovi Matka
milosrdenstva a poradila mu, aby umyl deti v blízkom prameni, ktorý sa dnes
nachádza neďaleko kláštora. Ako otec dvojčatá umýval, našiel v piesku onu
zázračnú sošku. Vybral ju a uložil do kaplnky, ktorú sám vystavil, keďže sľúbil
zasvätiť život službe božej. Toto sa vraj odohralo sto rokov predtým, než prišiel
do údolia Ľudovít Veľký. A sošku zhotovil údajne jeden z pustovníkov, ktorí tu
už predtým žili... Popri povestne krásnej Panne Márii Tálenskej, je pútnikom
nadovšetko milou lurdská jaskyňa so sochou Panny Márie. Takmer vždy tu
horia sviece a steny jaskyne sa strácajú pod ďakovnými tabuľami vyslyšaných
pútnikov. Aj v čase, keď nie je púť, možno tu nájsť ľudí na kolenách,
pohrúžených do modlitby či rozjímania. Ako zrnká ruženca spája cestička
stúpajúca po lesnom úbočí zastavenia krížovej cesty, ktorá je tichým
ukončením Máriinho údolia.

Krížová cesta je umiestnená v prírodnej scenérii zalesneného úbočia po ľavej
strane potoka nad Lurdskou jaskyňou v tvare venca. Svojim umiestnením a
rozmanitosťou jednotlivých zastavení je na Slovensku jedinečná a unikátna.
Krížovú cestu tvorí 14 zastavení, z toho 13 kaplniek, každá je odlišná slohom.
Darcov pripomínajú tabuľky na jednotlivých kaplnkách a unikátna. Krížovú cestu
tvorí 14 zastavení, z toho 13 kaplniek, každá je odlišná slohom. Darcov pripomínajú
tabuľky na jednotlivých kaplnkách. V kompozíciách jednotlivých zastavení je
umiestnených spolu 50 sôch v životnej veľkosti, z toho 45 sôch dospelých a 5 sôch
detí. Keď sa bližšie pozrieme do tvárí sôch, zistíme, že sochár majstrovsky zvládol
svoju úlohu. Sochy zhotovil a dodal ateliér " Bohumil Bek " z Kutnej Hory.

Po ľavej strane cesty medzi kostolom a kaplnkou sv. Studne je šesť kaplniek
, zasvätených udalostiam zo života Panny Márie a jej sviatkom. Nositeľom
myšlienky ich postavenia bol pavlínsky kazateľ Michal Tarnek.

Význam mariánskych zjavení treba vidieť v troch základných rovinách:
Miesta zjavení sú predovšetkým duchovnými strediskami modlitieb. Podľa
želaní Panny Márie majú byť na týchto miestach budované svätyne pre
veriacich z celého sveta.
Miesta zjavení sú miestami prestúpení na kresťansko-katolícku vieru. Panna
Mária ich význam objasňuje prameňmi zázračnej vody.
Miesta zjavení slúžia Panne Márii na odovzdanie posolstiev, určených ľuďom
celého sveta bez rozdielu vyznania. Jej posolstvá nabádajú ľudstvo k viere,
modlitbe, pokániu, pokore, pôstu, pretože len cez tieto cnosti môže byť na zemi
zachovaný pokoj.
Svätý Otec Ján XXIII. povedal, že je ešte veľa kresťanov, ktorí si Matku Božiu
málo ctia, pretože ju nepovažujú aj sa svoju Matku.
Za uplynulých 100 rokov bolo zaznamenaných viac ako 500 mariánskych
úkazov. I keď len niekoľko z nich svätá Cirkev uznala, jedno je isté: Matka
Božia sa nástojčivo prihovára svojim pozemským deťom.
A je na nás, aby sme sa jej naučili rozumieť.
Vznik kláštora sa viaže k r. 1377, kedy bol
položený základ pre gotický kostol. Najstaršie stavebné
etapy sa nedajú presne určiť. Možno preto len
predpokladať, že bol typickou kláštornou stavbou v dobe
gotiky mohutný, stavaný do kvadrumu, okolo dvora v
prízemí široké otvorené ambity priamo spojené s
kostolom. Svedčí o tom medirytina z r. 1723 a zvyšky
základov.
Kláštor bol rozšírený v r. 1593. Kardinál Kristián
August, vojvodca saský, arcibiskup ostrihomský a
primas uhorského kráľovstva, si vyvolil Mariatál za letné
V rokoch 1711 - 1714 dal prestavať celý kláštor.
Niekoľkokrát menil majiteľov a užívateľov. Zásluhou
bratislavských ochranárov a správcu pútnickeho miesta - Kongregáciou bratov tešiteľov z Gethseman v
rokoch 1997-1999 bola vykonaná jeho celková rekonštrukcia. Posviacku na Exercičný dom
Nepoškvrnenej Panny Márie vykonal Mons. Ján Sokol, arcibiskup Bratislavsko - trnavskej arcidiecézy,
metropolita 26. júla 1999.
Kaplnka sv. Studne
Rotundovú kaplnku nad prameňom, kde podľa legendy bola
nájdená zázračná soška, dal za 1000 zlatých postaviť knieža Pavel
Eszterházy a krajinský personál, barón Ján Macholányi, ktorý je so
svojou rodinou zobrazený na jednej zo stropných malieb. Stavbou
kaplnky mariatálske údolie dostalo nový kultový priestor. Kedže aj
v kaplnke sa slúžili omše, v roku 1722 bol postavený nový barokový
oltár , ktorý nahradil pôvodný spráchnivelý oltár. Pred kaplnku boli
premiestnené r. 1877 sochy pustovníkov sv. Anntona a sv. Pavla,
ktoré boli súčasťou pôvodného barokového oltára z r. 1736 kostola
Narodenia Panny Márie pochádzajúce z dielne Juraja Rafaela
Donnera, jedného z najväčších sochárov baroka.
Pred vchod do kaplnky boli 23. 4. 1981 umiestnené kópie týchto
sôch, vyrobené v dielňach " Uměleckých řemesel " v Brne. Stali sa
majetkom Slovenskej národnej galérie a po reštaurovaní od
decembra 1981 tvoria súčasť expozície pôvodného barokového
umenia.

ZO SVETA.......

Púť národov Mariazell 21.-23.máj 2004
Stredoeurópske katolícke dni (SKD) prebiehajú v období od
1. júna 2003 do 23. mája 2004 pod heslom: Kristus nádej Európy a
organizuje ich Katolícka cirkev v ôsmich stredoeurópskych krajinách
Bosne a Hercegovine, Česku, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku,
Rakúsku, Slovensku a Slovinsku. SKD sú plánované ako proces, konajú
sa na pozadí rozhodujúcej fázy európskeho integračného procesu. Sú
určené predovšetkým katolíkom v zúčastnených krajinách a zamerané
na novú evanjelizáciu a posilnenie ich viery. Cirkev chce týmto
spôsobom podčiarknuť význam duchovného rozmeru európskeho
zjednocovania. Vyvrcholením a záverom SKD bola Púť národov do
Mariazellu, ktorá sa uskutočnila 22. a 23. mája 2004. Táto púť sa
konala pod mottom: „Urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2, 5).
Mariazell: Po 50 rokoch sa opäť rozhoreli „mlčiace sviece“
Rakúsko. Cirkev oslávila zrastanie východnej a západnej Európy
symbolickým podujatím. Púťou národov - vyvrcholením Stredoeurópskych
katolíckych dní 22. mája 2004. Už 20. mája sa pri slávnostnej svätej omši
rozžiarili „mlčiace sviece“. Pripomenuli historický dátumu v dejinách rakúskej
Katolíckej robotníckej mládeže pred 50 rokmi 1. máj 1954. V ten deň sa v
Mariazelli zhromaždilo 7500 mladých robotníkov a robotníčok z celého
Rakúska, aby si pripomenuli prenasledovaných bratov a sestry za vtedy novu
„železnou oponou“. V nočných hodinách modlitieb sľúbili solidaritu svojim
východným bratom vo viere. Ako znamenie toho postavili kovaný svietnik s
deviatimi sviecami, každú ako symbol jednej spolkovej krajiny a súčasne jednej
krajiny východného bloku. V tú noc sviece zhasili a mali ich zapáliť až pútnici,
ktorí prídu do Mariazellu po opätovnom získaní slobody. V roku 1990 sa toto
želanie splnilo. Bývalí členovia KAJ putovali s delegáciami z Poľska, Maďarska,
Chorvátska a vtedajšej ČSFR do Mariazellu, kde zástupcovia východného bloku
znovu zapálili symbolické sviece svojich krajín. Dňa 20. mája sa pri príležitosti
rozšírenia EÚ „mlčiace sviece“ Mariazellu opäť rozhoreli. Slávnostnej svätej
omši predsedal kardinál Franz König. On je jediný, ktorý bol pri tom už pred 50
rokmi ako biskup koadjutor diecézy St. Pölten. Kazateľom bol vtedy legendárny
zakladateľ KAJ, neskorší kardinál Joseph Cardijn (1882-1967) z Belgicka. Jeho
základný princíp vidieť posúdiť konať je dodnes úlohou spoločenskopolitických zmien v duchu evanjelia. V roku 1954 prevzala každá rakúska
diecéza duchovný patronát na jednou krajinou východného bloku utláčanou
komunizmom napríklad Viedenská arcidiecéza nad Poľskom, Eisenstadtská
nad Maďarskom, Gurkská nad Juhosláviou. Teraz sa z toho majú vyvinúť pravé
partnerstvá. Vo štvrtok 20. mája pricestovali do Mariazellu delegácie na čele s
biskupmi z bývalých komunistických krajín. V piatok 21. mája sa zúčastnili na
študijnom dni, na ktorom sa má vypracovať charta o sociálnych otázkach pre
krajiny strednej a východnej Európy.

Sv. Ján Nepomucký

„Iohannes natus quondam Welflini de Pomuk, clericus Pragensis
dyocesis, publicus auctoritate imperiali notarius - Jan, syn
zomrelého Velflína z Pomuku, klerik pražskej diecézy, z cisárskej
moci verejný notár“.
Už táto prvá známa prostá formula V tej dobe bolo v Čechách päť rodín
na notárskom osvedčení z roku Pomukov. Aj tak však nie je o
1369 obsahuje všetko, čo je určení správneho rodiska pochýb.
možné zistiť o mladosti svätca. Ak Jednalo sa o trhovú dedinu v
bol Ján z Pomuka v roku 1369 b l í z k o s t i r o v n o m e n n é h o
verejným notárom, musel mať c i s t e r c i á c k e h o k l á š t o r a ,
určite viac ako dvadsať rokov. založeného materským ebrašským
Narodil sa teda pravdepodobne kláštorom v roku 1145.
niekedy v rokoch 1340 1350.

Opáta pomuckého kláštora sa
zmocnil v roku 1234 kráľ Václav I. k
ustanovovaniu sudcov, ktorí mali v Pomuku a Bloviciach súdiť zločincov,
dopadnutých na kláštornom panstve. V rokoch 1355 1367 sa v Pomuku,
ktorého meno sa už od polovice 13. storočia pripomínalo i ako Nepomuk a ktoré
nakoniec zatlačilo starší názov, udáva richtár Velflín alebo Volflín, považovaný
bežne za Jánovho otca, ktorý mal od opáta kláštora prepožičané právo sudcu.
Samé meno (zdrobnenina z nemeckého Wolfgang) naznačuje jeho nemecký
pôvod. Jeho funkcia snáď aj určitú zámožnosť. Notár Ján bol zrejme
potomkom kolonistov, ktorí hlavne v 13. storočí prichádzali osídľovať české
kláštorne panstvo. O jeho matke nevieme nič. Malý Ján snáď mohol byť
pokrstený v kostole sv. Jakuba. Avšak i nadobudnutie jeho základného
vzdelania, ktoré sa mohlo odohrávať pri tomto kostole či v pomuckom kláštore,
Príčin, z ktorých sa nakoniec vykryštalizovala Jánova smrť, bolo niekoľko. Hlavným
dôvodom bolo nepriateľstvo medzi kráľom Václavom IV. a arcibiskupom Jenštejnom.
Kráľovi veľmi záležalo na tom, aby mohol ovplyvňovať dosadzovanie biskupov a
ďalších vyšších cirkevných hodnostárov. V roku 1393 sa tieto spory vyostrili v
súvislosti s voľbou nového kladrubského opáta.
Historické pramene hovoria o tom, že Ján zomrel preto, že potvrdil voľbu
kladrubského opáta, a taktiež preto, že bol úradníkom pražského arcibiskupa
Jenštejna, kráľovho úhlavného nepriateľa. Iné pramene zase uvádzajú ako
dominantnú príčinu Jánovej smrti skutočnosť, že sa opovážil kritizovať samotného
kráľa. A ako ďalšia možná príčina sa uvádza, že Ján nechcel prezradiť kráľovi
spovedné tajomstvo kráľovnej. Nedá sa jednoznačne preukázať, čo bolo pre tragický
skon svätca hlavným dôvodom, veľa však nasvedčuje tomu, že práve zachovanie
spovedného tajomstva doviedlo kráľa až k nepríčetnej nenávisti. O tom svedčí
predovšetkým kráľova nezvyklá aktivita v mučiarni. Veď osobne Jána pálil na boku
pochodňou, aby sa dozvedel potrebné. Aby sa potom definitívne zbavil umučeného
svätcovho tela, vydal rozkaz zhodiť ho večer do Vltavy v mieste, kde teraz na
Karlovom moste stojí socha sv. Jána. Pozostatky sv. Jána Nepomuckého sú uložené
v chráme sv. Víta. Prejavom veľkej úcty a vážnosti k jeho osobe sú stovky sôch,
umiestnených prevažne na mostoch nielen v našich zemiach, ale i v zahraničí. V roku
1993 vydal v nakladateľstve Mladá fronta, edícia Kolumbus, PhDr. Vít Vlnas
monografiu s názvom "Ján Nepomucký - česká legenda". Sv. Ján Nepomucký je
považovaný za patróna vôd. Jeho odkazu je venovaná i časť expozície nepomuckého
múzea či kláštora v Kladruboch u Stříbra. Do jeho rodiska Nepomuka prichádzajú
ročne hlavne na výročie Jánovej tragickej smrti stovky návštevníkov včetne
významných cirkevných a verejných osobností uctiť jeho pamiatku.

Svitaníčko
Milí mladí priatelia! Sme tu s novými úlohami pre vás. Zároveň vás chceme
požiadať, aby ste nám k vylúšteným úlohám napísali, čo by ste v Svitaníčku
chceli mať, čo vám vadí, alebo čo sa vám naopak páči. Pomôžete nám tým
pri tvorbe stránok Svitaníčko.
Správne mená k dvanástim apoštolom priradil Martin Chvátal. Blahoželáme!

Vylúšti a pošli.....
Svätý Ján Vianney povedal: "Ten, koho vedie Duch Svätý, má správne názory.
Preto mnohí jednoduchí ľudia sú...(dokončenie nájdete v osemsmerovke).
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RIO, RAŹ, ĽUD, LÁSKA, JÁN, SLNKO, ZNAMENIE, SKALA, OKNO, LOTO, SNEH,
SKALA Z MORA, ZNÁMKA, SAKO, KOSA, ARÓMA, SRNA, JAMA, VLASŤ, ZÁHRADA,
ORECH, HOLUBICA, LOPATA, HRACH, RIEKA, CHREN, NOHA, RYŽA, KOREŇ, MÁTOHA,
NOC, ODVAHA, UDICA, SRSŤ, KOLOTOČ, ANANAS, SEKERA, HORY, KRÍŽ, ADAM, LAMPA.

Ak porovnáš oba obrázky, hravo nájdeš 8 odlišností

Tvoja krížovka
Mesto v
Rusku

Ozdoba

1. časť
tajničky

24 hodín

Vlastnou
rukou

Mužské
meno

Vidina

Pokladňa
(hovorovo)

Chyba

Krík

Typ
sovietskych
lietadiel

Symetrála

505
rímskymi
číslami

365 dní

Pomôcky:
Rostov,Erste
Ost,Aim,
Arp,vau

2. časť
tajničky

Prvá
(nemec)

Skr.
okresný

Erbium
Nie dnu
Inoväť

Hotel v
Tatrách
Železo

Tlačová
Agentúra
Slovenska

3. časť
tajničky

Východ
(nemec)

Obilnina
(zdrobn.)
Mohamed.
Náboženstvo

Citoslovce
výskania

Astát
Slovenská
rieka

Slovenská
akad. vied
Zlato
(špan)

Bodavý
hmyz
(plur.)
Vlastnil

Vojtech
(domácky)

Národné
divadlo

Plošné
miery

ŠPZ
Trenčína
Odevný
podnik

Lov
Dvojhláska
ŠPZ
Košice
vidiek

Český
skladateľ
Cudzia
skr. OSN

Skrat.
Nemecka
Franc.
sochár
Bohyňa
pomsty
Autonómna
oblasť

Druh
zbrane

Sníva

Mesto vo
Švajčiarsku

Budova

Druh hliny

Kancelárska
skratka

Teresio Bosco

DOMINIK

10. Obchodný plagát

29.október 1854
Dominik si zviazal svoju chudobnú bielizeň a knihy do batôžka. Mama
mu na osvieženie na cestu pripravila balíček dobrôt. A udrela hodina odchodu.
Pobozkal mamu, pobozkal bračekov a potom sa s otcom poľnými
chodníkmi spustil na cestu, ktorá ho privedie až do Turína.
Je to prvý raz, čo odchádza od mamy a je to rozlúčka ťažká, aj keď
myslí na Turín a na Oratórium ako na raj.
No myslím, že sa nemýlim, keď poviem, že najväčšmi asi trpela mama
Brigida, keď videla odchádzať svojho najstaršieho dobrého syna. A bol taký
útly, taký slabučký. A iste, ako každá matka, si predstavovala ďaleké mesto ako
veľký hučiaci stroj, v ktorom jej malému synkovi hrozí nebezpečenstvo, že ho
pohltí.
Ale ona sama učila Dominika, že Božiu vôľu treba vždy rešpektovať. A
teraz sa táto svätá matka sama podrobovala Božej vôli. Prinesie akúkoľvek
obetu, len aby Dominik mohol študovať a stať sa kňazom. Z bieleho domca
vidí nesmiernu zeleň lúk ako šíre more, a svojho synka malého emigranta, ako
odchádza ďaleko za hlasom Božím.
Turín, hlavné mesto, vyšlo Dominikovi v ústrety s cengotom zvoncov,
ktoré sa hompáľali na vozoch. Vítali ho farebné tabule nad obchodmi a krik
komediantov pri Porta Palazzo.
Pustili sa smerom na Valdocco, prešli vedľa smutného okrúhleho priestranstva,
kde popravovali na smrť odsúdencov, a prišli k bráne Oratória. Prešli krížom
cez dvor. Naháňalo sa tu pokrikovalo a smialo sa plno chlapcov. Potom
vystúpili po malom schodišti a tam ich čakali dvere izbietky. Vstúpili.
Za stolom sedel dobrý don Bosko s otcovským úsmevom. Dominik mu
pobozkal ruku a usmiali sa na seba ako starí priatelia. Otec rozprával o slabej
úrode a o ťažkom roku a Dominik si všetko dookola poobzeral.
Bola to riaditeľňa, malá, čistá miestnosť, v ktorej don Bosko býval.
Bola tu polica s knihami, biele lôžko a na stene visel plagát s tajomnými
latinskými slovami, napísanými veľkými písmenami: Da mihi animas, caetera
tolle ( Daj mi duše, ostatné si vezmi). Dominikov otec sa ďalej zdôveroval so
svojimi starosťami a don Bosko myslel na to, koľkokrát sem do tejto izbice
prišiel diabol, aby ho vyrušoval v spánku, aby ho desil a unavoval po dlhých
hodinách vysilujúcej práce. Práve tu sa mu pred deviatimi mesiacmi
protestanti vyhrážali smrťou. A teraz mu Panna Mária v tejto izbičke s naozaj
materinskou nežnosťou ponúka najkrajší dar. Dáva jeho Oratóriu tohto čistého
chlapca, tohto

druhého svätého Alojza.
Potom otec odišiel a Dominik ostal s
don Boskom sám. Premohol dojatie a úplne sa
mu zveril do rúk. V tomto dôvernom ovzduší sa
spýtal, čo značí ten nápis na stene. A don Bosko
mu vľúdne pomáhal prekladať: "Pane, daj mi
duše, a všetko ostatné si vezmi." Bolo to heslo,
ktoré si zvolil pre svoj apoštolát. Don Bosko,
obdarený veľkým a skvelým nadaním, že by
bol vynikol v hocijakom vednom odbore,
spisovateľ najlepších kvalít a neprekonateľný
rečník, zriekol sa všetkej svetskej kariéry a
všetky svoje sily zasvätil dobývaniu mladých
duší. Povedal Pánovi: "Chcem ti získavať duše.
Sláva, peniaze, zábavy, pohodlný život, to nie
je pre mňa, to všetko je pre iných, mne dožič byť dobyvateľom duší." A ten
nápis pri vchode do tejto izbice bol dohodou, spísanou medzi ním a Bohom.
Keď Dominik pochopil tieto slová, na chvíľu sa zamyslel, a potom
povedal: - Porozumel som. Tu sa neobchoduje s peniazmi, ale s dušami. Áno,
porozumel som a dúfam, že aj moja duša bude predmetom tohto obchodu.
Don Bosco často hovorieval: " V každom , aj v tom
najnešťastnejšom mladíkovi je bod prístupný dobru. Prvou povinnosťou
vychovávateľa je tento bod hľadať, hľadať tú citlivú strunu srdca a zužitkovať
ju!" Umenie túto strunu rozochvieť sa nazýva láskavosť. Don Bosco bol
vtelená láskavosť.
Každý kresťan musí vedieť
odpúšťať. Ježiš vo forme modlitby
k Otcovi sformuloval aj naše
odsúdenie: " Odpusť nám naše
viny, ako i my odpúšťame svojim
vinníkom." To značí: " Pane, ak
odpúšťam mnoho, odpusť mi
mnoho. Ak odpúšťam málo,
odpusť mi málo. Ak neodpúšťam,
neodpusť mi nič." Ak to platí pre
kresťana, tak ešte viac to platí
pre rodičov a vychovávateľov, ktorí môžu formovať iba vtedy, keď vedia
odpúšťať.
Z knihy " Nestačí ich milovať".

Veľký zázrak...
Zázrak, ktorý sa udial na orodovanie Gianny
Beretty Molla a viedol k jej svätorečeniu
Po predčasnom prasknutí
plodovej blany v 16. týždni
(11.2.2000) štvrtého tehotenstva a po
úplnej strate plodovej vody je pani
Elisabette Arcolino Comparini opäť
celkom zdravá, tehotenstvo
prebiehalo ďalej bez komplikácií, v
32. týždni (31.5.2000) porodila zdravú
dcéru: Giannu Mariu.
Pani Elisabete Arcolino
Comparini má 33 rokov a za sebou tri
tehotenstvá, dve deti prišli na svet
cisárskym rezom a tretie dieťa, na
žiadosť matky, normálnym pôrodom.
Keď tentoraz meškala menštruácia už
vyše týždňa, došlo 30. novembra
1999 k silnému krvácaniu mimo
menštruácie. Matka vraví:
"Prvá strata krvi. Moje srdce
už cítilo, že ma čaká komplikované
tehotenstvo, ktoré si bude
vyžadovať veľa odvahy. Napriek
maximálnej opatrnosti som stratila
veľa krvi."
Pri ultrazvukovom vyšetrení
30. novembra 1999 sa zistilo, že v
dutine maternice sa vytvoril 8 mm
plodový vak, čo zodpovedá štádiu
vývoja plodu v 5./6. týždni
tehotenstva. Na zadnej strane
maternice sa vytvoril hematóm. Pani
Dr. Bicego Vieitez de Almeida vo
svojej správe potvrdzuje:
"Pacientka prišla do mojej
ordinácie 30.11.1999 po vynechaní
menštruácie a tehotenský test bol

Ultrazvukom sa zistil plodový vak
o veľkosti 0,8 cm ale aj 2,2 cm veľká
zrazenina na zadnej strane
maternice. Prognóza ďalšieho
vývoja tehotenstva bola zlá."
Tehotenstvo sa teda potvrdilo,
no vyhliadky boli skôr znepokojujúce.
Opätovné vyšetrenie ultrazvukom 9.
decembra 1999 ukázalo, že
tehotenstvo bolo v štádiu 7. týždňa,
ale množstvo nahromadenej krvi v
maternici sa zdvojnásobilo.
" Ultrazvukové vyšetrenie
19.12.1999 ukázalo veľkoplošné
odlupovanie placenty od zadnej
strany maternice..."
Keďže príčinou hromadenia
krvi bolo odlupovanie maternice a
navyše sa nazbieralo ešte viac krvi,
zdanlivo všetko naznačovalo, že tu
bezprostredne hrozí potrat.
" Na základe veľkej straty krvi
sa lekárka domnievala, že šance na
donosenie dieťaťa sú veľmi zlé,
eventuálne by mohlo dôjsť k
spontánnemu potratu potom by
nemuselo prikročiť k výškrabu dutiny
maternice." Informuje matka.
11. februára 2000 praskla ešte
aj plodová blana, vytiekla plodová
voda, a tak sa zdal byť potrat ešte
neodvratnejší.

Plod žil bez plodovej
vody

" 11.12.2000, v 16. týždni
tehotenstva, prišla do ordinácie a
sťažovala sa na značnú stratu
plodovej vody. Prijali ju do nemocnice
na pozorovanie a tam sa potvrdilo
predčasné prasknutie plodovej blany.
Ultrazvuk potvrdil stav
zodpovedajúci 16. týždňu tehotenstva,
plod žil, ale bez plodovej vody. Ostala
ešte týždeň hospitalizovaná na
zotavenie a kvôli hyperhydratácii ( 4
litre ovocných štiav denne)."
Strata krvi a prasknutie plodovej
blany takmer nevyhnutne vedú k
prerušeniu tehotenstva a objavili sa už v
7. týždni tehotenstva!
" Za takýchto podmienok sa
odporúča prerušenie tehotenstva,
kvôli zvýšenému riziku infekcie pre
matku a kvôli tomu, že ľudský plod
nemá šancu prežiť."
Napriek tomu, že pani Elisabete
Arcolino Comparini lekári na vyšetrení
dňa 13. februára 2000 poradili, aby
prerušila tehotenstvo kvôli rizikám,
ktoré hrozili jej aj dieťaťu, rozhodla sa
15. februára 2000, že chce dieťa donosiť,
dôverujúc pomoci a orodovaniu
blahorečenej Gianny Beretty Molla.
Po 72 hodinách sa ešte
nevytvorila plodová voda a lekárka mi
oznámila, že tehotenstvo teraz treba
prerušiť, pretože by to inak mohlo
ohroziť môj život. Aj iní lekári zdieľali
jej názor, moje srdce sa však
nedokázalo zmieriť s predstavou
prerušenia tehotenstva. Lekárka
prišla na moju izbu a chcela, aby som
sa rozhodla. Ubitá a ustarostená som
poprosila svojho muža, Carlosa
Cesara, aby zavolal kňaza."
Pani Elisabete prijali do nemocnice
kvôli prasknutiu plodovej blany a potom,

Dôverujúc pomoci a orodovaniu
blahorečenej Gianny Beretty
Molla sa matka rozhodla dieťa
donosiť.
keďže plod nebol vypudený a matka
sa rozhodla proti potratu, ju 18.
februára 2000 zase prepustili.
" Keďže krvný obraz bol
normálny a nariadili sa prísne
klinické vyšetrenia, bolo možné
r e š p e k t o v a ť v ô ľ u m a t k y,
neprerušiť tehotenstvo a čakať na
známky života dieťaťa."
Tehotná bola doma
pod
ustavičnou lekárskou kontrolou.
"Arteriálny tlak a pulz
plodu denne ambulantne
kontrolovala vyškolená zdravotná
sestra. Týždenne sa robil krvný
obraz a ultrazvukové vyšetrenia,
ktoré sa zaznamenávali na videu.
Nejestvovali nijaké známky
infekcie alebo prírastku plodovej
vody."
31. mája sa cisárskym rezom
narodila Gianna Maria, vážila 1820g
a nemala nijaké problémy s
respiračným traktom, akurát mala

" 31.5.2000 - narodenie Gianny
Marie - len na nôžke mala
drobnú deformáciu. Triumf pre
život!"
dôst. p. farár Mášik

Púť do Marianky
Za čias, keď ešte nepremávali autobusy a ľudia nemali autá, chodilo sa na púť
pešo. Ľudia sa zišli pri kostole, spolu so spevákom a "modleníkom" - pánom
Vrablecom
(prezývaný Imrišica). Chlapci niesli kríž, dievčatá - Marianska
kongregácia, ktorej som bola členkou zase sochu Panny Márie. Túto sochu sme tiež
zvykli naložiť na voz s konským záprahom a pán farár Eliáš Pichňa nám dal
požehnanie.
A tak sme sa vydali na cestu peši cez pole. Keď sme prišli do Stupavy, začali
sme sa modliť krížovú cestu. Bolo asi poludnie. Keď sme prišli do Marianky, zložili sme
sochu Panny Márie z voza, obliekli sme si Mariansky kroj, ktorý sa nosí dodnes na
sviatok Božieho Tela, pri procesii dedinou a za doprovodu Závodskej dychovky sme šli
do kláštora.
Do kláštora nás priviedol sám pán farár z Marianky, ktorý nás už čakal. Počas
modlitieb a spevov sme ležali na zemi tvárou dolu. Potom si každá zobrala sviecu a
nasledovala procesia okolo oltára. Až po týchto úvodných modlitbách začala
samotná sv. omša, na ktorej hrala naša dychovka. Po omši a krátkom obede
nasledovala spoločná krížová cesta.

Závodské zvony
Keďže táto púť netrvala len jeden deň, okolo piatej sme sa rozišli a
každý si hľadal nocľah. Nám sa ušiel v hostinci na slamených "strožokoch" na
zemi.
Ráno sme sa svorne spolu s našou dychovkou vydali k jaskynke Panny
Márie. Nasledovala sv. omša s príkladnou kázňou. Keďže bol máj a počasie
nevyspytateľné, prerušila nás veľká búrka. Voda sa liala horami, až sme sa
museli rozutekať na všetky strany. Každý sa snažil schovať, kam sa len dalo.
Po skončení búrky sme sa rozlúčili s Pannou Máriou a vydali sme sa na cestu
domov. Doma nás privítal pán farár a tak sa skončila naša púť do Marianky.
p. Mária M.
Aj naši birmovanci sa 1. mája 2004 zúčastnili na púti do Marianky, kde si
vykonali i pobožnosť krížovej cesty a zúčastnili sa svätej omše.

Tvoj príbeh....
Písal sa rok1970.
Lucia prežívala svoje šťastné
roky. Jej sen pracovať v
zdravotníctve, založiť si
rodinu, mať deti, byt a
dobrého manžela sa jej
takmer splnil. Takmer. Lebo
dobrý koniec má zakaždým

Lucia tušila pravdu. Hoci jej nebolo ľahko na duši,
to, ako zareagovala, nik nečakal.
"No a čo, keď mám nádor! Pri druhej
operácii mi odrežte poriadny kus čreva, nemusím
ho mať také dlhé. Nechajte mi iba zdravé, o
ostatné sa postarám ja. Mám malé deti a musím
žiť aspoň dovtedy, kým nevyrastú."

Víťazstvo
nad chorobou
Jedného

dňa jej
manžela, asistenta na vysokej
škole, z politických dôvodov
prepustili. Rad radom
navštevoval "dobrých"
kamarátov, aby mu v neľahkej
situácii pomohli. Lenže kto by si
špinil ruky s disidentom? Hanba
- nehanba, prijal prácu kuriča.
Nešťastie nikdy nechodí samo hovorí jeho príslovie. Tak to bolo
aj v Luckinom prípade. Zo
zdravím kypriacej ženy ostal iba
tieň. Schudla štrnásť kíl. Každý z
okolia to pripisoval starostiam o
manžela.
Jedného dňa Lucka v
práci odpadla. Odviezli ju do
nemocnice. Všetci, čo ju mali
radi, iba smutne pokyvovali
hlavou a tvrdili, že sa
nedokázala zmieriť s novými
pomermi v rodine.
Po zdĺhavých
lekárskych vyšetreniach ju
operovali. Blízki, ani ona sama,
si nemysleli, že príde deň, keď
strata zamestnania sa bude
zdať oproti lekárskej správe
nepodstatná. Znela: zhubný
nádor na hrubom čreve.
Ošetrujúci
lekár sa dlho
pripravoval na to, ako jej
oznámi, že ju čakajú ešte dve

Lucia si jednoducho predsavzala žiť
aspoň 10 - 11 rokov. Lekár však iba smutne krútil
hlavou. " Čaká ju nanajvýš päť rokov. Viac určite
nie..." Dni ubiehali a Lucia bojovala s chorobou.
Bola plná optimizmu. Nikto nevidel smútok a jej
očiach. Pre ostatné pacientky bola ako elixír
života. Dávala im odvahu, žartovala a bojovala so
zákernou chorobou. Druhá operácia prebehla
bez problémov. " Už iba tretia operácia na jeseň a
bude
všetko v poriadku," hovorievala. Po
príchode z nemocnice domov jej malé deti
nepociťovali, že majú chorú mamku. Často so
zubami zaťatými od bolesti riadila domácnosť.
Mesiac pred poslednou operáciou ju
prišla navštíviť mama. Zhrozila sa nad Luciinou
chudou postavou. Rázne zakročila a vecne
oznámila zaťovi: " Beriem Lucku domov. Pri vás
nikdy nepriberie a nebude môcť icť pod nôž.
Zaťko môj, nebudeš to mať ľahké, ale musíš si
poradiť." Lucka neprotirečila. Bolo jej ľúto detí,
ale priznala, že jej mama má pravdu. V kútiku
srdca túžila aspoň na čas sa vrátiť do rodného
kraja, kde pri prvom rannom pohľade z okna vidieť
zasnežené končiare Tatier, lúky v okolí hýria
všetkými farbami a vzduch je čistý. Keď si to
všetko predstavila, potešila sa.
Po príchode do rodinného domu si každý
deň pokľakla k modliacej mame a prosila Boha o
milosrdenstvo. Úpenlivo žiadala Pána o
vyzdravenie, nie pre seba, ona veľa znesie, ale
chcela deťom dávať materinskú lásku. Mama sa o
ňu starala ako o bábätko. Už po týždni mala líčka
červené a začala priberať. Po troch týždňoch
čakala na príchod detí a manžela.
Rana po operácii jej začala hnisať.

Vedela, že hnis musí von, ale ako to
urobiť? Vyčkala, kým mama zaspí.
Nabrúsila kuchynský nôž, dala ho
vyvariť, zaťala zuby a prerezala
hnisavú ranu. Do rána bola bez
teploty a mohla svojich milých privítať.
Bolesť zatajila. Mohla to dokázať iba
pri pevnej vôli žiť.
Aj tretia operácia sa podarila.
Lucia nikdy nepochybovala o tom, že
oslávi pätnáste narodeniny svojich
detí. V neskorších rokoch
hovoreivala: " Keď ma Boh oslobodil
o d z á k e r n e j c h o r o b y, v e r í m ,
dôverujem mu, že mi dopraje sa tešiť
aj z vnúčat."

Plachá modlitba za mamkino
srdce
Keby som videla i v najskrytejšom
sníčku, kde na zemi je toľko
dobrých slov, zložila ba som z nich
modlitbu za mamičku. Veď ona
sama je už modlitbou.
Jej pohladenie, jej úsmev i jej
vráska, sú ako modlitba, čo do nej
vložil Boh. Mama je láska. Lebo aj
Boh je láska. Pusto by sa nám žilo
bez tých dvoch.
" Kde som ju videl, odkiaľ sme si
známi?" usmial sa Stvoriteľ, keď
stvoril srdce mamy.
A vedel dobre, že nemôže byť iná.
Pretože raz aj On jej zverí svojho
Syna.

Krížik od syna
Svoje deti som nevychovala
vo viere a keď som po rokoch syna
vysokoškoláka krížikom na čelo
vyprevádzala na prvú samostatnú cestu
životom, divne sa zatváril, utrúsiac
pichľavú poznámku. Najbližšie prijal
krížik bez poznámky a tretí raz si oň sám
požiadal. Po štyroch rokoch je
samozrejmosťou, že i keď Boha ešte
neprijíma, na krížik, stojac s batohom na
chrbte pri dverách, si vždy počká.
Bola Sobota a už druhý deň
lialo. V tom nečase som sa chystala
autom na cestu a pred odchodom som si
nahlas povzdychla prosiac o pomoc
anjela strážcu, aby mi pomohol šťastne
sa dostať do cieľa a bez nehody sa vrátiť
domov.
" Ahoj, synak," zakričala som
synovi z chodby.
"Mami, mami, počkaj,"
zavolal. Prišiel ku mne, dal mi krížik na
čelo a pusu.
Ďakovala som Bohu za toto
gesto, nech už bolo z akýchkoľvek
pohnútok. Keď som sa večer vrátila
domov, Radko sa ma opýtal, či to mne
brzdy tak pískajú. Hneď som auto
zverila mechanikovi. Na zdviháku si
prezeral podvozok a ukázal mi, že len
zázrakom som si neublížila. Z
gumových manžiet na oboch ramenách
od prevodovky ku kolesám zostali len
franforce. Ktovie, koľko stoviek
kilometrov som takto najazdila,
premýšľala som z hrôzou. Vtom som si
spomenula na krížik od môjho syna. Vari
bol mojou záchranou?

Farské oznamy
Krsty:
Martin Uhrinec
Kristína Chovancová
Vanessa Bazalová
Karolína Balážová
Samuel Madola
Adam Kopiar
Štefan Nagy
Barbora Lošonská

* 29.3.2001
* 28.2.2004
* 11.3.2004
* 8.2.2004
* 9.8.2003
* 10.4.2004
* 9.2.2004
* 6.3.2004

krst 17.4.2004
krst 17.4.2004
krst 25.4.2004
krst 25.4.2004
krst 25.4.2004
krst 25.4.2004
krst 9.5.2004
krst 9.5.2004

Vitaj medzi nami utešené dieťa, nech na Teba iba dobré sudby žitia letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky a buď šťastné v svete krásnom
mnohé dlhé roky.

Sobáše:
Ľubomír Bachratý a Renáta Kopiarová
Andrej Ferenčič a Gabriela Michelová

24.4.2004
22.5.2004

Láska vaša nech vždy rastie, či je leto a či mráz a nech dnešného dňa šťastie
celý život blaží vás. Veľa šťastia na spoločnej ceste životom....

Opustili nás...
Vilma Zámečníková rod. Fukáryová
Helena Koutná rod. Reifová

* 8.7.1911 + 12.4.2004
* 29.12.1936 + 18.5.2004

Aj slnko zapadá ústupom noci, kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha.
Odpočinutie večné daj im Pane...

Zoslanie Ducha
Ježiš Kristus rozosieva do tvojho srdca Svoje Slovo, aby si bol ním posvätený.
Jn 17,17: “Posväť ich pravdou, tvoje slovo je pravda.” On toto semeno
rozosieval do srdca človeka, to semeno je Slovo, to slovo je Boh, ako je v
Jánovi Jn 1,1 napísané: “To Slovo bolo u Boha, to Slovo bol Boh.” Ježiš do
tvojho srdca rozsieva sám Seba a táto Pravda Božia ťa posväcuje. Sol 2,13:
(Chcem) “ďakovať za vás,... že vás Boh... posvätil Duchom a vierou v
pravdu...” Keď chceme byť posvätený pravdou, musíme veriť pravde.
Znamená to spoliehať sa na Slovo, ktoré nám je povedané, spoliehať sa na to čo
čítaš v Písme. Tí, ktorí sa na neho spoliehajú - porozumejú. Keď sa naňho
budeš spoliehať, keď ho budeš poslúchať, keď ho budeš milovať a pevne sa ho
držať, vtedy ho vnútorne pochopíš a porozumieš. Kedy sa potrebuješ niečoho
pevne držať? Keď fúka vietor, keď je búrka, keď ťa zastihnú ťažkosti života,
keď nastanú problémy. Čo sa ale deje v živote priemerného kresťana, keď príde
búrka? Nedrží sa vôbec ničoho. Naopak má samé problémy je tým zmätený, je
tým odviaty, padne do vody, kričí o pomoc. Ale práve vtedy, keď prídu búrky
života, vtedy máš mať vieru. Viera nám nie je na to, keď je nám dobre. Keď je
nám dobre tak je nám ľahko žiť, ale akonáhle prídu problémy, zvlášť vtedy je
viera spôsob akým mám existovať. Viera je ten most, po ktorom mám prejsť,
kedy sa mi všetky veci rútia. Vieru potrebujeme, keď prídu problémy;
samozrejme nehovorím, že nemáme veriť keď nie sú problémy. Vieru
potrebujeme pevne držať a vyznávať zvlášť vtedy, keď máme ťažkosti. Ale čo
robia ľudia zvyčajne? Prídu problémy a hovoria: ó Bože si hrozný, toto čo má
byť, toto som nechcel, za toto som sa nemodlil...; ale to nie je viera, milý brat,
sestra, to sú tvoje predstavy. Viery a Božieho slova sa musíš držať vtedy, keď sú
búrky a problémy. Keď toto budeš robiť, vtedy sa v tebe deje to, že ťa Boh
posväcuje Duchom. Posvätení Duchom sme zakaždým, keď konáme podľa
Božieho Slova. V tom momente keď si sa znovu rozhodol pre Boha. Stojíš pred
nejakou dilemou, božie slovo hovorí jednu vec, tvoj život alebo tvoja vôľa,
tvoje chcenie, tvoje túžby tvoje vášne, hovoria niečo iné; je tu niečo, čo chceš
ty a niečo, čo chce božie slovo a vtedy keď sa rozhodneš pre božie slovo, Duch
boží ťa znovu posvätí, urobí ťa pevnejším.
Boh chce v tvojom živote konať rôzne veci. On si ich dobre premyslel od
večnosti, má pre teba pripravené určité ciele a tie sú pre teba tým najlepším, čo
existuje. Preto sa potrebuješ podriaďovať Jeho vedeniu. Je mimoriadne
dôležité pre kresťanský život podriaďovať sa vedeniu Ducha Svätého. Ak sa
budeš v živote usilovať o to, aby si bol dosť dobrý a dostal Ducha Svätého, tak
si na omyle a táto duchovná cesta k Božiemu požehnaniu nevedie. To je zákon,
ktorý bol daný skrze Mojžiša. Milosť a Pravda sa stali skrze Ježiša Krista (Jn
1,17). Milosť je daná zadarmo. Nikdy nemôžeš byť dosť dobrý, aby si Bohu
niečo vrátil, ale keď ťa Boh naplnil Duchom Svätým, máš byť tak dobrý, že

budeš Jeho svedkom do konca zeme. Máš byť plný ovocia dobrých skutkov,
ale keď si to obrátiš a budeš prichádzať k Nemu a hovoriť, Pane ja sa usilujem,
ja som dosť dobrý, ja som to predsa dokázal..
Duch Svätý je na nás vyliaty kvôli jeho zásluhám, kvôli tomu, čo urobil Ježiš.
Teda toto vyliatie Ducha Svätého dokazuje, že sa niečo udialo v nebi. A ide o to
či tomu veríš. Vy ste teraz povedali, že veríte a ja sa z toho teším, pretože veríte
jednej pravde, že zločinec a revolucionár Ježiš Kristus ukrižovaný na zemi, ako
zlodej ako vrah, zbitý, polámaný, vykrvácaný, špinavý, škaredý, že sa naňho
nechceli ani pozrieť, ako je to napísané v prorokovi, je Pán Boh, ktorý vstal z
mŕtvych a bol krásny a mal len tie jazvy, ale už neboli škaredé a odpudzujúce,
boli znamením jeho lásky k nám a tento vzkriesený Bohočlovek Ježiš Kristus
bol prijatý do neba a sedí po pravici Božej. Bolo mu podriadené všetko a tým
bolo potvrdené, že je Pánom a Kristom. Pánom je keď mu patrí všetko a ty keď
ho prijímaš za svojho Spasiteľa a Pána tak to znamená, že mu podriaďuješ
všetko a Kristus znamená to, že On je Spasiteľ, že On bol poslaný, pomazaný Chrestos.
On je teda Vládca všetkého, takže zmyslom vyliatia Ducha Svätého je
potvrdenie že Ježiš je Vládca.
Dovoľ Duchu Svätému, aby si robil čo chce a aby si to konal o čo ťa On
požiada. Pretože ťa môže požiadať niekomu odpustiť, akonáhle to neurobíš,
zapieraš jeho pôsobenie, jeho vedenie a oberáš sa o to, čo ti chce dávať. Môže
ťa požiadať aby si sa s niekým modlil, aby si odstránil staré hriechy, aby si
hovoril v jazykoch, môže ťa požiadať, aby si sa modlil za uzdravenie, aby si
hovoril o Ježišovi, aby si kázal, aby si sa stal kňazom, manželom, aby si sa
vrátil k rodičom, aby si sa vrátil do školy, toto všetko môže urobiť a ty mu daj
slobodu, lebo keď to nebudeš robiť, budeš stále v stave snaženia sa o nejaký
duchovný pohyb, o požehnanie o lepšiu a hlbšiu spoveď, lepší záväzok, ale to
nebude fungovať.
Chváľme ho za to, že na nás vylial svojho Ducha.
S použitím prameňov z knihy Normálny život kresťana.

