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Časopis farnosti Trstená
Máme tu ďalší jubilejný rok.
Po našich vierozvestoch si pripomíname patrónku Slovenska Sedembolestnú Pannu Máriu. Tí
prví nám vieru predstavili v ľudovej reči a Mária nám ju pomáha chrániť. Akosi na tom
našom Slovensku má viera vždy
problémy sa udržať. Neustále je
preverovaná ťažkosťami a bolesťami tohto sveta. Solúnski
bratia s tým bojovali, Mária nám
v tom pomáha svojím príhovorom u Boha. Zápas o vieru sa
odohráva aj dnes. Každý deň sa
stretávame s výsmechom, ponižovaním, pohŕdaním. Hovoríme
si, že máme slobodu vo vyznávaní viery, ale moc ju nevyužívame. Zdá sa nám, že na nás
doliehajú problémy života, že sa
viera dnes ťažko žije, že spôsob
fungovania nášho každodenného rytmu sa vymyká z Božieho pôsobenia.
V celom hektickom, uponáhľanom dni si nevieme nájsť čas
na Pána. Žiť vieru vyzerá byť
ťažké, pre niekoho až nemožné,
hľadáme samé ťažkosti a nemožnosti. A stačí tak málo. Pozrieť na tú, ktorá to mala
omnoho ťažšie než my. Zastaviť
sa a uvedomiť si nezmyselnosť
všetkého toho naháňania sa,
zbytočnosť zhŕňania a hromadenia klamlivých vecí. Doba nás
vraj núti trochu sa vzdialiť od
náboženstva, odložiť nabok náboženské prejavy. Je naozaj taká
doba? Doba ťažkostí a problé-

mov? Čoho sa vlastne bojíme?
Mária žila svojím ťažkým
životom bez nariekania a sťažovania sa. Nemala auto, ani dva
televízory, ani tri mobily. Nepoznala supermarket, škola bola
pre bohatších, cestovať nebolo
kam. Jediné dieťa jej mali vziať
a vedela už od jeho narodenia,
že bude kvôli nemu trpieť. Ale
na všetko pozerala s pokorou
voči Božiemu majestátu. Aký to
rozdiel proti našej pýche.
Je našou patrónkou možno
práve preto, lebo ako naša
matka nám veľmi dobre rozumie, pozná naše ťažkosti a bolesti. Sama ich prežila. „Panna
Mária verila v Pánovo slovo a
nestratila svoju vieru ani keď
hľadela na svojho zavrhnutého, zhanobeného a ukrižovaného syna. Zotrvala blízko
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Ježiša do konca, trpiac a v
modlitbách. A zazrela žiarivý
úsvit jeho zmŕtvychvstania.
Mária môže byť právom Matkou každej útechy a pomoci.
Matkou, na ktorú sa môže odvážiť ktokoľvek obrátiť v akejkoľvek núdzi, slabosti či
vlastného prehrešenia. Pretože
ona chápe všetko a je pre všetkých otvoreným zdrojom tvorivej lásky.“ (Benedikt XVI.)
Prosme ju často o príhovor pri
svojich problémoch, rozumie
našim bolestiam, stojí pri nás
zvlášť v tomto roku. Je na nás,
čomu dáme prednosť vo svojom živote, ale Boh nás nikdy
nezradí, neopustí, čas venovaný
jemu nie je nikdy stratený a pohľad upretý na kríž má veľkú
silu a moc v našom živote.
Jaroslav Chovanec, farár
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Editoriál

Niečo sa končí, iné začína. Život
velmi rýchlo plynie. Ukončili sme
Rok viery, začali Rok Sedembolestnej Panny Márie. Prichádza čas bilancovania ako vždy, keď sa niečo
skončilo. Čo v nás zanechal uplynulý
rok? Zanechal v nás vieru, alebo sme
my zanechali ju kdesi sa utápajúcu v
krížoch a trápeniach, z ktorých nás
Boh akoby natruc nie a nie
vyslobodiť?
No čo už. Je rok Sedembolestnej a ona azda viac pochopí, vyrieši,
veď sama je človekom, takže právom môžeme očakávať jej pomoc. A
prečo nie? Modlíme sa, prosíme, vo svojej poníženosti pre istotu nezvýšime ani hlas na vyrušujúcu mládež, deti. Radšej si zatvoríme oči, keď
sa nám mladí budúci agenti dospelosti schovávajú okolo kostola, a
potom dobiehajú cez sv. prijímanie ku sakristii, aby im kňaz náhodou
neušiel, však podpis na kartičke je nad zlato - škoda, že len podpis. No
a čo, však každý má právo prísť do sakristie, ak niečo potrebuje, kedy
chce, tak čo máme vlastne riešiť? Čo mi to ako jednotlivcovi prinesie,
ak náhodou zvýšim hlas a takto si pohnevám Pána Boha, ktorý mi aj tak
toho dosť dlhuje za moje prosby a modlitby a navyše pohorším ostatných
zbožných farníkov, ako sa to stáva tým, ktorí si to dovolia?
Však na to je kňaz a vždy by mal byť aj nejaký animátor - hoci aj
ten sa pre istotu málokedy ozve, lebo aj on je len farník a koleduje si o
to, že mu vyhodíme na oči, ako nevie vychovávať našich miláčikov. Napriek tomu je ich povinnosťou, aby sa starali o to, že: naše deti sa majú
správať v kostole slušne, že majú chodiť v tichosti na sv. spoveď a nerušiť
iných, majú dohliadnuť, aby sa cez sv. omšu zamykal chór, lebo sa tam
schovávajúca mládež zabáva, robí neporiadok, poprípade, keď si to prajeme, aby ostal otvorený, lebo aj my niektorí chceme mať lepší výhľad,
bol vždy s nimi animátor a strážil ich. Jasné, čo sa mám o to starať, však
vyslovím, čo sa mi nepáči, alebo ho vyslovia za mňa iní a vy, ktorí máte
povinnosť, aby naše deti boli anjelikmi na prvom sv. prijímaní, hrdými
bojovníkmi pri prijatí sviatosti birmovania, lebo to my, rodičia, starí rodičia a farníci takto chceme, dohliadnite, aby sa správali v kostole slušne,
úctivo, dôstojne a nerušili nás pri našom rozjímaní, prosbách, modlitbách...
Naozaj je to takto správne? Takto to chce Boh? Chce, aby sme boli
ponížení vo svojom strachu a falošnosti? Chce, aby sme si otvorili ústa
iba voči tomu človeku, kto dokáže upozorniť na zlo – veď čo sa má čo
vyvyšovať nad ostatnými? Myslime si, že nás Sedembolestná, tá ktorá
sa nebála prejsť so svojím bitým, opľúvaným a ponižovaným synom celú
jeho krížovú cestu, potom hrdinsky stáť pod krížom, držať jeho mŕtve
zohavené telo vo svojom náručí, naozaj takto pochopí? Ešte stále sa
máme právo pýtať, prečo nás Boh nechce vypočuť, ešte stále sa môžeme
pokladať za lepších, lebo....?
Položili sme si aspoň raz otázku, čo od nás chce Boh? A dodali, Tvoja
vôľa Pane a nie moja, nech sa stane? Ak nie, tak to rýchlo urobme, blíži
sa máj – lásky čas, nech je pre nás všetkých časom ozajstnej lásky.
Andrea Šprláková
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Rok s Pannou Máriou - Sedembolestnou Matkou
Drahí bratia a sestry!
„V spoločenstve s celou Cirkvou s úctou si spomíname najmä
na Preblahoslavenú Máriu, vždy
Pannu, Rodičku Ježiša Krista,
Boha a nášho Pána, ...” tieto slová
Prvej eucharistickej modlitby vyjadrujú miesto Panny Márie v slávení
Roka Sedembolestnej Panny Márie
2014. Slávnosť Bohorodičky je nielen začiatkom nového roku 2014,
ale aj ohlásením programu na jeho
prežívanie. Celý rok chceme prežívať s Pannou Máriou a podľa jej
vzoru.
Mariánsky kult - ozdoba kresťanského života
Celý tento rok chceme intenzívnejšie prežívať s Pannou Máriou.
Svätý Otec kladie na srdce veriacim
celého sveta túto našu podlžnosť
voči nebeskej Matke, Panne Márii.
Želá si, aby náš život z viery bol putovaním ku Kristovi spolu s jeho
matkou. Ako v čase prvého Kristovho príchodu na svet bola veľmi
na pomoci Izraelu a ostatným národom, bola cestou a spôsobom, ktorým prišiel Spasiteľ medzi nás, tak
aj dnes ju máme prijať za tajomnú
a duchovnú cestu pre Ježiša aj do
našich sŕdc pri jeho mystickom a
duchovnom prichádzaní a sprítomňovaní sa v nás.
Mariánsky kult nech je ozdobou
nášho kresťanského života. Úcta k
Panne Márii, jej vzývania a štúdium
jej príkladu nech sa stanú súčasťou
podujatí Roku Sedembolestnej
Panny Márie pre všetkých kresťanov na Slovensku.
Modlitba k Ježišovej Matke
Na prvom mieste Rok Sedembolestnej Panny Márie budeme prežívať s modlitbou na perách k
Panne Márii. My sa k nej modlievame, je to každodenná súčasť na-

Foto: Jaroslav Chovanec

šich modlitieb, ale v tomto milostivom roku nech sú naše modlitby k
nebeskej Matke vrúcnejšie, oddanejšie a horlivejšie. Medzi všetkými modlitbami, ktorými sa
budeme obracať v tomto roku na
Pannu Máriu, nech vyniká modlitba Zdravas Mária. Modlitba
Zdravas Mária nás zvláštnym spôsobom upriamuje nielen na Pannu
Máriu, ale nás priam provokuje sústrediť sa na Ježiša Krista, ktorého
počala i porodila, a ktorého teraz
máme v Eucharistii. On je ten „požehnaný plod života tvojho”. Nemodlil by sa dobre modlitbu
Zdravas Mária ten, kto by nezachytil posolstvo, jadro, zlatý stred tejto
dobrej a kvalitnej modlitby, ktorou
sa utiekame a obraciame k Panne
Márii. Kto sa dobre modlí Zdravas

Mária, ten si vzbudzuje, oživuje a
aktivizuje svoju myšlienku na
Krista v Eucharistii.
Ktorýsi svätý povedal, že kto
sa modlí Zdravas Mária, ten si isto
iste vyprosí spásu. Zaraďme do
svojho osobného programu duchovného života v Roku Sedembolestnej Panny Márie každý deň
aspoň jeden Zdravas Mária. Pozdravujme Matku Božiu a poprosme ju, aby nás pritiahla k
Ježišovi, aby nám Ježiša nejakým
spôsobom sprostredkovala. To je
jej úloha, jej materinské poslanie.
Tak to bolo v Božom pláne na začiatku dejín spásy Nového zákona,
a tak je to ustavične. Boh svoje
plány a svoje metódy nemení.
+Štefan Sečka, Spišský biskup
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Dekrét o možnosti získať úplné odpustky
v Jubilejnom Roku Sedembolestnej Panny Márie
3. decembra 2013
Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka,
ktorý ju vo svojej otcovskej láske s radosťou poveril touto vecou,

UDEĽUJE JUBILEJNÉMU ROKU DAR ÚPLNÝCH ODPUSTKOV
pri náležitom splnení zvyčajných podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie a
modlitba na úmysel Svätého Otca. Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú, ich môžu
získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte
zdržiavajú v očistci:
a) pri každej pútnickej návšteve národnej svätyne Bolestnej Matky, keď sa nábožne zúčastnia nejakého
posvätného slávenia, alebo aspoň primeraný čas tam zasvätia nábožnému rozjímaniu, ktoré zakončia Modlitbou
Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným desiatkom ruženca,
b) vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre Jubilejný rok, ak
sa v ňom nábožne zúčastnia na eucharistickom slávení, alebo Liturgii hodín, alebo tam nábožne prednesú
predtým uvedené modlitby,
c) 15. septembra 2014, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ak v ktoromkoľvek chráme alebo na
posvätnom mieste nábožne prednesú predtým uvedené modlitby za šírenie svätej viery na Slovensku.

Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni staroba alebo ťažká choroba, môžu získať úplné odpustky
vtedy, ak sa rozhodnú odporovať každému hriechu a vzbudia si úmysel splniť hneď, ako to bude možné, tri
zvyčajné podmienky pred nejakým menším vyobrazením Bolestnej Matky, v duchu sa pripoja k jubilejnému
sláveniu alebo púti a obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu Milosrdnému Bohu.
Apoštolská penitenciária ďalej naliehavo žiada pre širšie sprístupnenie získania Božej milosti prostredníctvom kľúčov Cirkvi, aby sa diecézni penitenciári, kanonici a klerici jubilejných chrámov, vedení pastoračnou
láskou, ochotne a veľkodušne venovali vysluhovaniu pokánia a často poskytovali sväté prijímanie chorým.
Toto má platiť počas celého Jubilejného roka Bolestnej Matky, patrónky Slovenska, bez ohľadu na
všetky protichodné ustanovenia.

Krzysztof Nykiel
vedúci úradu
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Kardinál Svätej Rímskej Cirkvi, Mauro Piacenza
veľký penitenciár
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Začal jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie
História úcty
k Sedembolestnej
Niekoľko dátumov z histórie
uctievania:
4. storočie – začína sa teologicky uvažovať o bolestiach Panny
Márie (sv. Ambróz, sv. Pavlín z
Noly, sv. Augustín a sv. Efrém).
6. storočie – dramatická báseň
o Pánovom umučení, v ktorej sú
tiež dojímavé verše o bolestiach
jeho Matky, Panny Márie (pripisovaná sv. Gregorovi Naziánskemu).
Po roku 1000 – veľké rozšírenie úcty Máriiných bolestí vplyvom
rytierskeho zmýšľania. Množili sa
maľby Márie stojacej pod krížom
svojho Syna a rástol tiež počet kostolov postavených na uctenie bolestnej Matky. Vítaným námetom
pre majstrov slova bol "Nárek
Panny Márie". Medzi týmito básňami vyniká doteraz neprekonaná
Stála matka bolestivá, ktorej autorom je pravdepodobne františkánsky mních, bl. Jacopone da Todi
(1230 – 1306):

Foto: archív redakcie

je v jej srdci nevinnom.

kým len tuná budem žiť.

Kto by nebol rozžialený
pozorujúc bolesť Ženy,
ako trpí so Synom.

Pod krížom stáť s tebou túžim,
k tebe v žiali sa pridružím
a chcem s tebou žalostiť.

Pre hriech ľudu bezbožného
vidí Syna mučeného,
jak ho človek zbičoval.

Panna panien prevznešená,
aj pre mňa si zúbožená,
preto s tebou nariekam.

STÁLA MATKA BOLESTIVÁ

Vidí, ako Syn milený
dokonáva opustený,
dušu Otcu odovzdal.

Daj, nech Kristovu smrť nosím
a na kríži účasť prosím,
rany jeho uctievam.

Stála Matka bolestivá
vedľa kríža ľútostivá,
keď na ňom Syn milý pnel.

Ó, ty, Matka, žriedlo lásky,
nech prežívam bôľ tvoj ťažký
a nech s tebou nariekam!

Raň ma bôľmi Krista Pána,
svätým krížom opoj aj mňa
aj krvou Nevinného.

Ach, tej Matke prežalostnej,
zarmútenej a bolestnej,
sedmorý meč v duši tkvel.

Nech mi srdce láskou planie,
ku Kristovi neprestajne,
veď on je môj Boh a Pán.

A pred večným ohňom chráň
ma,
pomáhaj mi, svätá Panna,
v deň súdu posledného.

Ó, jak smutná, doráňaná
bola ona požehnaná,
Matka Syna Božieho.

Svätá Matka, Krista rany,
ktorými bol doráňaný,
hlboko mi v srdce vtlač.

Jak plakala a trpela
svätá Matka, keď videla
muky Syna milého.

Na bolestiach Syna tvojho,
za mňa z lásky trpiaceho,
nech mám podiel, v srdci plač.

Ktože by z nás nezaplakal,
keby videl, bolesť aká

Daj, nech s tebou plačem, kvlim
a nech s Kristom spolucítim,

Nech je mi kríž útočišťom,
Kristova smrť – život s Kristom;
vyprosuj mi milosti.
A keď moje telo skoná,
daj, nech moja duša spozná
život rajskej radosti.
Amen.
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1233 – vznik rehole servítov vo
Florencii (uznaná pápežom Alexandrom IV. v roku 1253), ktorí sa venovali úcte Sedembolestnej Panny
Márie. Jej uctievanie sa neskôr rozšírilo aj na naše územie.
Po roku 1250 - t. j. po odchode
Tatárov vznikajú na našom území
chrámy zasvätené Božej Matke.
1423 – 1. známy záznam z Kolína, kde miestny cirkevný snem zaviedol sviatok na odčinenie urážok
husitov voči ukrižovanému Kristovi
a jeho Matke. Odtiaľ sa sviatok rozšíril do celej Európy pod rôznymi
menami a s rozličnými dátumami.
1482 – flámsky farár Ján Coundenberghe šíril úctu k siedmim bolestiam. Súčasne sa šíri Bratstvo
siedmich bolestí Panny Márie,
hneď schválené a podporované pápežmi (Alexander VI. v roku 1495).
1531 – zjavenie Panny Márie v
Guadalupe (Mexico) podnietilo
deväť miliónov Indiánov ku konverzii v priebehu desiatich rokov.
Bazilika v Guadalupe je po Vatikáne údajne najviac navštevovaným pútnickým miestom katolíkov
vo svete.
1564 – prvý zázrak na príhovor
Sedembolestnej Panny Márie v
Šaštíne.
1727 – Benedikt XII. vyriešil situáciu uctievania Matky Márie, keď
tomuto sviatku určil názov - Sviatok Sedembolestnej Panny Márie a
ustanovil aj dátum - piatok pred
Kvetnou nedeľou, zároveň povolil,
aby sa Panna Mária Sedembolestná
uctievala ako patrónka Slovenska.
1814 – Pius VII. predpísal tento
sviatok pre celú Katolícku cirkev.
1913 – Pius X. ustálil liturgickou reformou ako trvalý deň
sviatku 15. september.
1927 – slovenskí veriaci na čele
s biskupmi podali žiadosť do Ríma
o povolenie pridať v Loretánskych
litániách prosbu: "Matka sedembolestná, oroduj za nás." Túto však 8.
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apríla 1927 Kongregácia obradov
zamietla. Na ďalšom zasadnutí o
dva týždne sa pozitívne rozhodlo o
tom, že sa dovoľuje pridať prosba:
"Oroduj za nás, Matka Sedembolestná." S odpoveďou: "Aby sme sa
stali hodní prisľúbení Kristových."
1964 – pápež Pavol VI. z úcty
Slovákov k Matke Prebolestnej vyhlásil dekrétom "Quam pulchra"
našu svätyňu v Šaštíne za "basilica
minor"– menšiu baziliku.
1966 – pápež Pavol VI. vyhlásil
Sedembolestnú Pannu Máriu za
hlavnú patrónku Slovenska.
1976 – Kongregácia pre sviatosti a bohoslužbu schválila slovenské proprium liturgie hodín, v
ktorom sa tento sviatok označuje
ako: „Beatae Mariae, Patronae Slovaciae“, čiže „Blahoslavená Mária,
Patrónka Slovenska“.

Prečo sedem bolestí a
ktoré sú to
Najprv sa hovorilo o piatich bolestiach, ako sa uctievalo päť rán
Krista Pána. Potom sa začalo uctievať sedem bolestí - číslo sedem
znamená v biblickej reči plnosť,
dokonalosť. Keďže popri Kristovi
Panna Mária najviac trpela, ľud
chcel vyjadriť túto plnosť bolestí
číslom sedem. Tým sa nechce obmedziť utrpenie na sedem historicky presne určených udalostí, ale
chce sa naznačiť plnosť kalicha
utrpenia, ktorý pila spolu s Kristom. Znamená to, že Mária – Ježišova Matka, bola naplnená
bolesťou. Bola plná bolesti, a tak
priamo spolupracovala na vykupiteľskom diele svojho syna. Aby sa
skonkrétnil titul Sedembolestná,
vypočítavali sa historické momenty. Najprv sa počítali len tie,
ktoré znášala s Kristom v dňoch
jeho najväčšieho utrpenia. Neskôr
sa rozšírili tieto bolesti aj o bolesti
súvisiace s Ježišovým detstvom.
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Dnes medzi týchto sedem bolestí
zaraďujeme:
1. Proroctvo Simeona v chráme
2. Útek do Egypta
3. Strata dvanásťročného Ježiša v
chráme
4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
5. Ježišovo ukrižovanie a smrť
6. Ježišovo snímanie z kríža
7. Pohreb Ježiša

Nadčasovosť Máriiných bolestí
1.bolesť – bolesť spôsobená
slovom o milovanom človeku.
Predpoveď o Ježišovom utrpení už
40 dní po jeho narodení iste Máriu
veľmi zranila o to skôr, že zaznela
z úst proroka. S podobnou bolesťou sa často stretávajú aj súčasníci,
keď počujú slovo o ťažkej chorobe
blízkeho človeka, o tom, že čakané
dieťa nebude zdravé alebo iná zlá
správa.
2.bolesť – bolesť spôsobená
neistým osudom milovanej osoby.
Strach zo zabitia malého Ježiša a
útek i obavy z prezradenia. Bolesť,
ktorú môžeme prirovnať aj k dnešnej neistote z nezamestnanosti,
existenčných problémov, obáv zo
šikanovania, zo straty perspektívy,
z hrozby pôžičiek atď.
3.bolesť – bolesť spôsobená
stratou milovaného človeka. Podobnej bolesti čelí každý, komu sa
„stratí“ blízky človek. Môže sa
nám stratiť skutočne, ale aj tým, že
stratí vieru, mravne spustne, nájde
si inú cestu, ktorej my nerozumieme.
4.bolesť – bolesť spôsobená
ponižovaním a zahanbovaním milovaného človeka. Kto to zažil vie,
že ťažko si dokážeme predstaviť
väčšiu bolesť ako bolesť spôsobenú stratou cti, ktorá sa prejaví
tým, že ľudia si z nás alebo z našich blízkych robia posmech,
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pohŕdajú nami, majú nás či našich
blízkych za nič. Stáva sa to, keď
nás z niečoho obvinia, alebo keď
človek ochorie na psychickú chorobu, ktorá celkom zmení podstatu
jeho osobnosti.
5.bolesť – bolesť z utrpenia
milovaného človeka. Toto utrpenie sa v našom živote odohráva,
keď vidíme trpieť svojho blízkeho: telesne, duševne i duchovne. Vidíme jeho bolesť,
trápenie, bezsenné noci, ale nemôžeme pomôcť, iba sa prizerať.
6.bolesť – bolesť zo smrti
milovaného človeka. Aj túto bolesť mnohí okúsime, lebo je veľa
foriem smrti, s ktorými sa môžeme stretnúť. Blízky môže pre
nás zomrieť aj tým, že sa stane
závislým na hrách či drogách, že
nás zaprie alebo opustí. Nemusí
to teda byť definitívna smrť.
7.bolesť – bolesť z odlúčenia
milovaného človeka. Aj odlúčenia sú rôzne – môžu byť krátke či
dlhé, dočasné, trvalé aj definitívne.
Áno, Máriine bolesti sú nám
dnes blízke, bližšie ako by sme si
dokázali pripustiť, keby sme sa
nad nimi nezamysleli. Niektorí
ich vnímame viac, iní menej.
Niektorí ich na sebe ukazujeme
viac, iní menej. Ale dôležité je,
že Sedembolestná Panna Mária
svojich sedem bolestí nielen VYTRPELA, čím nám ukázala príklad, ale stojí stále pri nás, aby
ako naša matka, naša patrónka,
patrónka celého Slovenska, POMÁHALA svojím príkladom i
orodovaním prijímať naše bolesti, niesť ich a vyrovnať sa s nimi,
nestrácať nádej, lásku ani vieru, nachádzať v bolestiach zjednotenie s
ňou. Svojimi siedmimi bolesťami
nám Mária ukazuje ešte viac. Ukazuje nám schopnosť prijímať našu
bolesť, naše utrpenie i možnosť pripojiť ho k utrpeniu svojho syna a k
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svojim bolestiam pre dobro tohto
sveta. Ukazuje nám, ako sa utrpenia nebáť. Tak ako nám to odkázala
aj blahoslavená Matka Tereza,
ktorá hovorí: „Pozri sa na kríž.
Uvidíš Ježiša so sklonenou hlavou,

vzdajme všetko, čo nám chce zobrať. Ak budeme tak konať, svet
spozná, že sme jeho učeníkmi, že
patríme Ježišovi, že skutky, ktoré
konáme, ty aj ja i všetci bratia a
sestry, nie sú nič iné ako naša láska

Foto: archív redakcie

aby ťa pobozkal. Jeho ramená sú
roztvorené, aby ťa objal.
Jeho srdce je otvorené, aby ťa uzavrelo do svojej lásky. Keď vieme,
že kríž je znamením najväčšej
lásky Krista k tebe i ku mne, prijímajme jeho kríž so všetkým, čo
nám chce dať a s radosťou mu odo-

vtelená do života.“
Sedembolestná nášmu národu
pomáhala niesť jeho „kríž“ v každom čase, robí to aj dnes. Chce pomáhať každému z nás. Utiekajme
sa pod jej ochranu zvlášť v tomto
jej jubilejnom roku.
Ján Banovčan
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Z histórie farnosti

Františkáni v Trstenej (5. časť)
Dejiny každého spoločenstva či ľudskej komunity sa prejavujú svojou mnohotvárnosťou. Práve cez
záznamy v latinskej františkánskej kronike (z archívu miestneho kláštora) sa môžeme dozvedieť o vojnových udalostiach v závere Druhej svetovej vojny, ktoré sa bezprostredne dotkli a mali svoj priamy
dosah nielen na spustošenie Trstenej, ale priniesli aj materiálnu skazu pre kláštor Menších bratov františkánov, pre samotný Kostol svätého Juraja i pre farský Kostol svätého Martina. Správu o prechode
frontu cez Trstenú v posledných mesiacoch vojny v roku 1945 františkáni zaznamenali v latinčine. Boli
očitými svedkami a dobre vnímali materiálnu i duchovnú skazu, ktorú priniesla vojna. Tento záznam svedectvo o prechode frontu cez Trstenú očami františkánov - je svojím spôsobom jedinečný a unikátny.
Je to pohľad priamo zainteresovaných osôb. Zápis vo františkánskej kronike má aj po takmer 70 rokoch
hlbokú výpovednú hodnotu. Nie je to stanovisko oficiálnej historickej vedy, ale praktický dôkaz spätosti
františkánskej rehole - komunity v tomto meste s veriacimi vo farnosti a v meste. Subjektívny pohľad
františkánov k hrôzam Druhej svetovej vojny v našom meste prinášame v slovenskom preklade.

Marec 1945
Tento mesiac bol veľmi zložitý
pre celú našu krajinu, pre naše
mesto, ako aj pre celú našu rehoľnú
rodinu. Už v prvých dňoch tohto
mesiaca prichádzajú Maďari, ktorí
sa k obyvateľstvu chovajú dosť ľudsky. Navštívia náš kostol počas
sviatkov spolu s ich celebrantom a
kazateľom - dôstojným pátrom Petrom Esterle.
Hneď na začiatku mesiaca začali v našej bezprostrednej blízkosti
veľmi prudké boje. Štvrtého dňa
tohto mesiaca vybuchovali na námestí mestečka vojenské granáty,
ktoré vytĺkli všetky predné okná na
našom kláštore. Pritom sme stále
počúvali hrozné výbuchy. Ľudia sa
usilovali poschovávať svoje najvzácnejšie veci - najmä potraviny.
Ako bolo možné pozorovať v druhej
polovici mesiaca, Rusi postavili
svoje jednotky do útoku predovšetkým pri obciach Bobrov a Námestovo.
Hoci
toto
začali,
nepostupovali, lebo 26. tohto mesiaca Nemci a Maďari začali
hrozné delostrelecké ostreľovanie.
Pravdepodobne týmto sa spomalil
postup ruských jednotiek smerom k
Trstenej. Dňa 28. tohto mesiaca,
kedy bola streda veľkonočného
týždňa, po tretej hodine zavčas ráno
nastal prvý výbuch vojenského gra-
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nátu v bezprostrednej blízkosti
nášho kláštora. Zo spánku sme sa
všetci prebudili a utekali sme do
podzemnej viničnej pivnice a tu
sme očakávali, čo sa bude diať
ďalej. Výbuchy sa stále a stále opakovali. V našej skrýši boli noví
ľudia, dokonca celé rodiny, ktoré tu
našli úkryt. Celý deň sme zotrvali v
modlitbe a v rozličných rozhovoroch. Nasledujúca noc bola o čosi
pokojnejšia, ale ráno začali ráznejšie výbuchy. Keďže neutíchali pokračujúce výbuchy, niektorí ľudia
si žiadali sväté prijímanie, ktoré im
dal páter Blažej Ferančík. Po niekoľkých chvíľach nastal hrozný výbuch, ktorý zničil hornú časť našej
veže. Ďakovali sme Bohu za život
ľudí, že sa im nič nestalo. Následne
naokolo vznikli v meste požiare.
Nedeľnú svätú omšu sme slávili v
našej pivnici, ktorej sa zúčastnili
všetci pátri a bratia i ostatní ľudia,
ktorí obývali tento náš úkryt. Deň
bol dlhý a noc ešte dlhšia kvôli
strachu z neustáleho ostreľovania.
Na veľkonočný pondelok sme nemohli mať spoločnú modlitbu.
Okolo poludnia sa objavili prví
ruskí vojaci na námestí mestečka,
čo prinieslo istú úľavu. Predsa len
na to nasledovala hrozná udalosť hneď na Veľkú noc vtrhli do kláštora vojaci a odniesli, čo sa ľahko
dalo odniesť. Z nich prišli štyria do

našej pivnice a odniesli víno a hodiny. Našťastie ženám sa nič nestalo. To, čo potom nasledovalo,
vzbudzovalo viac odpor ako
strach. Počas Veľkej noci nemohli
byť žiadne bohoslužby ani boží
hrob, dokonca ani procesia. V
tento deň začala horieť veža farského kostola na samom vrchole
hneď pod krížom.

Apríl 1945
V prvý deň tohto mesiaca, ktorý
bol nedeľou Vzkriesenia, sme sa
zdržiavali v našom kostole. Pre
našu rehoľnú rodinu a veriacich,
ktorí sa u nás ukrývali, sme slávili
jednu svätú omšu v pivnici. Vo veľkonočný pondelok sme už všetci
pátri sa zúčastnili slávnosti v kaplnke Božieho hrobu. Nasledujúci
deň bol kostol už vyčistený a pripravený tak, aby sme mohli sláviť
bohoslužby, ako to bývalo aj obvykle. Teraz môžeme len odhadnúť,
aké škody utrpel náš kláštor.
Horná časť veže sa zrútila, nová
sakristia bola plná dier (po strelách). Na kláštore jeden roh budovy praskol. Dvoma strelami bola
celá strecha úplne poškodená.
Strecha našej stodoly sa zrútila.
Pohľad na toto miesto nám tlačí
slzy do očí. Začali sme teda všetci
pracovať na vlastné náklady.

Z histórie farnosti

Tretieho dňa tohto mesiaca vojaci v našom kláštore vystriedali
nových. Nastali nové veľmi bolestivé nepríjemnosti, ktoré trvali asi
dva týždne. Všetci sme pracovali na
úprave nášho kláštora. Požiar na
farskom kostole trval a napokon začala horieť aj celá strecha kostola
až úplne zhorela. Sviatok svätého
Juraja, patróna nášho kostola, sme
slávili ako predtým - kázeň ku zhromaždenému ľudu mal páter Libor
Mattoška. Z vojnových udalostí je
potrebné zaznamenať obsadenie
Bratislavy, hlavného mesta Slo-

Radosť 1/2014
s Nemeckom sa ôsmeho dňa tohto
mesiaca skončila kapituláciou nemeckého vojska. Bohu patrí veľká
vďaka!

Jún 1945

nejšie potreby boli odnesené.
Všetky škody sa odhadli na 258
350 korún. Škody na budovách
úradne boli odhadnuté na 100 000
korún. Bolo prisľúbené, že od štátu
sa dostane primeranej náhrady.

Na ôsmy deň tohto mesiaca - na
sviatok Božského Srdca Ježišovho,
ktorý je hlavným sviatkom kostola
v Osade, sme vypomáhali spovedaním a páter Peter Esterle tu mal
kázeň ku zhromaždenému ľudu.
Tento mesiac sa miestnou komisiou
spisovali škody, ktoré utrpeli obyvatelia počas vojnových udalostí.

Františkáni počas svojho 240ročného pôsobenia v Trstenej dbali
nielen o duchovné a náboženské
pozdvihnutie miestnych veriacich
v regióne hornej Oravy, ale svojím
kultúrnym, spoločenským, a neraz

venska, Rusmi štvrtého dňa tohto Urobili sme aj my tak - toto sú tie
mesiaca.
nasledujúce škody: bolo nám
ukradnutých
10 prikrývadiel oltáMáj 1945
rov, 12 obrusov, fialový a čierny
Čo sa týka duchovných vecí, v pluviál, troje šiat pre miništrantov,
tomto mesiaci nie je potrebné nič jedno prikrývadlo z plátna na
zaznamenať. Pokračovali práce na rakvu, 3 purifikatóriá a 3 pozlátené
vyčistení kláštora. Hoci sa neuro- strieborné kalichy. V budove kosbila žiadna zbierka, pri týchto prá- tola a kláštora sa strecha úplne
cach nám veriaci ľud pomáhal viac zrútila a narobila veľký neporianež dostatočným spôsobom. Dru- dok. Niektoré časti organu boli pohého dňa tohto mesiaca muži do 35. lámané a 6 píšťal bolo
roku života boli povolaní do zbrane ukradnutých. Zároveň rôzne šaty,
Slovenskou národnou radou. Vojna 40 metrov plátna, 7 hodín a vzác-

aj literárno-historickým spôsobom
stvárňovali toto mesto. Priamym
dôkazom ich horlivej aktivity je
cenný záznam o škodách, ktoré
spôsobili pustošiace armády pri
oslobodzovaní Trstenej v roku
1945. Tento záznam pokladáme za
literárny i historický unikát tohto
mesta, pretože počas archívneho
výskumu sme neobjavili jemu podobný, ktorý by mal takúto dokumentačnú hodnotu k vojnovým
udalostiam roku 1945.
Marek Ďurčo

Záver

Foto: archív redakcie

Prameň: Archív františkánskeho kláštora, Historia domus, II. zväzok, latinské zápisy k roku 1945.
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V službe Bohu

V službe Bohu
Pokiaľ siaha pamäť súčasných Zábiedovčanov, zábiedovský organ rozoznievali pri bohoslužbách
dochádzajúci organisti. Išlo o organistov z Trstenej, ktorými boli: pán Kučera, Jozef Jablonský či Vladimír Pánik ... Ak im prišlo do cesty niečo dôležité, stávalo sa, že neraz zostal organ počas nedeľných
bohoslužieb nemý. Dnes sa zdá, že nastali lepšie časy, veď Zábiedovo má popri dvoch „skalných“ ďalších
dvoch nádejných organistov. Okrem toho, že si sadajú za jeden organ, majú spoločné aj priezvisko –
všetci sú Chrenekovci (preto aj pri odpovediach uvádzame ich krstné mená). Služobne najstarší - Martin
Chrenek, priviedol k organovej hudbe aj dvoch svojich synov: Michala a Maroša. Posledné vianočné
sviatky v Zábiedove tak spestrili kombináciou hudby organu a heligónky. Druhým stálym organistom
je Ing. Milan Chrenek. Obidvaja starší organisti hrajú na striedačku (služby majú rozdelené na jednotlivé týždne). Okrem kostola rozoznievajú hudbou aj dom smútku pri rozlúčkach s našimi zosnulými
bratmi a sestrami. Položili sme im pár otázok a prinášame vám ich odpovede v poradí od „služobne
najstaršieho“.
Koľko rokov sa venuješ tejto
službe?

Foto: rodinný archív

Čo ťa priviedlo k rozhodnutiu Ďalším dôvodom je, že som začal
sadnúť si za organ?
hrať na piano a to, čo som sa naučil, som chcel dávať ďalej. NeMartin: Otec. Neviem, kde sa treba zabudnúť na to, že pred viac
zrodila myšlienka. On bol dobrý ako 30. rokmi bolo potrebné na nehuslista aj harmonikár. Ja som od 6. deľné a sviatočné omše dovážať do
triedy hrával v trstenskej kapele na Zábiedova organistu z Trstenej.
gitare. Bolo to želanie môjho otca, Možno aj pre posledne uvedený
bol mi aj príkladom. Videl som na dôvod a vyslyšané prosby veriacich
ňom, že hudba je veľmi krásna, sa začala éra zábiedovských orgahlavne keď mám z toho radosť ja aj nistov (Martina a Milana Chreostatní. Tak som to skúsil.
neka), ktorá trvá už 3 desaťročia.
Milan: Dôvodov je viacero. V
Michal: Videl som vzor u
prvom rade organová hudba sa mi svojho otca. No a potom ešte bolo
veľmi páči od útleho detstva a na potrebné nabrať kopec odvahy.
dedinách a mestách ju možno počú- Hrať pred toľkými ľuďmi zo dňa
vať hlavne pri svätých omšiach. Na na deň a k tomu v kostole, to nie je
nedeľných bohoslužbách (ešte ako len tak.
dieťa) som často sedával pri orgaMaroš: Najprv som videl otca
nistovi, počúval a prizeral sa jeho a zapáčilo sa mi to. Rozhodol som
hre a spevu. Bola to pre mňa česť, sa, že to skúsim aj ja.
že som si mohol k nemu prisadnúť.
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Martin: 28 rokov.
Milan: Ako som už uviedol je
to približne 30 rokov. Počas pracovného pobytu v Írsku som 2
roky bol organistom v kostole sv.
Trojice v meste Bunclody, Co.
Wexford (hrával som na nedeľných sv. omšiach). Ľudia tohto
mestečka boli veľmi milí a za moju
službu v tejto komunite spolu s
pánom farárom Jonesom mi boli
veľmi povďační, lebo profesionálny zbor spevákov s organistom
tam chodievali hrať a spievať iba
na veľké cirkevné sviatky.
Michal: Jeden a pol roka.
Maroš: Pol roka.
Kde si sa naučil hrať na tento
impozantný hudobný nástroj?
Martin: V roku 1985 som rok
navštevoval hudobnú školu a potajomky sa učil na učňovke v Kňažej.
Milan: Na tento kráľovský nástroj som začal hrávať a hrávam v
našom Kostole Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho. Od samého začiatku hrania na organ až po súčasnosť je časom zdokonaľovania sa
a učenia. Ten, čo sa naučil hrať na
tento impozantný nástroj a doko-

V službe Bohu

nale ho ovládal, bol J. S. Bach. On
je vzorom a idolom každého organistu.
Michal: Keď som bol mladší,
otec ma brával so sebou. Čosi som
odkukal, ako čo robí a doma na varhanoch som si pomaly skúšal jednu
pieseň za druhou. Neskôr som si to
vyskúšal aj v kostole, samozrejme
v prázdnom, a potom už stačilo rozhodnúť sa.
Maroš: Chodil som s otcom a
pomaly som skúšal doma na varhanoch, potom aj v kostole, až nakoniec som začal hrať na organe aj
cez sv. omšu.
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Tvoja služba ale nespočíva organ má riadny zvuk, tak sa ku
len v úlohe posadiť sa v nedeľu mne musia prispôsobiť.
za organ a hrať. Čo tomu predMilan: Otázka je dosť ostrá. Ja
chádza?
si myslím a viem, že v kostole pískajú iba píšťaly organu. Preto
Martin: Musím sa sem-tam môžem povedať, že ľudia spievajú
podľa toho, ako organové píšťaly
tomu povenovať.
Milan: Ako každý organista, aj pískajú. Keď sa na tú otázku poja chcem byť lepším muzikantom a zrieme zo serióznejšieho hľadiska,
spevákom (chcem sa zdokonaľo- tak musím priznať, že naši ľudia
vať), preto obetujem veľa voľného ma musia troška počúvať. Vždy je
času tejto mojej záľube a službe. dôležitá spolupráca medzi organisOkrem času, ktorý venujem doma tom a veriacimi účastnými na sväsyntetizátoru a pianu, okolo 1 - 2 tej omši. Na organistu je kladená
hodiny, hrávam na organe pred sv. požiadavka, aby piesne dobre za-

Ovplyvňuje hra na
organ tvoj osobný život,
tvoje postoje?
Martin: Čiastočne,
hlavne v tom, že nedokážem odmietnuť pomoc
druhému.
Milan: Samozrejme,
že hra na organ ovplyvňuje môj osobný život a
moje postoje. Tým, že organista svojou hrou a spevom dotvára atmosféru
svätej omše, musí byť
viac sústredený počas Foto: Ján Banovčan
celej omše ako bežný veriaci. Väč- omšou a nacvičujem žalm a piesne.
šia koncentrácia na bohoslužbe
Michal: Každopádne pred kažzasa vplýva na lepšie chápanie Bo- dou sv. omšou je nutné sa pripraviť.
žieho slova, ktoré ukazuje človeku Každú pieseň si aspoň raz prehrať
správnu cestu žitia. Ak sa držíme a ak mi nejde tak, ako by som si
tejto správnej cesty žitia, ktorú nám predstavoval, musím sa ju naučiť.
dáva Božie slovo cez Božie príMaroš: Pravidelné cvičenie.
kazy, zákazy, usmernenia a ponau- Keďže chodím na základnú umečenia, nemusíme sa báť nástrah leckú školu, musím pravidelne trésveta, ktorých pôvodom sú zlé novať na varhanoch. Popri tom si
ľudské vlastnosti plodiace zlé precvičím aj žalmy a katolícke
skutky. Človek človeka nemôže od- piesne. Potom si ich precvičím aj v
súdiť, lebo všetci sme dietky Božie, kostole na organe.
avšak čo človek môže odsúdiť, sú
Čo by si chcel odkázať tým,
zlé skutky, pochádzajúce zo zlých
ktorí „musia spievať ako ty pívlastností človeka.
skaš“?
Michal: Asi ani nie.
Maroš: Zatiaľ nie.
Martin: Dobrá otázka. Ale

hral a viedol svojím spevom. Od
veriacich sa očakáva, že budú
ochotní zapojiť sa a spievať podľa
organistu z hĺbky duše. A potom
bude platiť: „Kto spieva, 2 – krát
sa modlí.“
Michal: Buďte radi, že hrám.
Ak sa niekomu nepáči spievať –
nemusí, ale sv. omšu bez organu si
neviem predstaviť. Organ je predsa
len organ.
Maroš: Je ťažké sprevádzať
ľudí. Zvlášť vtedy, keď nespievajú
podľa nôt. Keďže sme začali spievať žalmy podľa predpisu, tak
ľudia sa musia prispôsobiť.
Ján Banovčan
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Zamyslenie

Kto prijíma a vyznáva, nech aj uskutočňuje
„Bez Božieho rozhodnutia sa ani lístok na strome nepohne.“
Je to príslovie, ale zároveň pravdu, ale predsa má väčšina
pravda pravdúca, pretože ak by to jeden problém. Aký? Že to vo svotak nebolo, Boh by nemal kontrolu jom živote neuskutočňuje.
nad týmto svetom, a tak by bol neZoberme si napríklad len tieto
mohúci, čo však Boh nie je a ne- dve vety od Ježiša Krista. Prvá veta
môže byť, keďže je Bohom a už spomínaná: Síce ide všetko tak,
pritom celý svet je nie dielom ná- ako je určené, tak ako má, ale beda
hody, ale dielom Boha. Je to teda človeku, ktorý zrádza Syna člopravda, ktorá nám stále pripomína veka! A tá druhá: Nestarajte sa o to,
jednu podstatnú vec, ktorú
ale mnohí ľudia neprijímajú
a nechcú prijať, že všetko na
tomto svete ide tak, ako má,
že všetko ide tak, ako chce
Boh, ako Boh rozhodne, že
naozaj všetko aj vzájomné
citové spojenie akýchkoľvek ľudí v akomkoľvek
stave, aj skutky, ktoré nie sú
v zhode s Božím príkazom,
sa dejú s Božím dovolením.
Ak Boh niečo dovolí,
dopustí to znamená, že to aj
chce, ale neznamená, že sa
mu to aj páči. Veď keď uvažujeme, dovolili by sme, dopustili by sme niečo my, ak
by sme to nechceli? Určite
nie. Ale na druhej strane
sami zo života poznáme, že
mnohokrát aj keď sa nám Foto: archív redakcie
niečo nepáči, tak pre dobro vecí to čo budeme jesť, čo budeme piť, do
čoho sa oblečieme. Vy hľadajte
chceme, to dovolíme.
Sám Kristus, Syn človeka, túto Božie kráľovstvo a jeho spravodlipravdu dosvedčuje slovami: „Syn vosť. (Porov. Mt 6, 25-33)
Pri pohľade na tieto dve vety
človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý realita väčšiny kresťanov katolíkov
zrádza Syna človeka!“(Mk 14, 21) je taká, že sa zaoberajú tým, ako
Čiže inak povedané: Síce ide ide svet, že sa trápia nad tým, ako
všetko tak ako je určené, tak ako bude zajtra a zabúda sa na to podmá, ale beda človeku, ktorý zrádza statné, na to na čo Kristus apeloval.
Apeloval na to, aby som bol človeSyna človeka!
Ako kresťania katolíci vyzná- kom, ktorý nezrádza Syna človeka,
vame Krista, uznávame jeho aby som hľadal Božie kráľovstvo a
pravdy, vieme citovať zo Svätého jeho spravodlivosť.
Tu možno teda naozaj vidieť,
písma, Božie slovo prijímame ako
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že všetko to Božie, Kristovo,
Božie slovo ako kresťania katolíci
prijímame, uznávame, vyznávame,
ale nie všetko uskutočňujeme. A
pritom, kedy má význam Božie
slovo v živote človeka? Keď ho
vyznáva, uznáva, alebo keď ho
uskutočňuje?
A tak čo teda znamená byť človekom, ktorý nezrádza
Syna človeka? Neznamená
to byť človekom ktorý
nezhreší, ale znamená to
byť človekom, ktorý
keď zhreší, nezotrváva
v hriechu.
A čo znamená byť človekom, ktorý hľadá Božie
kráľovstvo a jeho spravodlivosť? Božie kráľovstvo je
kráľovstvo lásky. Ten kto
hľadá, určite aj chce to, čo
hľadá, že chce spravodlivosť Božieho kráľovstva,
kráľovstva lásky, v ktorom
je milosrdenstvo – za dobré
odmena a za zlé nie trest,
ale keď už tak odpustenie.
Teda byť človekom, ktorý
hľadá Božie kráľovstvo a
jeho spravodlivosť, znamená byť človekom, ktorý vo
svojom živote chce a miluje lásku
a nechce a nemiluje nelásku, ktorý
sa raduje, keď lásku má, ktorý sa
trápi a ľutuje, keď sa namiesto
lásky rozhodol pre nelásku, ktorý
chce a miluje milosrdenstvo a nechce a nemiluje opak, teda byť nemilosrdný.
Prijímajme teda každé Božie
slovo do svojho života, no neostaňme iba pri jeho vyznávaní či
uznávaní, ale aj predovšetkým pri
jeho uskutočňovaní.
Mikuláš Grich, kaplán
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„Koostoleplay“
ponúka novú Birmapp.–„Smartolik“
Nedávno som si kúpil mobil a
zakúšam nekonečné možnosti aplikácií pre smartfóny s androidom. Je
to super, môžem počúvať hudbu,
čítať noviny, merať vzdialenosti,
uhly, dokonca i počúvať ruženec či
modliť sa breviár alebo zamyslieť
sa nad Božím slovom, stačí ísť na
googleplay alebo obchod play a
stiahnuť si aplikáciu breviár, zamyslenia alebo iné, a potom to mám.
Super! Jeden dotyk, ťuknutie, potiahnutie a čítam, počúvam, modlím
sa, ... Ten môj telefón je ale
múdry!!! Som ním aj ja?
Kedysi sa vravievalo: "Povedz
mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si."
Alebo: "Povedz mi, s kým sa stretáš
a ja ti poviem, kto si." Dnes by sa
dalo povedať: "Povedz mi, aké
apky máš vo svojom telefóne a
akých priateľov máš na facebooku
a ja ti poviem, kto si." No o facebookových priateľoch a tebe veľmi
dobre vedia v USA a iné špeciálne
internetové jednotky, ktoré skúmajú
zvyky a komunikáciu na sociálnych
sieťach.
Od septembra sa v Trstenej začala šíriť na „Koostoleplay“ nová
aplikácia – Birm. app. Je to super,
mnohí ôsmaci, deviataci a starší si
ju zrazu začali sťahovať alebo „uťahovať“. Po jej inštalácii máš prístup
k takým veciam ako stretko, povinné sv. omše, spovede, služba vo
farnosti a iné. Po určitej dobe, t. j.
v júni sa môžeš po splnení všetkých
vyššie spomenutých podmienok,
stať „smartolíkom“, t. j. smart katolíkom, pre neanglicky hovoriacich – múdrym katolíkom z darov
Ducha Svätého. Potom to bude hej!
Už budeš dospelý katolík, môžeš
byť krstným otcom, svedkom,
môžeš sa v pohode zosobášiť bez

vybavovania nejakých povolení.
Už budeš vedieť ako tvoji rodičia,
že aplikácia je nainštalovaná v tvojej farskej matrike a ty už do kostola nemusíš toľko chodiť, veď už
najbližšia ponuka na „koostole-

Keď je hokej či futbal, túžime
ho vidieť, ešte lepšie je byť na štadióne. Keď je „zápas“ o našu dušu,
tak stačí vyjsť z domu, že vraj
idem do kostola, mať podpis v preukaze a je to v suchu. Ak by si or-

Foto: archív redakcie

play“ bude až o niekoľko rokov a
možno ani nie, veď „na to, že sa ľúbime, papier nepotrebujeme“.
Načo rodičia, starí rodičia tlačíte do detí, vnúčat potrebu
birm.app, keď ako rodič ju použiješ
iba vo výnimočných situáciách,
keď sám svojím životom hovoríš
svojmu tínedžerovi/tínedžerke, že
chodiť do kostola stačí na Vianoce,
Veľkú noc, sobáše a pohreby. Naši
tínedžeri nie sú hlúpi, oni ušami
počúvajú a očami vidia, do akej
miery je pre teba ako otca, mamu
(ne)dôležité ísť na sv. omšu. Máš
odvahu povedať svojmu tínedžerovi namiesto choď, poď do kostola?! Ak nie, tak obanuj ten nový
mobil / PC / tablet, ktorý chce za
birmovku, kúp mu ho aj bez toho a
nerob z božích vecí kultúrnu frašku
– mám, ale nepoužívam birmovku.

ganizoval večeru, pozval všetkých
kámošov, chcel sa s nimi stretnúť
a oni by si iba označili tvoju pozvánku a s tebou by sa nechceli
stretnúť... Ako by si sa cítil? Keby
si niekomu zachránil život, ty by si
sa pri tom zranil, a zachránený by
sa nechcel s tebou stretnúť... Keby
toto bola posledná možná omša,
ktorá by rozhodla o tom či budeš
večne pri nekonečnom Dobre,
Kráse, Láske, alebo von, (ako je
tomu zvyčajne), kde bude „plač a
škrípanie zubami.“ (Mt 8,12)
Vystavme sa nekonečnej Božej
láske od úvodného prežehnania
po záverečné požehnanie vo sv.
omši a buďme múdrymi katolíkmi,
ktorí pravidelne dovoľujú Bohu
aktualizovať boží život v nás, cez
sviatosť zmierenia a sv. prijímanie.
Don Martin Rožek, sdb
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Nenechajme si ukradnúť nádej, neostaňme na
polceste ...
Pozývame Vás ...
... žiť na mieste, kde je v každom veku a každej životnej situácii
človek človeku bratom a sestrou,
kde sa ku každému človeku pristupuje s rovnakou úctou a nie podľa
toho, koľko vlastní alebo čo robí,
kde rodiny sú miestom prijatia a
oázou pokoja, kde mladí žijú svoju
mladosť naplno bez toho, aby ubližovali sebe či druhým, ...
... žiť na mieste, kde je práca
cenená a spravodlivo odmenená,
kde má každý dostatok a nikto neumiera hladom, kde má každý strechu nad hlavou a môže si na ulici,
kým ide do obchodu, nechať svoj
Foto: archív redakcie
bicykel nezamknutý a keď sa vráti,
zemi pre nich nikdy neboli iba snínájde ho tam celý, ...
vaním či rozprávkou, bola to ich
... žiť na mieste, kde pravda je budúcnosť.
viac ako osobný úspech, kde si suA super na tom je, že my sa nesedia navzájom vychádzajú v
ústrety, kde sa rešpektuje jedineč- musíme baliť a sťahovať. Hovonosť každého, kde osobné šťastie ríme totiž o kraji, v ktorom už
žijeme – vy i my, ty i ja. Hovoríme
je časťou spoločného dobra, ...
o Orave. Nezdá sa vám to? Nevadí
To naozaj nie je bláznivá fata- – ani Židom sa nezdalo, že by Ježiš
morgána ani pochabá vízia či z Nazareta bol Božím Synom, a
prázdne nesplniteľné politické predsa bol.
Hovoríme o tom, aká Orava
sľuby kandidátov na politickú funkciu. To je prísľub, ktorý nám dal môže byť – v Ježišovi Kristovi. Je
Ten, čo všetky svoje sľuby plní do to totiž dar, ktorý je nám daný – pobodky. A preto tento článok nie je trebujeme si ho len vziať.
Tak ako na počiatku – svet papozvánkou snívať, aby sme sa
aspoň potešili (keď už nič iné), ale tril Stvoriteľovi, ktorý ho stvoril,
pozvánkou reálne vykročiť, lebo to, ale On ho daroval a zveril Adačo žijeme, nie je to, čo nám patrí. movi. Keď Adam kráčal svetom,
Židia tiež žili v Egypte niekoľko sto nemusel sa viac pýtať Boha pri
rokov, ale nikdy to nebol ich každom strome či každom zvierati:
domov. A oni to vedeli. Ich krajina „Aj toto si mi dal? Aj toto
bola inde a bola to krajina, „ktorá možem?“
Tak ako zasľúbená zem pre
oplývala mliekom a medom“. A oni
to vedeli, preto reči o zasľúbenej Izraelitov bola darom od Jahveho
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pre jeho vyvolený ľud a hoci v nej
v tom čase bývali iné národy,
Jahve ich pred očami Izraelitov ponížil a vyhnal. Malý Jahveho národ
„bezdomovcov“ vyhral nad silnými národmi „usadených“ každý
boj – pretože tá zem a tie mestá
boli ich a oni šli v mene Pána zástupov.
A v evanjeliu to Ježiš vyjadril
v podobenstve o hostiteľovi, ktorý
pripravil veľkú večeru, ktorému
veľmi záležalo na tom, aby večera
nevyšla nazmar, preto urobil
všetko preto, aby naplnil dom hosťami (pozri Lk 5, 15 – 24).
V tomto duchu som čítal pred
nejakým časom slová pápeža Františka: „Drahí mladí, neuspokojte
sa s priemerným životom. Nechajte sa podmaniť tým, čo je
pravdivé a krásne, Bohom!“ (Tvít
pápeža Františka z 27. januára
2014) Dnes sa delím o tieto slová
s vami všetkými, nielen mladými a
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opakujem ich: „Neuspokojte sa s
priemerným životom. Nechajte sa
podmaniť tým, čo je pravdivé a
krásne, Bohom!“

cembra 2013). My sme sa rozhodli.
A ako sa rozhodneš Ty? Naše pozvanie platí ... „Poďte, už je všetko
pripravené.“ (porov. Lk 5, 17)

My – v občianskom združení
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a
rozvoj mládeže, ktorého súčasťou
je Oravské centrum mládeže v Ústí
nad Priehradou – sme sa rozhodli
byť pre ľudí žijúcich na Orave tým
hlasom, ktorý na námestiach a v
uliciach mesta volá to pozvanie
úžasného a štedrého hostiteľa.
„Božie kráľovstvo je tu, je pripravené a ty si pozvaný doň vstúpiť a
okúsiť život v ňom. Neuspokoj sa s
priemerným životom. Nechaj sa
podmaniť pozvaním.“ O tom sú
vlastne naše aktivity, ktoré sme
počas roka 2013 organizovali a v
ktorých chceme pokračovať a rozvíjať ich aj v roku 2014.

A čo zastrešuje občianske
združenie V.I.A.C. – Inštitút pre
podporu a rozvoj mládeže?
Venujeme sa predovšetkým novej
evanjelizácii ako nástroju na budovanie novej Oravy a v jej kontexte
aj ďalším „podtémam“: dobrovoľníctvo a osobnostný rozvoj mladých, aby sa stávali zrelými
osobnosťami, ktoré prinášajú pozitívnu zmenu do svojho života i
okolia; spolupráca na regionálnej i
medzinárodnej úrovni, pretože v
jednote je sila; podpora a rozvoj
podnikavosti mladých, aby boli
schopní svoje myšlienky premieňať v reálne činy.
V roku 2013 sme zrealizovali:
1. Škola Biblie – systematický
ročný formačný program v biblickej spiritualite;
2. pravidelné týždenné stretnutia
rodičov, ktorí hľadajú podporu pri
výchove svojich dospievajúcich
detí;
3. individuálne poradenstvo pre
tých, ktorí chcú pomôcť svojim
blízkym závislým;
4. víkendové duchovné obnovy
pre mladých – zamerané na rôzne
témy duchovného života s cieľom
budovať hlboký osobný vzťah so
svojím Bohom;
5. prepájanie spoločenstiev z jednotlivých oravských farností;
6. duchovné obnovy pre žiakov
cirkevných základných škôl na
Orave (Trstená, Námestovo, Sihelné);
7. modlitby chvál a večer Milosrdný – mesačné modlitbové
stretnutia za požehnanie pre Oravu;
8. Život a podnikanie – súbor aktivít zameraných na podporu osobnej
podnikavosti
mladých
(konferencia Život a podnikanie a

Sme totiž presvedčení, že budúcnosť Oravy vôbec nie je „osudom zabudnutého kraja“, ale je
predovšetkým záležitosťou Božieho kráľovstva plne otvoreného
pre Boží ľud. Nie je riešením len
odísť alebo zmieriť sa s tým, ako to
je. Nie sme odsúdení celý život žiť
všetkými ťažkosťami a problémami, ktoré v súčasnosti sužujú
Oravu a robia život na Orave náročným.
Sme pozvaní ich premeniť –
vierou, ktorá premáha svet. Sme
pozvaní byť niekým viac ako realistami, sme pozvaní byť ľuďmi, čo
veria Evanjeliu a nechali sa ním
podmaniť. Ako nové stvorenia v Ježišovi Kristovi sme povolaní vytrhávať Oravu z područia „sveta“,
aby sa uprostred nej stále viac zjavovala realita Božieho kráľovstva.
„... pozývam vás, aby ste s kreativitou a láskou bez hraníc dali
svoje talenty do služby evanjeliu.“
(Tvít pápeža Františka zo 7. de-

pravidelné stretnutia s prof. Jánom
Košturiakom);
9. Gospel workshop – nezabudnuteľná super akcia roku 2013 s
Brianom Fentressom;
10. inšpiratívne
stretnutie
K.R.O.K. so zaujímavými hosťami;
11. hosťovanie zahraničných dobrovoľníkov a vysielanie mladých
do zahraničia na Európsku dobrovoľnícku službu;
12. medzinárodné mládežnícke výmeny a účasť na rôznych medzinárodných seminároch;
13. Živá knižnica pre deviatakov o
potrebe životnej motivácie a pre
stredoškolákov o povolaniach a
tom, čo v sebe obnášajú;
14. rôzne príležitostné programy
pre širokú verejnosť;
15. ubytovanie a stravovacie zázemie v centre v Ústí pre rôzne skupiny hostí, ktoré majú svoj vlastný
program.
Pod správu združenia patrí pastoračné centrum v Ústí, kde sa konajú predovšetkým rôzne pobytové
aktivity, ale aj budova „starej
škôlky“ v Trstenej (oproti synagóge – bývalý Cool Club), kde
máme svoje administratívne zázemie (kanceláriu), ale kde tiež organizujeme rôzne jednodňové
aktivity.
Budeme radi, keď sa budeme
stretávať (nielen) na našich aktivitách. Budeme tiež radi, keď sa postavíš s nami aj do prvých línií.
Ako?
Napríklad pravidelnou modlitbou za nás, pridaním sa medzi našich pravidelných prispievateľov
alebo príležitostným finančným
príspevkom, v tomto čase aj osobitne poskytnutím 2%, resp. 3%,
zo svojich zaplatených daní z príjmu za rok 2013.
No máme aj jednu špeciálnu
výzvu!!!
Hľadáme ochotných ľudí, ktorí
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sú pripravení „kúsok“ svojho voľného času (ktorého aj tak majú už
teraz málo) obetovať a zasvätiť spoluúčasti na naplnení Božieho prísľubu pre Oravu. Potrebujeme:
• grafikov na prípravu propagačných materiálov,
• webmastrov na spravovanie našich webstránok,
• IT machrov, ochotných starať sa
o naše PC a nastaviť vnútornú sieť,
• kreatívne duše na úpravu a výzdobu našich priestorov a priestorov, kde organizujeme naše aktivity,
• animátorov na rôzne aktivity
pre deti a mladých (tábory, duchovné obnovy, voľnočasové aktivity, ...),
• silákov a vytrvalcov na pomoc
pri technickom zabezpečení našich
aktivít,
• počas niektorých víkendov a
letných prázdnin ľudí ochotných
slúžiť v centre ako pomoc pri zabezpečení ubytovania a stravy,
• odborníkov v oblasti personalistiky, marketingu, fundraisingu, riadenia tímu, finančného plánovania,
strategického plánovania na odborné poradenstvo pre nás,
• podnikateľov a živnostníkov na
vytváranie možností podpory pre
mladých ľudí formou stáží a tréningov.
Konkrétnu podobu pomoci dohodneme vždy individuálne s každým záujemcom.
Orava sa zmení, keď sa zmením
ja – možno parafrázovať slová pápeža Františka, ktoré povedal mladým v Rio de Janeiro na Svetovom
stretnutí mládeže. O akej zmene hovoril? „Ste protagonistami zmeny,
od vás závisí budúcnosť. Musíte
prekonať apatiu a neistotu a ponúknuť kresťanskú odpoveď na
spoločenské a politické problémy.
Prosím, nezriekajte sa života,
buďte Kristovými altétmi.“
Branislav Kožuch, riaditeľ OCM

16

Deti a mládež

Centrum pre duchovné povolania
ERA pre ČR a SR
Duchovno – formačné pobyty
v Taliansku
Kongregácia rogacionistov sa venuje mladým mužom od
18 rokov, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre duchovné povolanie (kňazské, rehoľné). Pozývame chlapcov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, stráviť čas v
modlitbe, meditácii a komunikácii s kňazmi, na polročný duchovný a formačný pobyt v Desenzane del Garda v Taliansku počas roka 2014, aby sa rozhodli.
Zašli svoj životopis, kontakt (e-mail, tel.) na adresu: Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša,
Hlavná 81, 080 01 Prešov.
Jozef Mihaľ, bližšie informácie : tel. 0911 487 341, konkatedralapo@gmail.com
http://www.vyveska.sk/duchovno-formacne-pobyty-v-taliansku.html

Foto: archív redakcie
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Farnosť Trstená, skutočne funguje všetko tak,
ako má ?
V poslednom čísle som sa snažil spomenúť pár vecí a hneď sa dostatrocha provokovať a poukázať na to neme trochu do obrazu.
či sa vlastne nejaká kresťanská mláZačnem hneď priebehom sv.
dež nachádza v Trstenej. Samo- omše, čo môžeme vnímať všetci.
zrejme, spomenul som to, že je tu Prvoprijímajúce deti chodia do
pár zapálených jednotlivcov, kto- kostola väčšinou len kvôli podpirým za ich čas nesmierne ďakujem. som a o birmovancoch ani nehovoA tak som sa ďalej zaoberal tým, rím, tí radšej omšu strávia pred
aké sú súčasné príčiny, ktoré spôso- kostolom, a potom si s čistým svebujú, že mladých v našej farnosti domím idú po podpis. Žiaľ, mnohí
strašne ubúda. Máme však väčší rodičia s nimi ani na jednu omšu
problém - a to je zapáliť v mladých neprídu. Tak ako majú tieto deti a
svetlo nezištnej dobroty a nesebec- mladí vedieť, ako sa správať v koskej lásky, o ktoré by sa delili s tými tole a aký je zmysel venovať
druhými, ktorí ho potrebujú - opustení,
chorí, starí ľudia a
vlastne my všetci, lebo
každý z nás potrebuje
lásku či si to chce priznať alebo nie. Ale v
čom je teda problém,
keď všetci lásku potrebujeme, ale málokto
má potrebu deliť sa o
ňu?
Naša farnosť je neskutočný fenomén tejto
doby. Všade po celom
Slovensku sú kostoly
čím ďalej tým prázd- Foto: archív redakcie
nejšie, no naopak u nás je kostol a v kostole čas Bohu, keď ich k tomu
kostolík počas nedele stále plný. Ak nevychovajú rodičia? Mne sa páči
je nejaký veľký sviatok, tak do- to klasické alibi niektorých rodikonca praskajú vo švíkoch. Zdalo čov, ktorí povedia, že nechcú nútiť
by sa teda, že je všetko super, že po- k viere svoje deti, lebo to nechajú
maly máme svätú farnosť a nie je na ich slobodu, aby keď budú
viac čo riešiť. Takže teraz by som starší, tak nech sa sami rozhodnú.
mohol už len poďakovať za to, akí Lenže žiť vieru, to nie je bonus k
sme všetci dokonalí a článok ukon- životu, ale to má byť konkrétna
čiť nejakým pekným prianím všet- cesta životom. Odporúčam všetkého dobrého. No neurobím to, kým, ktorí majú mienku slobodlebo žiaľ ani zďaleka to tak nie je a ného výberu viery, aby to isté
možno to, že sú tie naše dva chrámy urobili s inými vecami (učiť chovždy plné, je ešte horšie, ako keby diť, písať, počítať...), ktoré deti poboli o niečo prázdnejšie. Stačí trebujú pre život a nech to nechajú

na ich výber, až keď budú dospelí.
Som zvedavý, čo z tých detí vyrastie.... Jednoducho to nejde a ak
sa kresťanská výchova zanedbáva
už od detstva, tak v dospelosti
bude určite neskoro a len s Božou
pomocou môže človek opäť nájsť
kresťanstvo.
Ak chceme, aby malo pevné základy, tak to chce veľa času a skúsenosti ...
To je len ukážkový problém
toho, že nie sme až takí ideálni,
keď sa na veci pozrieme len trocha

podrobnejšie. A to by som mohol
pokračovať tým, ako je tu čím
ďalej - tým menej krstov, miništrantov a spevákov, ľudí ochotných v niečom pomôcť, stretiek,
kde sa ľudia môžu stretnúť atď.
Taktiež už pár rokov nemáme z
našej farnosti žiadneho nového
kňaza a najbližšie roky sa žiadna
zmena ani nečrtá. Mnohé naše
manželstvá podstupujú trpký rozvod, ako kdekoľvek inde na Slovensku či vo svete. Tak ešte stále
sme taká úžasná farnosť? V čom
je teda skutočný problém?
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Nechcem za problém označiť
falošnosť z našej strany, pretože
mnohí nedeľnú návštevu kostola
myslia úprimne a chcú zlepšiť seba
a okolie. Žiaľ, chcenie už v tejto
dobe nestačí a samo sa neurobí nič.
Čiže jedným z veľkých problémov
u nás je vyjsť z našej útulnej ulity a
urobiť niečo viac, ako len žiť bežný
a čo najmenej zaťažujúci deň, týždeň, rok, život... Ako druhý problém by som pomenoval takzvané
naše zlé vnímanie pokory. Podľa
mňa mnohí z našej farnosti vnímajú
pokoru ako zrieknutie sa nejakej zábavy či pochúťky alebo sklonenie
hlavy a držanie kroku s udávaným
smerom. Lenže skutočná pokora
má vnímať potreby toho druhého,
snažiť sa mu porozumieť, no zároveň všetko má smerovať k pravde
- Bohu. Ak my plníme všetky požiadavky toho druhého len preto,
aby bolo "dobre" a tie sú v rozpore
s Božím desatorom, tak určite nehovoríme o pokore. Alebo v opačnom prípade, ak ignorujeme
skutočné potreby našich blížnych a
sme k nim arogantní, aj keď navonok vyzeráme ako najväčšie chúďatá na svete, taktiež nehovoríme o
pokore, lebo Boh neustále od nás
vo svojom živom slove požaduje,
aby sme boli "soľou zeme a svetlom sveta" pre tých druhých. Teraz
nehovorím, že ja už som dokonalý
v tejto čnosti - to určite nie, ale ide
o to či sa snažíme v tomto ponímaní
pokory na sebe pracovať.
Je mi veľmi ľúto, že na väčšinu
ľudí z Trstenej až neskutočne platí
podobenstvo o talentoch (Mt 25,14
- 30). Avšak u nás je to o to horšie,
že tu ľudia nezahrabávajú 1 talent,
ale rovno 5 či 10 talentov. Máme
neskutočne šikovných ľudí, ale
mnohí z nich radšej žijú svoju rutinu, ako keby mali urobiť prvý
krok v ich živote, ktorým by ponúkli svoje ruky na to, aby sa láska
mohla šíriť ďalej. Ja viem, že
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mnohí z vás majú plno stresov v
práci či v škole a keď prídu domov,
tak zažívajú ďalšie nervy a hádky.
Jediný relax, ktorý človek potom
zažíva je podľa neho televízia, počítač alebo trávenie veľkej hromady času na sociálnych sieťach.
Ale je to skutočný oddych a prinesie nám teda ozajstné šťastie? Samozrejme, je na každom z nás, aby
sme sa rozhodli, akú cestu životom
si vyberieme. No myslím si, že
máme spoločné názory na mnohé
veci - chceme, aby ľudia boli spravodliví a dobrí, aby bolo prostredie
krajšie, aby sme všetci boli šťastní
a naplnení zmyslom života ...
Máme teda v sebe prirodzené
očakávania, ale podnikli sme niečo
aj pre ich realizáciu? V minulom
čísle som písal, že keby každý z
nás aspoň hodinku do týždňa venoval práci vo farnosti, tak by to vyzeralo úplne inak. Ak ste čítali
moju predošlú úvahu, chcem sa
teda opýtať: "Venovali ste aspoň
hodinku svojho života pre prácu vo
farnosti za celý ten čas, kým sa publikovalo toto vydanie časopisu
Radosť?" Ak by mal ešte niekto výhovorku typu: "Ja by som veľmi
rád, ale neviem ako... ," nech sa mi
spokojne ozve. Mne alebo pánovi
farárovi a určite sa niečo nájde. Ak
si myslíte, že to píšem len preto, že
mne sa nechce viac robiť, tak
možno máte pravdu .... Ale nie, to
bol pokus o vtip. Ide hlavne o to, že
mnohé veci sú postavené na pár
jednotlivcoch, ktorí už ďalej mnohokrát nemajú chuť, keď vidia
"ochotu a záujem" ostatných a tiež
tu nebudú večne. Bez ich ochoty a
zápalu by nám mnohé veci zanikli,
napr.:
hovorím o fungovaní
ERKA, časopisu Radosť, farského
ochotníckeho divadla, miništrantskej a speváckej službe, upratovaní, údržbe a zdobení kostola,
práci s birmovancami, mladými či
deťmi, organizovaní rôznych akcií
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a aktivít, lektorskej službe, nemožno zabudnúť dôležitosť kostolníckej služby či organistu. Je ešte
toho omnoho viac, avšak toto
všetko robí už niekoľko rokov tá
istá malá skupina ľudí. Ešte raz im
nesmierne za to ďakujem, ale budeme mať o pár rokov ešte komu
ďakovať? Takže je toho viac než
dosť, kde by sa dalo zapojiť. Teraz
je teda na nás či urobíme ten krok,
aby sme naše očakávania začali aj
plniť. Alebo si ešte naďalej niekoľko rokov budeme vychutnávať
pocit toho, že to ako tak navonok
funguje alebo sami začneme rozdávať nezištnú lásku a radosť ďalej už
od tohto momentu? Je to len na nás.
Na záver už len toľko, že mnohí
z vás ste rodičmi alebo dokonca
starými rodičmi a poviete si, že čo
nám môže také mladé ucho rozprávať o tom, ako by sme mali žiť
alebo čo by sme mali robiť. Však
on sám poriadne nevie o čom je
život a vlastne si nič ešte neprežil.
Máte pravdu neviem a možno za
celý môj život to nezistím. Ale s určitosťou viem tri veci:
1. Mám písať o živote mladých
vo farnosti. No náš život sa odvíja
od vás - matiek, otcov, starých rodičov a ostatných príbuzných. Ste
našimi vzormi a najbližšími príkladmi, ako žiť naše životy, tak
preto sa neustále obraciam na vás.
2. Všetci máme rozum a slobodnú vôľu, aby sme si vybrali, čo
je správne. Ak žijeme život podľa
Desatora a snažíme sa hľadať druhého a vnímať jeho potreby s láskou, tak nám o živote ani viac
netreba vedieť.
3.Uvedomujem si, aké vzácne
sú vaše životné skúsenosti a rady,
ktoré mnohí máte. Nesmierne si ich
vážim, ale treba sa s nimi aj prakticky deliť a svojím životom ich
potvrdzovať, tak budem len rád,
keď to nám mladým ukážete!
Ľubomír Sahuľ
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Z farnosti

Zaštepte do mladých sŕdc vieru a dobrotu!
Z akého slnka vyvýšiť mám vďaku
a z ktorých záhrad venca uviť mám
mužovi srdca otcovského zraku
čo prikláňa nám pohľadom nádejam.
Svetoslav Veigel
8. februára 2014 sa v Trstenej
konala spomienka stého výročia
primícií pátra Jozefa Libora
Mattošku - františkánskeho kňaza,
redaktora, spisovateľa, duchovného
správcu farností. Vo svojej spisovateľskej práci a publikačnej činnosti
v časopisoch Serafínsky svet a Priateľ dietok používal pseudonymy: L.
M. Oravský, Páter Bohuznámy, Redaktor, no najmä pre vtedajšiu mládež bol Oteckom.
Spomienka sa začala slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Martina, ktorú celebroval spišský
biskup Mons. Štefan Sečka. Homíliu predniesol František Xaverský
Olbert, vikár františkánskej provincie. Rozvinul v nej myšlienku
veľmi dôležitú pre dnešnú dobu dokázať povedať Bohu svoje
ÁNO. „Staň sa vôľa Tvoja,“ tak to
povedala Panna Mária, keď prijala
Božiu vôľu, stať sa Matkou Vykupiteľa. Poukázal, že toto bolo aj základom života pátra a duchovnej
práce Otecka Mattošku v jeho
plnom význame.
Po sv. omši, ktorá bola vysielaná v priamom prenose TV LUX,
mal prednášku o živote a diele pán
Polák z Hornej Lehoty, jeden z organizátorov a bývalý miništrant
Otecka.
Potom sa veriaci presunuli k
hrobu františkánov v Trstenej, kde
si modlitbou, zapálením sviec a položením kytíc uctili pátra Jána Ľudovíta Potockého ako duchovného

Foto: Jaroslav Chovanec

otca, vychovávateľa a dobrodincu
siroty Jozefa Libora Mattošku, ktorému pomohol absolvovať nižšie
gymnázium v Trstenej.
Všetci účastníci boli pozvaní
na malé občerstvenie a prehliadku
františkánskeho kláštora. Ňou sa
zakončila slávnostná spomienka na

toho, ktorému v prvom rade ležala
na srdci výchova mládeže. Jeho
odkaz, ktorý znel: „Zaštepte do
mladých sŕdc vieru a dobrotu,“
nás nemôže nechať ľahostajných
ani v súčasnosti.
Andrea Šprláková
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Život a dielo
Narodil sa 2. 10. 1891 v Likavke. Pochádzal z chudobnej rodiny. Detstvo prežil v Hornej
Lehote na Orave. Tam začal chodiť
do ľudovej školy, no dokončil ju v
Trstenej. Štúdium na gymnáziu mu
umožnili františkáni najprv v Trstenej, vyššie triedy absolvoval v Malackách. Do františkánskej rehole
vstúpil 03. 09. 1906 v Trnave a prijal rehoľné meno Libor. Po filozofických štúdiách v Malackách a po
dokončení teológie v Bratislave bol
05. 02. 1914 vysvätený za kňaza.
Pastoračnú činnosť začal v kláštore v Ostrihome. Prvý rok počas
svetovej vojny suploval lektora teológie v Hlohovci a v Bratislave. V
r. 1915 - 1918 bol lektorom filozofie v Malackách. Po politickom prevrate v jeseni 1918 sa stal v
Malackách gvardiánom kláštora.
Okrem povinností v kláštore sa venoval národno - osvetovej práci v
meste. Bol prvým učiteľom slovenčiny meštianskej školy v Malackách. Aj inak pomáhal zorientovať
sa občanom v nových politických
pomeroch po vojne r. 1918.
V r. 1922 bol menovaný za
konzultora komisariátu, ktorý sa
utvoril z františkánskych kláštorov
tej časti Mariánskej provincie, ktoré
zostali na Slovensku. V tom istom
roku začal v Malackách vydávať,
redigovať terciársky časopis „Serafínsky svet“. Keď bola v r. 1924
utvorená samostatná slovenská
františkánska provincia Najsvätejšieho Spasiteľa, stal sa jedným zo
štyroch jej definítorov. Nasledujúci
rok bol poverený spravovaním farnosti v Malackách. V r. 1925 založil
a redigoval časopis „Priateľ dietok“. Ukážka práce:
„Ja Vám chcem byť úprimným a
dobrým priateľom, chcem Vám
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byť vodičom po tŕnistých cestách
života, chcem Vám ukazovať
cestu rovnú a istú vášho budúceho
povolania, chcem odstrániť pred
vaším krokom všetky polená a prekážky, ktoré vám skazený svet
ukladá do cesty, chcem byť vaším
srdcom, svietiacim majákom, aby
ste nepoblúdili, keď nastane tma
a nikoho nebudete mať po boku,
chcem vám byť učiteľom, nasycujúcim vás duševným pokrmom,
konečne chcem vám byť otcom,
ktorý vás vrelou láskou miluje,
zotrie slzy, vyhladí vrásky a pred
nepriateľom duše privinie vás k
srdcu.“ ( Priateľ dietok, č.1 z 15. 9.
1925)
Z Malaciek prešiel za gvardiána do Kremnice, kde účinkoval
v rokoch 1927 - 1945. Tam preniesol aj redakciu a administráciu
obidvoch spomenutých časopisov.
Keď bol v r. 1946 poverený správou Svätozemského komisariátu v
Prešove, presťahovala sa tam tiež
redakcia, ale redaktorstva sa zriekol. V Prešove pri redakcii Serafínskeho sveta založil vydavateľstvo,
nazvané Františkánske literárne
podniky, kde sa vydávali knihy
prevažne františkánskych autorov.
Išlo zväčša o preklady. V tom období pôsobil v Ríme aj v Assisi.
Sľubný rozmach bol zmrazený na
jar v r. 1950, keď boli rehoľníci sústredení a náboženská tlač zakázaná. Internácii rehoľníkov v r.
1950 sa mu podarilo vyhnúť. Od
r.1951 bol správcom farnosti Liptovský Ondrej a od r. 1954 farnosti
Liptovská Teplička.
P. Libor Mattoška zanechal
trvalé stopy svojho kňazského a literárneho pôsobenia v slovenskom
národe. „Serafínsky svet“ udržoval
najmä terciárov pri serafínskych
ideáloch, v láske k Bohu a blížnym.
„Priateľ dietok“ slúžil formovaniu
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duší a charakteru školskej mládeže. Dospievajúce dievčatá nachádzali duchovnú zbraň v jeho
prednáškach pri duchovných cvičeniach.
Najširšie ľudové vrstvy dostávali duchovnú potechu v jeho kázňach počas misií. Pôsobil i pri
výchove františkánskeho dorastu.
Kňazom pomáhal niesť ich zodpovedné bremeno ako exhortátor pri
exercíciách. Písaním divadelných
hier riešil pálčivé otázky mravné,
sociálne, zápas svetla s tmou o
nadvládu dobra. Všetka jeho
spisba stojí v službách viery a národa. Nezastupiteľné je aj jeho
miesto ako vydavateľa a redaktora
časopisov. R. 1922 začal vydávať
časopis pre františkánskych terciárov „Serafínsky svet“, ktorý redigoval do r. 1944. V r. 1936 - 1938
mal zábavno-poučnú prílohu
„Naša mládež“. Najviac starostlivosti venoval časopisu pre deti
„Priateľ dietok“, ktorý vydával a
redigoval v r. 1925 - 1948 a dal mu
vynikajúcu literárnu i výtvarnú
úroveň. V tej dobe to bol najobľúbenejší a najrozšírenejší detský časopis. Založil pri ňom aj edíciu
Knižnica Priateľa dietok. Do časopisov prispieval mnohými poviedkami, rozprávkami, poučnými
článkami. Vychoval niekoľko generácií katolíkov a vykonal neoceniteľnú prácu pre povznesenie
náboženského a mravného života
na Slovensku. Možno povedať, že
zasahoval do národného a kultúrneho ruchu veľmi záslužne. Mal
úprimnú radosť z každého úspechu, z každej získanej duše pre vec
Božiu a národnú. Zomrel v nemocnici v Ružomberku 30. 08. 1958,
kam ho previezli z liečenia v Korytnici.
( Zdroj:
http://www.frantiskani.sk/nekr/08/
mattoska.htm; 3.2.2014)
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Zbor TRISTANUS
Vianoce otvárajú srdcia, sú zbor TRISTIANUS do susedného
štedré na ľudskosť, lásku, toleran- Poľska. Prijal pozvanie od tamojciu, spolupatričnosť, hojné na šieho zboru HALKA, ktorý pôsobí
úsmev i vľúdne slová, štedré na v Sliezskom vojvodstve, v meste
pokoj a pokoru.
Piekary Slaskie. Zbor HALKA bol
Pre zmiešaný chrámový zbor založený už v roku 1911. Je zameTRISTANUS je vianočné obdobie raný na sakrálnu hudbu. Úspešne
jedným z vrcholov jeho speváckej sa predstavuje na mnohých medziaktivity. Prvé vystúpenie sa usku- národných festivaloch. Jeho cietočnilo 22. decembra 2013 o 17.00 ľom je vzbudzovať národného
počas vianočných trhov na námestí, ducha v poľskej kultúre. Od minuktoré zorganizovalo naše mesto lého roka ho vedie mladá ambiciTrstená. Slávnostnú atmosféru roz- ózna dirigentka Nina Guzy. Počas
svietenia unikátneho
keramického betlehema
obohatil zbor svojím
spevom, pričom poukázal aj na duchovný rozmer
vianočných
sviatkov.
História sakrálnej
hudby v Trstenej má
dlhoročnú tradíciu. Pravidelnou sa stala účasť
speváckych zborov na
vianočných sláveniach
či koncertoch. Dňa 6.
januára 2014 sa predstavili na novoročnom
benefičnom koncerte v
Kostole sv. Martina tri
spevácke
zbory: Foto: archív zboru
MÁRIA, ALFA a TRISTIANUS. krátkej návštevy TRISTIANUS v
Koncert sa konal na podporu kli- doprovode vedúcej Joanny Naniky HIV chorých v africkej czynskej navštívil mnohé kultúrne
Ugande. Zavŕšením koncertu bolo pamiatky mesta, napr: Baziliku
spoločné vystúpenie speváckych minor Panny Márie, Piekarskiu
zborov, v podaní ktorých zaznela aj kalváriu a kopec Wyzwolenia, odznáma vianočná pieseň “Tichá noc“ kiaľ bol pekný výhľad na mesto a
a tú zaspievali účinkujúci spolu s jeho okolie. Náš zbor svojím vyprítomným publikom. Účastníci stúpením v Kostole Panny Márie v
koncertu odmenili profesionálne Kozlowej Górze spestril zimný
vystúpenie zborov dlhým potle- podvečer. Vianočná koleda “Lulajskom. Domov odchádzali plní du- žeJezuniu“ v podaní obidvoch zboševného pokoja a k umocneniu rov vyvolala veľký aplauz
duchovných zážitkov určite pri- účastníkov koncertu. Všetci obdispela aj nádherná výzdoba kostola. vovali také veľkolepé dielo, aké
V dopoludňajších hodinách dňa vytvorili zbory dvoch rôznych ná11. januára 2014 cestoval chrámový rodov. Určite nikto z nich neľuto-

val tú hodinu, ktorú strávil v
chráme. Po koncerte zbor TRISTIANUS i zbor HALKA trávili pri
spoločnej večeri v Kozlowej
Górze, kde nebolo konca spevu a
tancu. Ďalšie stretnutie si zbory
dohodli u nás na Slovensku v
Trstenej.
Ďalšou aktivitou zboru Tristianus bola návšteva susednej Jablonky dňa 12. januára 2014. Tu sa
konalo v Centre kultúry hudobné
pásmo ,,Oravské tradície koledo-

vania". Projekt ,,Poznajme sa lepšie
na
Orave"
bol
spolufinancovaný
Európskou
úniou a štátnym rozpočtom z Programu cezhraničnej spolupráce
Poľska - Slovenskej republiky
2007 - 2013. Hlavným poslaním
kultúrneho podujatia bolo vytvoriť
priestor pre stretnutie koledníkov
nielen z Poľska, ale aj zo Slovenska. Zbor Tristianus pod umeleckým vedením dirigenta Mgr.
Pavla Bažíka prispel svojím vystúpením k dôstojnému ukončeniu
vianočného obdobia.
Janka Štefanidesová
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Z filiálky

Správy z filiálky Zábiedovo
Mikuláš priniesol deťom darčeky na detskú sv. omšu
6. decembra 2013 sa zábiedovským
deťom hneď trojnásobne vyplatila
účasť na detskej svätej omši. Stretli
sa tu nielen so svojím priateľom Ježišom, ale aj so sv. Mikulášom a ten
im rozdal sladké darčeky. Po stretnutí detí s Mikulášom v materskej
škole, základnej škole i v materskom centre „Žubrienka“ si tak prišli na svoje aj deti, ktoré žiadne z
týchto zariadení v obci nenavštevujú.
Vianočná výstava šikovných
rúk
15. decembra 2013 sa v
sále obecného úradu konala opäť výstava šikovných rúk, na ktorej
šikovné ženy a dievčatá
ukázali svoje výrobky
ako inšpiráciu pre návštevníkov. Tí si mohli
výrobky aj zakúpiť.
Okrem toho si tu mohli
zakúpiť aj náboženskú
literatúru z vydavateľstva Don Bosco. Účastníci akcie si mohli zároveň pozrieť
aj výstavku prác detí z materskej
školy a žiakov z miestnej základnej
školy.
Koncerty pred Vianocami
Advent – čas, ktorý čoraz častejšie
spájame s termínom „stíšenia sa“,
je aj časom, kedy vďaka tomuto stíšeniu sme ochotnejší načúvať a vnímať aj umenie a talent ľudí okolo
nás. Práve preto sa v tomto čase konajú koncerty. Ani Zábiedovo nebolo výnimkou. Ľudia si tak mohli
pozrieť výkony domácich začínajúcich talentov – hudobníkov i tanečníkov – žiakov Súkromnej základne
umeleckej školy Tvrdošín, elokovaného pracoviska Zábiedovo, ktorí
sa predviedli v sále obecného
úradu. A skutočných majstrov
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svojho umenia sme si mohli 15. decembra vypočuť v našom kostole,
kde sa predstavili oravskí rodáci a
pedagógovia Štátneho konzervatória v Banskej Bystrici – operný
spevák, sólista Štátnej opery v
Banskej Bystrici Mgr. Stanislav
Matis a jeho manželka PaedDr. Miroslava Matisová, ktorá ho sprevádzala hrou na klavíri. Ich
vystúpenie, prerušené tanečnou
produkciou dievčat zo SZUŠ pôsobiacej v obci, vyvrcholilo piesňou
Tichá noc, svätá noc, ktorú si s nadšením zaspievali všetci účinkujúci

kým vďaka obecným a mestským
úradom, medzi obyvateľmi Slovenska - s prosbou o podporu.
Výzva bola prijatá v čase silnejúcich snáh LGBTI (lesieb, gejov, bisexuálov,
transsexuálov
a
intersexuálov) aktivistov za nadpráva pre „svojich“ v rámci práva
Európskej únie a tým potierania
tradičnej rodiny a rodičovstva. K
výzve sa vedenie obce odhodlalo z
dôvodu pretrvávajúceho „ticha“ k
tejto problematike na Slovensku a
po hlasovaní viacerých slovenských poslancov v Európskom parlamente za podporu
požiadaviek LGBTI.
Potešujúce bolo, že
okrem podpory z rôznych častí Slovenska sa
za Zábiedovo slúžili sv.
omše a viacerí z tých,
ktorí sa k výzve pridali,
pripojili aj slová povzbudenia. O aktuálnosti výzvy a potrebe
„zobudenia sa“ tej tzv.
„mlčiacej
väčšiny“
Foto: Daniela Valeková svedčí prijatie „správy
spolu s divákmi. Účastníci si z kon- Lunacek“ Európskym parlamencertu odniesli skutočne hlboký a tom na začiatku februára 2014.
nezabudnuteľný zážitok.
Obec Zábiedovo ďakuje všetkým,
Vianočná výzva zo Zábiedova ktorí jej vianočnú výzvu podporili.
V adventnom čase radostného očaJasličková pobožnosť
kávania sa zo Zábiedova rozletela 25. 12. 2013 - na sviatok Božieho
po Slovensku vianočná výzva na narodenia - sa v obci odstraňovali
podporu tradičnej rodiny a rodičo- neodkladné škody spôsobené nočvstva, zameraná proti snahám usi- nou víchricou. Napriek tomu si
lujúcim sa o nahradenie rodiny mohli obyvatelia obce pozrieť v
inštitucionalizáciou homosexuál- kostole pásmo, ktoré nacvičili
nych partnerstiev s možnosťou miestni nadšenci. Jasličková poosvojovania detí. Dokument, ktorý božnosť bola pútavým priblížením
bol oficiálne schválený obecným príbehu Sv. rodiny – symbolu trazastupiteľstvom dňa 14. 12. 2013 a dičnej rodiny, na ktorej obhajobu
podpísaný všetkými poslancami a sa naša obec otvorene postavila
starostom, bol najskôr doručený nielen vyššie spomenutou výzvou,
najvyšším ústavným činiteľom zá- ale aj inými aktivitami smerovakonodarnej, výkonnej aj súdnej nými ku „kultúre života“.
moci a následne šírený, predovšetJan Banovčan
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Diecézne súťaže

Vyhodnotenie celodiecézneho projektu
Tajomstvá a poklady Youcatu
V priebehu mesiacov október až
december 2013 bol Diecéznym katechetickým úradom Spišskej diecézy
realizovaný
projekt
„Tajomstvá a poklady Youcatu“,
do ktorého sa mohli zapojiť žiaci
sekundárneho vzdelávania.
Youcat je publikácia, ktorá v
krátkosti zaujímavou formou predstavuje Katechizmus katolíckej
cirkvi. Úlohou žiakov bolo v prevažnej miere vyhľadať v Youcate
určené citáty, výroky, vysvetlenia
pojmov, prípadne doplniť vetu.
Mladí ľudia sa takýmto spôsobom
zorientovali v náuke viery a zamýšľali sa nad jej obsahom.
Všetky štyri kolá úspešne absolvovalo 67 žiakov, z toho 9 žiakov
stredných škôl a 58 žiakov základných škôl.
V 1. kategórii sa stala víťazkou
žiačka Základnej školy Rudolfa
Dilonga - Viktória Ragalová (z 9.
A), ktorá z 88 bodov získala 87,5 b.
Mária Ďurčová

Foto: Eva Ragalová

Farská matrika
Krsty
Trstená: Adam Medvecký, Matej
Štipta, Ema Štiptová, Kristián
Zembjak, Kiara Frelichová, Kristína Zoe Reháková, Patrik Kramár,
Dávid Štefanides, Nela Jankoľová,
Juraj Letaši, Oliver Kopčák, Lenka
Revajová, Stela Pardelová, Klára
Strapcová, Dávid Graňák, Dajana
Sochová, Zoja Ferletjaková, Tatiana Kubášková
Zábiedovo: Rebeka Šimková, Rebeka Murcinová, Filip Kubík, Juraj
Lekár

Sobáše
Trstená: Marek Poláčik a Dagmar
Šubjaková, Martin Halmeš a Patrícia Benická, Jozef Lepáček a Tatiana Reháková

Foto: archív redakcie

Pohreby
Trstená: Emília Bernaťáková
(1932), František Prozbík (1927),
Štefánia Revajová (1927), Oľga
Gajniaková (1954), Maria Pajkos
(1934), Jozef Gembala (1934),
Irena Dilongová (1924), Augustín
Chrenek (1936), Antónia Letašiová
(1927), Mária Ottmárová (1948),
Jozef Polhorský (1955), Emília
Trstenská (1931)
Zábiedovo: Klement Chrenek
(1940)
Ústie: Ida Gamová (1923)
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