
Keď som rozmýšľal nad tým,
komu som najviac vďačný za to,
aký som, prišla mi na rozum ako
prvá moja mama. Som jej vďačný
za výchovu, za to, že mi umožnila
študovať to, čo som chcel, za to, že
sa starala a stará o mňa. Také sú po-
väčšine všetky mamy.

Potom som si uvedomil, že
mám ešte jednu mamu. Nevidel
som ju nikdy, nepočul som ju roz-
právať, nedala mi peniaze na
zmrzlinu, neoprala mi tričko, nepo-
hladila ma. A predsa jej na mne zá-
leží. Omnoho viac ako ostatným
ľuďom, ktorí ma poznajú. Všetci
máme túto mamu. V Trstenej si ju
zvlášť pripomíname pri spomienke
na vznik škapuliara. Panna Mária je
matkou, ktorá nezabúda na potreby
svojich detí. Pomáha nám orodova-
ním, my jej za to vzdávame vďaku
úctou.

V auguste sme mali spomienku
Panny Márie Kráľovnej. Kým som
nebol kňaz, nechápal som tomuto
titulu. Učili nás, že králi ľudí využí-
vali na svoje ciele, obohacovali sa
na nich, že kráľovstvo je starý pre-
konaný systém. Musel som až ne-
skôr prísť na to, že kráľ bol človek,
čo sa pod vedením Boha staral o
svojich ľudí, viedol ich a chránil
ich, pomáhal im v biede a podporo-
val v ťažkostiach. Nejdem hodnotiť
kráľov, akí boli a ako sa mnohí
spreneverili svojmu úradu. Mária
nastúpila po svojej smrti na naj-
väčší z kráľovských trónov, na
ktoré by mohol človek zasadnúť.
Na trón vládnutia v dobrom anje-
lom i ľuďom. Zasadla na trón
uprázdnený vďaka pýche Zlého,
aby nás ochraňovala a starala sa o
našu bezpečnosť.

Naše ľudské mamy by dali život
za nás, aby nás ochránili pred ublí-

žením si. Obetovali by za nás svoje
zdravie a mnohokrát i svoj život.
Mali by sme im byť za to vďační a
vzdať im za to úctu. A takú istú úctu
vzdávame aj našej nebeskej matke.
Obetovala kvôli nám celý svoj
život, keď ho venovala nášmu Spa-
siteľovi. Právom si zaslúži kráľov-
ský trón a našu vďaku.

V letnom čase máme niekoľko

sviatkov a spomienok na Pannu
Máriu. Mohli sme si spomenúť na
jej zásluhy o našu vieru. Naše po-
zemské matky nám darovali život i
priniesli vieru v Pána. Nebeská
matka nás ochraňuje v tejto viere a
prehlbuje ju v nás. Žijeme v meste,
ktoré ju má v erbe. Žime tak, aby
bola v erbe nášho života.

Jaroslav Chovanec, farár
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Milí čitatelia,
prešlo pár mesiacov a my sa vám
chceme prihovoriť ďalším číslom
časopisu Radosť.

Končí sa leto. Prichádzajú nové
starosti a návraty do zabehaného
spôsobu života, od ktorého sme si
poväčšine aspoň na chvíľu od-
dýchli. U mnohých z vás istotne
ešte doznievajú pekné zážitky a ob-
razy z dovoleniek, prázdnin, relaxu
a pohody. Takto je to aj so mnou. 

Keď som rozmýšľala nad týmto
úvodníkom, v mysli sa mi vynorila
spomienka na krištáľovo čistý hor-
ský vodopád, na jeho osviežujúce
chladivé kvapky, ktoré vyzerali ako
trblietavé svetielka pri lome svetel-
ného spektra. Na chvíľu som znova
zatúžila vdychovať osviežujúci hor-
ský vzduch a uvedomila som si, čo
všetko nádherné utvoril pre nás náš
Boh. Akou nesmiernou láskou mi-
luje človeka, keď nám dáva krásu
hôr, malebnosť žiariaceho obzoru,

blahodarné slnko, chladivý dážď. A
preto, že chce byť neustále s nami,
pripravil nám miesto tam, kde je On.
Ježiš, druhá Božská Osoba, neváhal
za nás aj trpieť a z veľkej lásky da-
roval nám z kríža svoju Matku za
našu Nebeskú Matku. 

Mama. Jednoduché slovo. Prvé
slovo z úst dieťaťa, ktoré znamená
tak veľa. Pomoc, nehu, lásku a ešte
oveľa - oveľa viac. Ak toto všetko
dokáže pozemská mama, akú ne-
zištnú oporu môžeme nájsť u nebe-
skej Matky, ktorá je stelesnená
láska, nezištnosť a dokonalosť? 

A preto vám všetkým, drahí naši
čitatelia, chcem popriať, aby ste sa
vo svojich radostiach aj starostiach
vždy držali jej materinskej ruky a
kráčali po ceste života s vedomím jej
neustálej ochrany, a tak raz prišli
tam, kde máme pripravené miesto
vo večnej láske.

Andrea Šprláková
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Jednou vetou
4. 7. bol osadený vo svätynizreštaurovaný epitaf trstenského fa-rára Mateja Korodu.
19. 7. po odpustovej sv. omši

pán biskup Andrej Imrich požehnal
zreštaurovanú sochu sv. Floriána,
ktorá bola zároveň presunutá bližšie
ku kostolu.

9. 8. sme mali vo farnosti mod-
litby za kňazov a rehoľníkov spo-
jené s pobožnosťou a požehnaním
kríža na Bubeníku.

1.9. sa uskutočnil farský deň
stretnutia rodín.
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V evanjeliu čítame: „Keď Ježiš
uzrel matku a pri nej učeníka, kto-
rého miloval, povedal matke:
„Žena, hľa, tvoj syn!" Potom pove-
dal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!"
A od tej hodiny si ju učeník vzal k
sebe.“ (Jn 19. 26-27) Najprv je oz-
námené Panne Márii, že je a zos-
tane matkou Kristových učeníkov:
„Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom je pro-
stredníctvom prítomného Jána všet-
kým nám oznámené: „Hľa, tvoja
matka!“ V tomto evan-
jeliu  akoby zaznel
Ježišov testament.

Obyčajne v čase
očakávanej a blížiacej
sa smrti každý múdry
človek robí tie najpod-
statnejšie veci. V krát-
kosti času, ktorý mu
ešte zostáva, sa snaží
vyjadriť to, čo považuje
za najpodstatnejšie a
obyčajne tieto veci vy-
jadrí vo forme testa-
mentu. Testament často
obsahuje životnú mú-
drosť, napomenutia a poučenia
deťom a určuje aj veľkosť vlast-
níctva a budúcich vlastníkov. Pán
Ježiš svoj testament vyjadril zaují-
mavým spôsobom. Pre nás ľudí
prosí o odpustenie, Bohu Otcovi
odovzdáva svojho Ducha. Svojho
učeníka, ktorého zvlášť miloval,
odovzdáva svojej matke a svoju
matku dáva svojmu učeníkovi. Je
zaujímavé, že takmer posledné
slová Pána Ježiša na kríži sa týkajú
jeho matky a jeho učeníka a hovoria
o ich vzájomnom vzťahu. To zna-
mená, že tu nejde o nejaké po-
družné veci, ktoré by sme mohli
pokojne zanedbať.

Keby mu išlo o materiálne za-
bezpečenie Panny Márie po jeho
smrti, asi by nezačal zverením uče-
níka, v postavení syna, do jej rúk,

ale naopak. On sa ale najprv priho-
vára svojej matke a až potom uče-
níkovi. Pri tom vieme, že nejde ani
o materiálne zabezpečenie mladého
Jána. Ján nebol sirota, lebo jeho
matka Salome sa krátko predtým
spomína v evanjeliu a podľa tradí-
cie dokonca pochádzal zo zámožnej
rodiny. Bol jediný zo všetkých
apoštolov, ktorý nasledoval Ježiša
až pod kríž. Preto tu predstavuje zá-
stupcu ostatných. Ján, ktorý svoje

vlastné meno v texte utajuje, chce
byť symbolom všetkých učeníkov,
lebo ako sám hovorí v evanjeliu:
„Ježiš miloval svojich, čo boli na
svete, miloval ich do krajnosti.“ ( Jn
13,1) Všetkých učeníkov miloval až
do krajnosti. A tak i v tomto zvlášt-
nom odovzdaní učeníka jeho matke
sme zahrnutí všetci, ktorí sa pova-
žujeme a chceme byť Ježišovými
učeníkmi. Sme vyzvaní, aby sme
prijali Máriu ako svoju matku. 

Máme napodobniť sv. Jána
apoštola a vziať si Máriu k sebe do
svojho života. P. Raniero Cantala-
mesa vysvetľuje, že veta: „A od tej
hodiny si ju učeník vzal k sebe,“
môže v origináli znamenať dve sku-
točnosti, ktoré spolu čosi vypove-
dajú:

1. Vzal ju „do svojho domu.“

2. Vzal ju „medzi to, čo mal
najdrahšie.“

Málo premýšľame nad touto
kratučkou vetou. Ona však v sebe
obsahuje správu, ktorá je historicky
zaručená, lebo ju podáva učeník,
ktorý stal pod krížom a je to správa,
ktorá má obrovský dosah. Z tejto
vety vyplýva, že Panna Mária strá-
vila posledné roky svojho života s
apoštolom Jánom a že celé Jánovo
evanjelium je tým poznačené. To,

čo čítame v Jánovom
evanjeliu o P. Márii v
Káne Galilejskej a pod krí-
žom, napísal niekto, kto s
ňou býval. Vetu: „A Slovo
sa stalo telom..“ napísal
niekto, kto žil pod jednou
strechou s tou, v ktorej tele
a duši sa udial tento
zázrak.
Toto potvrdzuje aj Orige-
nes, keď tvrdí, že slová
umierajúceho Krista platia
nielen pre Jána, ale pre
všetkých kresťanov a do-
slova hovorí: „Prvotinou

evanjelií je evanjelium Jánovo. Jeho
hlboký zmysel nemôže vystihnúť
ten, kto si neopieral hlavu o Ježi-
šovu hruď a kto od neho nedostal
Máriu za matku.... Lebo nikto, kto
je dokonalý, už nežije, ale žije v
ňom Kristus (Gal 2,17) A pretože v
ňom žije Kristus, je o ňom pove-
dané Márii: „To je tvoj syn“, alebo
Kristus“.

Aby sme pochopili hlbšie ta-
jomstvo bolestnej matky, stačí
možno to jedno slovko „matka“.
Matka je tá, ktorá dáva život i za
cenu vlastnej bolesti. Matka stojí v
službe života. To je jej krása a veľ-
kosť. Materstvo sa nutne viaže s bo-
lesťou. Nie je žiadnou matkou tá,
ktorá nič netrpela. Veľkosť matky je
v tom, že napriek tomu, že trpí,
dáva život. Teda môžeme povedať,

Sedembolestná Panna Mária - naša Matka 
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že matka miluje svoje deti viac ako
svoj život. Každá bolesť nás chce
tomu naučiť, aby sme milovali
Boha viac ako svoj život. Mater-
stvo a bolesť patria k sebe. Neexi-
stuje materstvo bez určitej miery
bolesti. Mária je Matka, Matka Vte-
leného Božieho Slova, Božia
matka. Máriino materstvo je
akýmsi zákonitým doplnením zja-
venia Božieho Otcovstva. Pretože
Boh nie je len Otcom, ale aj Mat-
kou. V Márii sa zjavuje veľkosť a
kvalita Božieho materstva. Nielen
Ježiš je dokonalým obrazom Otca,
ale aj Mária je dokonalým zjave-
ním Božieho Materstva.

Sv. Terezka Ježiškova, ktorá
prežila zázračne uzdravenie pro-
stredníctvom Panny Márie, vyhlá-
sila, že Panna Mária je viacej
matkou ako kráľovnou. Od kráľov-
nej si držíme určitý odstup, ale k
matke sa môžeme s dôverou pritú-
liť. Sv. pápež Lev Veľký hovorí, že
Kristus bude trpieť až do konca
sveta, dokiaľ bude na svete hriech.
V modernej teológii sa znovu vra-
ciame k názoru, že Boh, ktorý je
Láska, musí vedieť, čo je to bolesť
a biblický Boh sa tak aj zjavuje ako
Boh, ktorý sa trápi pre človeka.
Môžeme predpokladať, že ani Má-
riino utrpenie sa ešte neskončilo.
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Dokiaľ existuje na svete hriech a
dokiaľ sú na svete deti, ktoré nehľa-
dajú Boha – Život, Matka trpí, a to
v omnoho väčšej miere ako po-
zemská kresťanská matka, ktorá sa
trápi nad poblúdením svojich detí.
Máriin zápas ešte stále trvá. Sv. Ján
ju v Apokalypse zobrazuje ako
ženu, ktorá stále zápasí s diablom a
cirkev je označená ako spoločen-
stvo jej detí.

Premeditujme si dnes v samote
Ježišove slová, ktoré patria aj nám
jeho učeníkom: „Hľa, Matka
Tvoja!“ Je to radostná zvesť, že
máme matku. Nie sme siroty.
Matka je vždy s nami aj počas ne-
prítomnosti Otca. Dokonca aj Ježi-
šovi v tej najhroznejšej opustenosti
na kríži, keď volal „Bože môj,
Bože môj, prečo si ma opustil,“ ne-
chýbala jej prítomnosť. Každý
jeden z nás dostal Máriu za matku,
ozajstnú matku, ktorá dopĺňa to, čo
sa nám často nedostalo od biologic-
kých matiek poznačených hrie-
chom pramatky  Evy.  Mária lieči v
nás tento nedostatok lásky, ktorým
sú poznačené všetky deti Evy.
Máme Matku, ktorá je ako prameň
životodarnej vody. Panna Mária nás
ako matka sprevádza pri všetkých
našich životných problémoch. 

Biskup Juraj z Nikomédie v 9.
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st. vo svojom Veľkopiatočnom prí-
hovore k veriacim rozvádza Kris-
tove slová z kríža adresované Panne
Márii: „Odkazujem ti taktiež v ňom
(milovanom učeníkovi) svojich
ostatných učeníkov. A tak dlho, ako
budem chcieť, aby si žila s nimi a
zostávala s nimi, budeš im venovať
svoju telesnú prítomnosť namiesto
mňa. Buď im všetkým, čím sú od
prirodzenosti matky svojim deťom,
alebo skôr všetkým tým, čím by
som bol ja, keby som bol prítomný.
A oni budú tým, čím sú deti a pod-
daní. Budú ti preukazovať úctu, aká
Ti patrí ako Matke ich Pána. A pre-
tože ja som im prítomný skrze teba,
nech majú v tebe ľahko prístupnú
orodovnicu u mňa.”

V ďalšom texte rozvádza
Kristove slová k milovanému uče-
níkovi Jánovi a pokračuje: „Odteraz
ju, Máriu, ustanovujem za vodkyňu
učeníkov, za matku nielen pre teba,
ale pre všetkých ostatných a chcem,
aby sa jej dostávalo úcty tak, ako
plným právom náleží materskej dô-
stojnosti. Zakázal som vám síce na-
zývať kohokoľvek na zemi otcom.
Ale chcem, aby ste túto nazývali
matkou a ako takú ju ctili... .“ (spra-
cované podľa P. Raniera Cantala-
messu)

P. Bernardín Šmid, OFM

Tak práve tento pozdrav sa roz-
liehal v priestoroch trstenského
františkánskeho kláštora v sobotu
1.augusta oveľa častejšie ako ino-
kedy. Prečo? Nuž preto, lebo sa tu
stretli členovia Svetského franti-
škánskeho rádu, tzv. terciári z celého
oravského regiónu, aby tak, ako
každý rok oslávili spoločne sviatok
Panny Márie Anjelskej, Porciun-
kulu. Svätý František Porciunkulu
miloval nadovšetko a bratom priká-
zal, aby toto miesto mali v osobitnej

úcte a aby sa vo všetkom zachová-
vala prísna disciplína. Bratia sa stále
zdržiavali na tom mieste a vo dne v
noci oslavovali Boha, viedli život
anjelský a vydávali ľúbeznú vôňu.

Svätý František vedel, že toto
miesto je bohatšie obdarené Božou
milosťou, preto často bratom hovo-
rieval: „Synovia moji, dbajte, aby ste
nikdy neopustili toto miesto. A
keby vás niekedy z neho vyhnali
jednou stranou, vráťte sa doň dru-
hou stranou: lebo toto miesto je

Pokoj a dobro nech je medzi nami



skutočne sväté a prebýva v ňom
Boh. Kto sa tu bude modliť skrúše-
ným srdcom, dostane to, o čo bude
prosiť. Kto sa však tu dopustí
urážky, bude tvrdšie potrestaný.
Majte toto miesto v najväčšej úcte,
lebo ono je Božím príbytkom a z
celého srdca s plesaním vyznávajte
a zvelebujte Boha.“

Tak aj my, ako svätý František,
oslavujeme a zvelebujeme Boha a
vyprosujeme si potrebné milosti.
Celé stretnutie sa nieslo v radostnej
atmosfére, niektorí sa stretli až po
roku, takže si mali čo povedať.
Sprievodným slovom nás viedla a
usmerňovala naša regionálna
ministerka Hanka Šrobová a
ostatní     členovia regionálnej rady.
Poinformovala nás o dianí v našom
regióne aj o nových udalostiach na
národnej aj medzinárodnej úrovni.
Keďže náš región má 11 bratstiev,
postupne sa predstavilo každé brat-
stvo na vzájomné povzbudenie a
obohatenie. Prednáškou prispel aj
náš duchovný asistent P. Bernardín
Šmíd OFM, ktorý dozerá, usmer-
ňuje a pomáha nám spoznávať
františkánsku spiritualitu.

Nasledovalo agapé, ktoré pri-
pravili sestry z miestneho bratstva
Panny Márie - Matky Milosrden-
stva. Potom sme sa všetci premiest-
nili do kostola svätého Juraja, kde
pokračoval program modlitbou Ve-
čeradla. Nasledovala svätá omša. Po
svätej omši bola vyložená Preve-
lebná Sviatosť Oltárna k tichej ado-
rácii. Počas celého poobedia bola
možnosť svätej spovede, aby sme
mohli za obvyklých podmienok zís-
kať plnomocné odpustky.

Tento milosťami naplnený deň
prispel k tomu, že sme naše srdcia
viac povzniesli k Bohu. Svätý Fran-
tišek nám vyšliapal cestičku a po-
zval nás k zasvätenému životu. Iste
nás požehnáva tak, ako kedysi po-
žehnal brata Lea.

Gabika Sečanská

Ovocím lásky je služba...
Jedným z najväčších poskyto-

vateľov sociálnych služieb v našom
meste je Spišská katolícka charita.
„Charita je srdce Cirkvi, bez cha-
rity Cirkev nie je Cirkvou Ježiša
Krista“(Ján Pavol II.).

Človek je stredobodom záujmu
Cirkvi. Toto poslanie sa reálne od-
ráža v činnosti rôznych cirkevných
spoločností. Charita odvodzuje
svoju existenciu a inšpiráciu z ko-
reňov katolíckej Cirkvi, zo sve-
dectva Svätého Písma a žijúcej
tradície, zo sociálneho učenia a
skúseností tých, ktorým slúži.
Skutky milosrdnej lásky, nábož-
nosti, tzv. zlaté pravidlo: „Všetko,
čo chcete, aby ľudia robili vám,
robte aj vy im“, ale najmä zákon
lásky od prvých kresťanských čias
boli a sú stálou identitou charity. Je
teda výrazom Cirkvi univerzálnej
aj lokálnej.

Základy diecéznej charity, po-
dobne ako v ostatných slovenských
diecézach, vidíme v roku 1927. Pri
jej zrode stál biskup Ján Vojtaššák.
V diecéze sa rozvinuli odbočky
Ústrednej charity na Slovensku (te-
rajšie farské charity), bolo ich vyše
sto. Boli organizované rôzne huma-
nitárne akcie (ošacovacie, výživné),
hlavne v časoch hospodárskej krízy
a veľkej biedy. V diecéze bol zria-
dený detský domov v Mokradi, Ru-
žomberku, rekreačný dom pre
chudobných v Dolnom Smokovci,
kultúrne domy v Hrabušiciach, Lip-
tovskom Hrádku, a v Spišských
Vlachoch sirotinec a chudobinec.
Všetky tieto zariadenia i aktivity
boli v roku 1950 komunistami ná-
silne zrušené. Rehoľné sestry z tý-
chto domov boli v rámci akcie „R“
presunuté do koncentračných tábo-
rov v Čechách, klienti presunutí do
štátnych zariadení. Sídlo diecéznej
charity bolo v Mokradi. Do roku
1989 diecézna charita nemohla
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v z n i k -
núť ani
p o d ľ a
legisla-
t í v y
ČSSR, lebo v diecéze  nebol obsa-
dený biskupský stolec.
Až v roku 1991 po obnove národ-
nej charity arcibiskupom Jánom
Sokolom bolo možné rozvíjať bez
právneho rámca činnosť diecéznej
charity. Spišská katolícka charita
ako súčasť Slovenskej katolíckej
charity bola zriadená Františkom
Tondrom, spišským diecéznym bi-
skupom, 1.októbra 1991 podľa ci-
vilného zákona č. 308/1991 Z. z. o
slobode náboženskej viery a posta-
vení cirkví a náboženských spoloč-
ností ako účelové zariadenie
Cirkvi. V zmysle kódexu kánonic-
kého práva je verejnou právnickou
osobou s charakterom diecéznej
charity. 

Od 1. januára 1996 zriaďova-
cou listinou a prijatím stanov die-
cézny biskup František Tondra
zriadil samostatný právny subjekt
začlenený do konfederatívneho
zväzu Slovenskej katolíckej charity
s názvom Spišská katolícka charita,
v skratke SpKCH.

Toľko z histórie, ktorú naozaj
málokto pozná.. Ak chceme bližšie
poznať tých, ktorí nám v našich po-
trebách pomáhajú a starajú sa o nás,
je správne vedieť i to, že kľúčovou
hodnotou SpKCH je uprednostňo-
vanie chudobných, chorých a sta-
rých, pozdvihnutie dôstojnosti
človeka v duchu vzájomného poro-
zumenia, lásky, solidarity, spravod-
livosti a ochrana života od počatia
až po prirodzenú smrť. V budúcom
vydaní rozoberieme jednotlivé
formy pomoci, druhy služieb a ich
rozdelenie na území našej krásnej
Oravy.

Janka Benická, Anna Parcová
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s mladými z františkánskeho kos-
tola sme boli svedkami krížovej
cesty Ježiša Krista, ktorú úžasne
premietli do problémov a ťažkostí
dnešnej mládeže. Svoju šikovnosť
ukázali aj deti z neďalekého
Liesku, ktoré predviedli muziká-
lové spracovanie podobenstva
Boháč a Lazár. Všetko to bolo po-
prepletané krásnymi vystúpeniami
speváckych zborov, medzi  ktorými
excelentne vystúpil aj Hornoorav-
ský spevácky zbor. Jeho súčasťou
je náš farský zmiešaný zbor Kris-
tianus. 

A kým vnútri kostola zneli
modlitby a piesne, sparný deň vy-
ústil do neskorovečernej búrky. Ne-
viem, či si prítomní uvedomili tú
úžasnú symboliku sviatočného ve-
čera- pokoj a bezpečie miesta, kde
som s Bohom uprostred búrky
sveta... Vonku dohrmelo,  búrka do-
znievala už len dažďom a vnútri
chrámu zneli piesne nášho mládež-
níckeho zboru Alfa, ktoré sprevá-
dzali adoráciu. A keď už nebolo
ďaleko do zrodu nového dňa a
vonku vládla hlboká tma, na nás,
prítomných v dome Otca, láskavo
svietilo naše Slnko- Eucharistický
Ježiš Kristus, ktorý, ukrytý v ru-
kách diakona, rozdával svoje po-
žehnanie všetkým prítomným.
Bohato naplnení sme odchádzali do
svojich domovov a vnútri sme si
niesli vzácny dar- pokoj duše, po-
žehnanie pre seba i všetkých, kto-
rých nosíme v srdci a nádej, že to
úžasné, čo sme cítili, budeme pre-
žívať aj mimo stien kostola a roz-
dávať všetkým okolo nás.

Nedeľné ráno bolo pre mno-
hých nemilým prekvapením, či
istým sklamaním- pršalo. To zna-
mená, že sv. omša nebude môcť
byť vonku. Niektorých práve poča-
sie odradilo od účasti na slávnost-
nej odpustovej sv. omši. Akoby

jedinečný zázrak dejúci sa na obet-
nom stole závisel od pekného poča-
sia. Napokon sme znova prežili
spoločenstvo okolo oltára- v kos-
tole- ale kto prišiel kvôli podstate
odpustovej sv. omše, nebol určite
sklamaný ani tým, že bolo menej
miesta, ani tým, že pršalo.

Sv. omšu celebroval otec bi-
skup Andrej Imrich, ktorý v prího-
vore upriamil našu pozornosť na
vzájomnú solidaritu, ktorá je veľmi
potrebná v každom čase, o to viac
v tejto pohnutej dobe. Jeho prího-
vor zavŕšila tá najdokonalejšia
forma solidarity – Božia dokona-
losť  dávajúca sa v Eucharistii ne-
zištne nám, hriešnikom, aby nám
svojou prítomnosťou pomáhala bo-
jovať s našou nedokonalosťou a
bola našou každodennou posilou. 

Tento rok sa kvôli nepriazni-
vému počasiu neuskutočnila ani
Eucharistická procesia mestom.
Každý z nás však absolvoval tú
svoju procesiu domov a myslím, že
sa vyrovnala tej Eucharistickej,
veď sme do všetkých kútov nášho
mesta niesli v sebe Eucharistického
Krista. 

Popoludní pokračoval festival
Spievajme Márii. Okrem hostí na
ňom vystúpili aj naše domáce hu-
dobné telesá: detský spevácky zbor
Mária, Križiaci a mládežnícky zbor
Alfa, ktorý spoločnými piesňami
chvál ukončil nielen našu odpus-
tovú slávnosť, ale aj 15. ročník fes-
tivalu Spievajme Márii.

A na záver aspoň jedna z mno-
hých reakcií. Pani Gitka mi o nie-
koľko dní pri stretnutí povedala:
„Bola som tam /na večernom pro-
grame v sobotu/ prvý raz. Zavolala
ma kamarátka. Bolo to niečo
úžasné, tá hĺbka...nevedela som, že
niečo také býva. Nechcelo sa mi
odísť...!

Renáta Janoviaková
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Toto tvrdenie sa stalo heslom
festivalu Spievajme Márii, ktorý už
15 rokov sprevádza Škapuliarsky
odpust v našej farnosti. Odpustová
slávnosť, to však nie je iba nedeľná
odpustová sv. omša.  Aby priniesla
veľa ovocia vo forme odpustkov a
milostí, bolo treba zvládnuť nie iba
veľké upratovanie a prípravu na
príchod hostí doma, ale predovšet-
kým zvládnuť to podstatné uprato-
vanie, a to upratovanie vo svojej
duši a tiež zvládnuť prípravu na prí-
chod najvzácnejšieho hosťa- Eu-
charistického Ježiša. Všetci tí, ktorí
si uvedomujú, že bez tohto by bola
odpustová slávnosť len vonkajšou
záležitosťou, sa snažili už počas
týždňa vo sv. spovedi vyznať svoju
hriešnosť. Kto to nestihol, mal
šancu urobiť to ešte v sobotu. A tak
od 14. hodiny prichádzali do kos-
tola všetci, ktorí sa chceli s Ježišom
stretnúť vo sviatosti zmierenia a
poprosiť ho o odpustenie aj o
pomoc do ďalších dní. 

Hodiny sa rýchlo míňali a
slnečný deň sa naklonil ku spar-
nému podvečeru. To sa už chrá-
mom rozliehala pieseň Ó, Mária,
Prímluvnica naša, ktorou sa začí-
nala sv. omša. Pán farár Jaroslav
Chovanec ňou oficiálne otvoril fes-
tival. V homílii poukázal na zbory,
ktoré prišli rozdávať z darov im da-
rovaných Pánom Bohom a vyzdvi-
hol aj ich ochotu robiť niečo pre
iných, a tak oslavovať Boha. Niek-
torí veriaci posilnení Chlebom Ži-
vota odišli domov, iní zostali v
kostole, aby v ďalšom programe
načerpali povzbudenie v duchov-
nom živote a prežili krásne chvíle
v kruhu farskej rodiny. V modlitbe
krížovej cesty Sedembolestnej sme
sa s členmi detského speváckeho
zboru Mária spoločne zamýšľali
nad utrpením matiek, pomodlili
sme sa modlitbu sv. ruženca, spolu



Pán biskup, veriaci z Trstenej
Vás majú radi a nezabúdajú na
Vás. Ako si Vy spomínate na roky
Vášho pôsobenia v Trstenej?
Áno, mnohí veriaci, či už z Trste-
nej, Brezovice alebo zo Zábiedova
mi veľmi spontánne a srdečne viac-
krát dali najavo, že ma majú radi.
Som im za to vďačný. Robia to
totiž aj preto, že vo svojom srdci
prechovávajú veľkú úctu ku kňaz-
stvu a k Cirkvi. Je to silné svedec-
tvo viery, ktoré je aj pre mňa
veľkým  povzbudením. Aj moje
spomienky na Trstenú sú pozna-
čené týmto pocitom, že v Trstenej
majú veriaci  v úcte svojho kňaza.

Z našej farnosti Vás Boh po-
volal do sídla našej diecézy.
Nastala vo vašom živote radi-
kálna zmena, alebo je to pokra-
čovanie Vašej cesty. Ako to
vnímate?
Zmena, ktorá nastala, spočíva v
tom, že ako farár som mal vplyv na
menší okruh ľudí ako teraz, ale za
to silnejší vplyv. Dnes je ten vplyv
na väčší okruh, ale oveľa po-
vrchnejší, čo je istá nevýhoda.

Život človeka sa neskladá len
zo samej práce a povinností. Aké
sú Vaše záľuby, ako trávite voľný
čas ?

panny, ktoré v našich očiach
vyzerajú ako sebecké, v očiach
Pána Ježiša sú múdre a tie, ktoré v
našich očiach vyzerajú ako núdzne,
Pán Ježiš nazýva hlúpymi. To nás
vedie k zodpovednosti, aby sme
veľmi opatrne súdili svoje okolie.

Čo by ste odkázali veriacim
našej farnosti?
Opravdivé šťastie a pokoj možno
stavať len na Božom zákone. Boží
zákon je vpísaný v prírode a vo sve-
domí. Rešpekt voči Božiemu zá-
konu v prírode je odbornosť a
rešpekt voči zákonu svedomia je
morálka. Ani také vznešené snahy
ako snaha o sociálnosť, či snaha o
solidaritu nemôžu ignorovať odbor-
nosť a morálku. V časoch slobody,
aké prežívame, teraz je našou
povinnosťou, aby sme si ctili
odborníkov s osvedčenou morálkou
a nikdy nenaleteli populistom, ktorí
majú plné ústa neuskutočniteľných
sľubov a príliš veľa demagogickej
kritiky voči zodpovedným odborní-
kom.
Taktiež nám treba pestovať citli-
vosť na Božie dary. Dennodenne
ich dostávame v bohatej miere,
keby sme ich vnímali a uvedomo-
vali si ich, mohli by sme sa z nich
tešiť. Nevšímame si ich, ale za to
dosť „poctivo“ sledujeme tých, čo
majú viac a závidíme im. A tak
namiesto radostných kresťanov sa
z nás stávajú zatrpknutí ľudia.
Môj odkaz a moje prianie je, aby
farníci Trstenej nikdy „nepustili k
vode“ schopných a morálnych ľudí
a nestavali život farnosti i Slo-
venska na populistoch. Druhé pria-
nie je, aby sa vedeli tešiť aj
z drobných Božích darov, budú
z nich ľudia dobrej vôle, ľudia
pozitívneho myslenia. Ponesú tak
posolstvo nádeje a radosti v tomto
svete.

Andrea Šprláková

Voľný čas trávim mnohorako, raz je
to návšteva príbuzných, inokedy
nejaký výlet, niečo si prečítam a
pod. 

Každý kresťan by mal žiť
podľa  Božích prikázaní. Smerni-
cou takejto cesty je kniha kníh -
Biblia. Ktorá jej časť (pasáž) je
Vám najbližšia a prečo?
Blízke sú mi historické knihy Sta-
rého zákona a podobenstvá z Evan-
jelií. Príbehy starozákonných
biblických postáv sú poučné, va-
rovné i povzbudzujúce, preto majú
silný výchovný náboj. Napríklad
príbeh Kaina je varovaním, kam
nás môže doviesť závisť. Príbeh
Jozefa Egyptského nás povzbu-
dzuje, že oplatí sa byť statočným.
Na príbehoch biblických postáv
nájdeme množstvo poučení pre náš
život.
V evanjeliových podobenstvách sa
taktiež skrývajú veľké poklady
Božej múdrosti. Napríklad v podo-
benstve o márnotratnom synovi,
okrem iného, sa skrýva vzácne
poučenie, že človek, ktorý sa chce
mať dobre a pritom nechce byť
dobrým, veľmi ľahko klesne tak
hlboko, že prasatám musí kradnúť,
aby prežil. A v podobenstve o
desiatich pannách zisťujeme, že tie
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Eucharistia – Sviatosť lásky II.
Ako premáhať prekážky, ktoré mi bránia vnímať
tajomnú Božiu lásku vloženú do daru Eucharistie?

V prvej časti článku o Eucharis-
tii sme sa spoločne zamýšľali nad
tajomnou Božou láskou, ktorá
viedla Boha k dielu stvorenia, k
dielu vykúpenia a viedla ho k zane-
chaniu tak vznešeného daru, akým
je Eucharistia. Zamýšľali sme sa aj
nad tým, že Eucharistia nielen pra-
mení v Božej láske, ale ona posil-
ňuje človeka, aby na ňu odpovedal.
Lenže práve tu prichádza problém
našej skúsenosti. Slová o vzneše-
nosti Božej lásky znejú ako pekná
teória, no práve pri slávení svätej
omše si človek nie raz uvedomí
„ako má k Bohu ďaleko“. V pozor-
nom prežívaní Eucharistie ho môžu
rušiť nielen veci a ľudia okolo
neho, ale ešte častejšie je vyrušo-
vaný podnetmi, ktoré pochádzajú z
jeho vnútra. Raz to môžu byť ťaž-
kosti v rodine, práci či v osobnom
živote, inokedy to sú myšlienky na
veci, ktoré chcem v najbližšej dobe
uskutočniť a výnimkou nemusia
byť ani myšlienky pochybností:
„Existuje Boh alebo je to všetko len
výmysel? Má význam pristupovať
k sviatostiam, keď sa aj tak neme-
ním, keď som neustále nepo-
zorný,...?“

Je dôležité pamätať, že ak Boh
dopúšťa zlo, vie prečo. Aj nepozor-
nosť a pochybnosti pri svätej omši
„majú svoj význam“.  Práve v tý-
chto nepozornostiach človek môže
objaviť mnoho svojich nedostat-
kov, chýb a všetko to, čo ho odde-
ľuje od Boha i ľudí. Taktiež
dôležité je úsilie, ktoré človek musí
vynaložiť na to, aby ostal verný aj
v tomto pokušení. Povzbudením v
týchto pokušeniach nám majú byť
aj svätci. Nepozornosť pri modlitbe
a svätých omšiach nie je problé-

niektoré body: 
modlitba pred stupňami oltára –
symbolizuje Starý Zákon; 
introit – zvestovanie Panne Márii; 
Glória – narodenie v Betleheme; 
omšová modlitba – skrytý život v
Nazarete; 
evanjelium – apoštolský život
Pána; 
obetovanie – príprava na utrpenie; 
prefácia – vstup do Jeruzalema; 
eucharistická modlitba – tajom-
stvo Kalvárie; 
prijímanie – zjavenie sa apošto-
lom;
záverečné požehnanie – poslanie
apoštolov ísť do celého sveta. 

Podobnú štruktúru rozjímania
uvádza aj sv. František Saleský vo
svojom diele Filotea. Kardinál
Špidlík ďalej uvádza, že takýto
spôsob prežívania sv. omše nevy-
hovuje dnešnej liturgii. Občas sa
vyskytnú situácie, keď sa človek
nemôže aktívne zúčastniť, napr.
účasť na omši slúženej v cudzom
jazyku, druhá svätá omša v tom
istom dni, atď. Tieto situácie sú
príležitosťou prežívať svätú omšu
podobným spôsobom. Následne
tieto príležitostné prerozjímania
môžu pomôcť v chápaní a preží-
vaní obradov následných svätých
omší.

Pokoncilová liturgia dáva prie-
stor aktívnej účasti na svätej omši.
Každý ma pri nej svoju úlohu a naj-
lepší spôsob, ako prežívať liturgiu,
je sústrediť sa na jednotlivé časti. V
úvodných obradoch je najdôležitej-
šie sústrediť sa na to, čo prekáža
môjmu stretnutiu s Bohom a prosiť
o odpustenie, to robíme v úkone
kajúcnosti. Následne ďakujeme
Bohu za všetky dary, ktoré sme od

mom bežných ľudí, ale všetkých,
teda aj svätých. A práve v životoch
tých svätých, ktorí dosiahli „mys-
tický stupeň modlitby“ a pri slávení
Eucharistie prežívali prítomnosť
Krista veľmi živo, vidíme nie veľ-
kosť ich schopnosti, ale veľkosť
daru, ktorým ich Boh naplnil. 

Spomínaným svätým sme o to
vďačnejší, že mnohí z nich nám za-
nechali odporúčania a modlitby,
ktoré sú nenahraditeľnou pomocou

pri premáhaní pokušení. Nevýho-
dou spomínaných odporúčaní je, že
väčšinou pochádzajú z čias pred
Druhým Vatikánskym koncilom a
sú prispôsobené Tridentskej liturgii.
V tejto dobe sa svätá omša slávila
v latinčine a väčšina ľudí jej nero-
zumela, preto sa počas svätej omše
modlili osobné modlitby, napr. ru-
ženec. V tejto dobe vnímame občas
až prehnaný symbolizmus. Kardi-
nál Špidlík uvádza Calderónovo
rozjímanie o dejinách spásy v obra-
doch svätej omše. Uvediem aspoň
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neho dostali - hymnus Sláva Bohu
na výsostiach. V modlitbe dňa pro-
síme Boha o milosť dôstojného slá-
venia Eucharistie a udelenie milosti
potrebných pre celý náš život. 

Slávenie Eucharistie má dve
podstatné časti - Bohoslužbu Slova
a Bohoslužbu Obety. Tieto dve
časti tvoria jediný celok. Majú
súvis a spoločne sa dopĺňajú. Naj-
lepší spôsob prežívanie Boho-
služby Slova je pozorne počúvať.
Bohoslužba Slova však nie je pred-
náškou a nemôže byť obmedzená
na snahu získať množstvo poznat-
kov. V Bohoslužbe Slova počú-
vame slová samého Boha, ktorý sa
neprihováral a nepôsobil len v ži-
vote izraelského národa, ale priho-
vára sa každému z nás. Tak ako v
dejinách Izraela Boh povzbudzoval
národ, keď trpel, bol skleslý a bez
nádeje, no karhal ho a napomínal,
keď kráčal po zlých cestách. Tak
isto aj nás v Bohoslužbe Slova, raz
povzbudzuje, inokedy karhá. Ži-
vosť Božieho slova, pôsobiaceho v
liturgii, dosvedčuje aj to, keď tie
isté slová môžu znieť pre prvého
ako povzbudenie, no pre iného ako
pokarhanie. Napríklad slová o
dvoch zločincoch zomierajúcich
vedľa Krista pre toho, kto upadol
do hriechu a chce povstať, môžu

prijaté milosti. Takýmto spôsobom
dáva dnešná liturgia prednosť spo-
ločnému poďakovaniu pred sú-
kromným poďakovaním, keď si
každý po prijímaní pokľakol a v ti-
chosti sa modlil súkromné mod-
litby. Zároveň po prijímaní a
očistení bohoslužobných nádob má
byť krátka chvíľka ticha, v ktorej
každý Bohu prednesie svoje osobné
poďakovania a predsavzatia.  

O spôsoboch, ako sa sústrediť
na svätú omšu a modlitby, sa dá na-
písať mnoho. Na záver by som
chcel zdôrazniť, že v dnešnej dobe
sa musíme vyhnúť najmä jednej
podstatnej chybe -  „Náhleniu“.
Pred svätou omšou pribehnem do
kostola a kým sa vydýcham, už je
kázeň. A v závere omše opustím
kostol skôr, ako kňaz vojde do sa-
kristie. Duchovní spisovatelia často
hovoria o potrebe prípravy na mod-
litbu, ale takisto aj o potrebe ostať
aspoň na chvíľku v ústraní, lebo
človek v náhlivosti vstúpi do všed-
ného dňa a v tejto náhlivosti zabúda
na Boha, s ktorým sa stretol i na to,
čo mu sľúbil. Prajem nám všetkým,
aby prijaté sviatosti boli nielen spo-
jené s pozornosťou, ale najmä, aby
nimi udelené milosti sprevádzali
náš každodenný život.

Jozef Marhefka, kaplán

znieť ako povzbudenie, veď Boh
odpustil aj najväčšiemu hriešni-
kovi, naopak pre človeka, ktorý sa
nechce zrieknuť svojho hriešneho
života, budú napomenutím: „Ani
Boh ti neodpustí, ak neoľutuješ“.
Tak v počúvaní Božieho Slova hľa-
dám, čo Boh chce povedať mne.
Chce ma napomenúť či povzbudiť?
Keď po Bohoslužbe Slova   nasle-
duje slávenie Obety, nezanechávam
vypočuté slovo, ale prosím o mi-
losť preniesť ho do svojho života.
Pán Ježiš povedal: „Strom poznáte
po ovocí“, ak teda počas omše
budem neustále myslieť na svoje
problémy, utrpenia, ublíženia,
alebo na svoje plány do budúcna,
ale z omše si toho veľa pamätať ne-
budem, no vo svojom srdci budem
vnímať predsavzatie niesť svoj kríž
trpezlivo podľa príkladu Krista,
budem sa snažiť neodplatiť utŕženú
krivdu, alebo svojimi úspechmi
osláviť Boha a prejaviť mu svoju
vďaku. Môžeme túto „nepozor-
nosť“ pripisovať pôsobeniu Zlého?  

Poslednou, no nie bezvýznam-
nou časťou svätej omše, je poďako-
vanie a požehnanie. Liturgické
smernice dávajú po svätom prijí-
maní spoločné poďakovanie, nazý-
vané Gratiarum. Má to byť pieseň,
v ktorej spolu ďakujeme Bohu za

Radosť 2/2009

9

Výchova detí k úcte voči Eucharistii
Eucharistia je pre nás neopísa-

teľným darom. Kristus v nej sýti
naše srdcia láskou, aby sme si
denne dosvedčovali, že sa máme
radi, že sme vzácni jeden druhému,
že jeden pre druhého žijeme a že si
navzájom vykonávame mnohoraké
služby. Z tohto bohatstva Eucharis-
tie sa však musíme naučiť čerpať a
je veľmi dôležité naučiť čerpať z
nej aj deti. Je to dôležité o to viac,
že v súčasnosti je prijímanie Eucha-
ristie skôr zvykové ako do hĺbky
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prežité. Dáva sa dôraz na nepod-
statné – vonkajšia slávnosť, vý-
zdoba, hostina, dary... Všetko sa tak
preháňa, že ten podstatný Dar od-
sunieme úplne nabok ako niečo ne-
podstatné. Ježiš o sebe hovorí: „Ja
som živý chlieb...“ /Jn 6,51a/ Aby
si ho deti dokázali vážiť a ďakovať
za tento „živý chlieb“, musia sa
najskôr naučiť vážiť si a ďakovať
za chlieb, ktorým denne sýtia svoje
telá. Naši rodičia a starí rodičia
pred rozkrojením bochník chleba
vždy s veľkou úctou poznačili zna-
kom kríža. Poznali cenu chleba,
lebo poznali námahu spojenú s jeho
prípravou. Uvedomovali si, že mať
chlieb nie je samozrejmosť, a preto
si ho veľmi vážili – bol pre nich
vzácnym Božím darom. Nahliad-
nutím do odpadkových košov mô-
žeme vidieť, že dnes si ho nevedia
vážiť. Aj vzácny zvyk požehnať
chlieb sa z našich rodín vytráca. A
tak je to aj so zvykom sadnúť si
spoločne k stolu. Ráno v rýchlosti
roztrhneme vrecko s krájaným
chlebom, aby sme náhlivo pripra-
vili raňajky a desiatu, náhliac sa
vhadzujeme do úst sústo za sústom
vykonávajúc pri tom množstvo
ďalších úkonov. Ani nezbadáme, že
deti nás pozorujú a časom aj napo-
dobňujú. Obed absolvujú rodičia v
práci, deti v škole a možno konečne
večer sa podarí sadnúť si spoločne
k stolu, no teraz tu kraľuje už tele-
vízia – veď beží obľúbený program
a nasýtiť sa dá aj pri ňom. A tak
sme si ani nevšimli, ako sa z nášho
domova vytratilo niečo krásne: sad-
núť si spoločne za jeden stôl, poďa-
kovať za dar chleba, prežiť radosť
z delenia, jesť spoločný chlieb.

Rodičia učia už malé deti pove-
dať „zázračné“ slovíčko ďakujem.
Vec, za ktorú poďakujeme, získava
celkom novú hodnotu. Živšie nás
spája s darcom a stáva sa vyjadre-
ním jeho lásky. Eucharistia je vzdá-
vanie vďaky. Je potrebné naučiť

voríme dokonca ani svojim blíz-
kym. Každý sa zatvorí do mikros-
veta svojej izby a o ostatných sa
vôbec nestará.

Často si ani neuvedomujeme,
že tým, že sa snažíme deťom za-
bezpečiť bezstarostný život a dať
im všetko, čo chcú,  vychovávame
z nich sebcov, ktorí vedia len brať,
no nevedia dávať nezištne a s lás-
kou. Nárokujú si na to, aby boli
stále stredobodom pozornosti, no
oni sami si nič a nikoho nevšímajú,
pokiaľ sa ich to bytostne netýka.
Túžia, aby ich stále niekto „obska-
koval“, no oni pre druhého nedo-
kážu ani „prstom pohnúť“. A
Eucharistia je predsa obeta. Ne-
bojme sa preto od detí  vyžadovať,
aby sa dokázali pre dobro iných
niečoho aj zrieknuť.

Čo povedať na záver? Ak
chceme deti viesť k úcte voči Eu-
charistii, je potrebné v nich pesto-
vať úctu ku chlebu a k ľuďom, s
ktorými žijú. Je tiež potrebné roz-
vinúť v nich cit empatie a súdrž-
nosti. ALE – ak zostaneme len pri
slovách, naše snaženie bude zby-
točné. Práve tu, viac ako kdekoľvek
inde, je potrebný osobný príklad.
No sme skutočne tými, ktorí by
mali takto – osobným príkladom –
vychovávať? Kým s tým začneme,
musíme v tomto smere vychovať
najskôr seba. Deti predsa napodob-
ňujú to, čo vidia.

Renáta Janoviaková

deti ďakovať za všetko. A keď po-
užívam slovo všetko, myslím nie-
len to dobré, ale aj za veci
nepríjemné a zlé. Naučíme ich tak
vidieť vo všetkom Boží zámer a
tiež ich vychováme k nádeji, že zlo
nikdy nezvíťazí. Veď Eucharistia je
darom, obetovaním Božieho Syna
pre dobro sveta.

Na slávení Eucharistie sa od po-
čiatku zúčastňovali mnohí veriaci.
V prvých kresťanských spoločen-
stvách sa veľmi prejavila ochota
služby, keď chorým a nevládnym s
láskou a dobrým slovom prinášali
túto sviatosť domov. Preto ďalším
bodom vo výchove detí k úcte voči
Eucharistii bude, aby sme ich pre-
stali vychovávať ako sebestačných
egoistov. Musíme poukázať na to,
že ľudia sa navzájom potrebujú a
majú si prejavovať vzájomnú lásku
drobnými i väčšími službami. 

Znova môžeme poukázať na
múdrosť starých čias, keď rodina
trávila spoločne nielen čas práce,
ale aj čas oddychu. Keď si dokázali
všímať nielen svoje potreby, ale aj
potreby ľudí žijúcich okolo nich.
Nezištná pomoc, ochota podeliť sa
s tým, čo mám a s láskou venovať
svoj čas a sily inému, bolo bežné.
Dnes, v dobe veľkých rodinných
domov a prudkého rozvoja tech-
niky, keď takmer každý žije v bla-
hobyte, nie je zvláštne, že
„nepoznáme“ suseda, nedokážeme
mu otvoriť svoje srdce a nie je
zvláštne ani to, že svoje srdce neot-
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Nedeľné detské sv. omše, ro-
dinné sv. omše, svadby, festival
Spievame Márii a iné, to všetko
spestrili svojím spevom a tam sme
sa s nimi mohli aj stret-
núť.

O kom je reč?
Predsa o zbore Mária,
ktorý nezaháľal ani cez
prázdniny. Jasné! Veď
to deti  robia pre radosť
a nie z povinnosti. Ale
aby nebola len sama
práca,  zabávajú sa a
spoznávajú rôzne
mestá nielen na Slo-
vensku. Na takéto akcie majú mož-
nosť chodiť spolu s deťmi aj
rodičia, čo ešte viac dotvára pocit
spolupatričnosti.

Za seba ako za rodiča, môžem
povedať, že to Majka s deťmi jed-
noducho vie.  Som naozaj rada, že
moje deti môžu navštevovať takýto
zbor. Presvedčil ma o tom aj ne-
dávny výlet detí na Spiš, ktorého
som sa  zúčastnila.

Výlet sa začal vystúpením v
charitnom dome, kde deti potešili
svojím spevom tam žijúcich kňa-
zov a ostatných obyvateľov, za čo

zožali veľké pochvaly. Dobrú ná-
ladu nedokázalo pokaziť ani vrto-
šivé počasie a po uslzenej
prehliadke Spišskej Kapituly, nám
slniečko poslalo svoje blahodarné
lúče na Mariánsku horu v Levoči,
kde nám pán kaplán Dominik Ho-
lubčík pripravil zaujímavý du-
chovný zážitok v podobe
medzinárodnej svätej omše. Aká to
bola? Veľmi zaujímavá česko-slo-

venská. Bolo naozaj zaujímavé vi-
dieť, ale hlavne počuť, ako sa kňazi
navzájom dopĺňajú a modlia v
obidvoch rečiach, ako spoločne

naše deti a českí turisti
odpovedajú, modlia sa
a spievajú  každý vo
svojej reči, až z toho
vznikla naozaj spo-
ločná veľká českoslo-
venská prosba a poďa-
kovanie sa Bohu. 

Takéto výlety,
vystúpenia a duchovné
cvičenia, ktoré deti ab-
solvujú, sú naozaj

vhodnou pomocou nám rodičom
pri ich kresťanskej výchove. 

Tieto by sa však nemohli reali-
zovať bez obetavosti Majky Lace-
kovej, ale aj pomoci našich kňazov
a iných ochotných ľudí. Za všet-
kých spomeniem Annu Smitkovú,
realizátorku rôznych farských pro-
jektov, ktorým chcem aj touto ces-
tou naozaj a úprimne poďakovať.

Andrea Šprláková

Pomoc pri výchove

Prázdniny v réžii miništrantov 

Keďže sme ešte všetci  školáci,
tak sa, samozrejme,  vždy veľmi te-
šíme na prázdniny. Sú  na to, aby
sme si oddýchli a načerpali síl do
nového školského roka. Prázdniny
však neplatia v službe miništranta.
Musíme si ju plniť bez ohľadu na
to, či sú prázdniny alebo nie. 

Začiatok  prázdnin sa nesie v

duchu prípravy na náš
Škapuliarsky odpust, a
tak  sme sa museli na
túto trstenskú slávnosť
dôkladne pripraviť.
Môžem však povedať,
že s Božou pomocou
sme to všetko zvládli.
Po odpuste  sme nese-
deli len doma.  S

pánom diakonom Drdákom sme
boli na menšej cyklotúre v Oravi-
ciach. Počasie sa nám vyda rilo, a
tak sme si mohli vychutnať naplno
krásnu prírodu Oravy. 
Tiež   sme hrali futbal, posedeli  si
pri studenej kofole a porozprávali
zážitky.

Našou najväčšou akciou bol

výlet do Bzín. Prežili sme tri krásne
dni, počas ktorých sa prehĺbili
vzťahy medzi nami. Zasúťažili sme
si, hrali futbal, bola prechádzka
lesom,  menšia skúška odvahy,
opekačka. Celý tento výlet viedol
pán kaplán Marhefka. Robil nám
duchovné prednášky, chutné jedlo
nám pripravovala jeho sestra. Aj
touto cestou sa im chceme  poďa-
kovať za krásny výlet Myslím si, že
všetci si odniesli nezabudnuteľné
zážitky. Prázdniny sme zakončili
opekačkou a  posedením pri ohni.

Na záver chcem poprosiť o
modlitbu za nás miništrantov, aby
sa nám darilo nielen v škole, ale aj
v našej službe pri oltári.

Ľubo Sahuľ 
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Rozšíriť ponuky voľnočaso-
vých aktivít mladých v meste
Trstená je cieľom prvého mládež-
níckeho klubu Cool Clubu, ktorý
24. augusta otvorilo Oravské cen-
trum mládeže (OCM)  s mladými.
Mladí z hornej Oravy na jeho re-
konštrukcii intenzívne pracovali
približne tri mesiace. Podieľalo sa
na nej približne  40 dobrovoľníkov.
Cool Club je súčasťou celoročnej
osvetovej protidrogovej kampane,
ktorá nehovorí o tom, čo nesmieš,
ale hovorí o pozitívach, pozitív-
nych prípadoch a pozitívnych vzo-
roch. Zameriava sa tiež na to,
ukázať mladým a dať mladým kon-
krétnu príležitosť, možnosť žiť
svoju mladosť coolovo tak,  aby
boli na ňu hrdí a spokojní, aby ju
vyčerpali naplno, bez toho, aby
ublížili sebe alebo druhým. 

Plánujeme pripraviť počas
týždňa pre mladých v klube pravi-
delný program. „Pre návštevníkov
pripravujeme napríklad pondelkové
filmové večery. Na stredajších pro-
gramoch budeme spolupracovať s
Občianskym združením Persona,
ktoré bude vykonávať zážitkové
aktivity. V piatky večer sa budú v
klube prezentovať hlavne ama-
térske kapely, v soboty sa mladí
stretnú pri spoločenských hrách,“
povedal Marek Madro, zodpo-
vedný za prevádzku Cool Clubu.
Ako dodal, v budúcnosti pripravia

štvrtok ponúkame pre mamičky
možnosť zveriť nám svoje ratolesti,
kým ony si budú môcť v tom čase
pokojne vybaviť potrebné veci v
meste, či už zájsť do obchodu, k le-
károvi a pod.

Zriadený klub je zároveň prie-
storom, kde môžu mladí prezento-
vať svoju tvorbu, napríklad nadaní
mladí fotografi či hudobníci. Aj
týmto chce OZ Persona v spolu-
práci s OCM podporovať kreativitu
a aktívny prístup k životu. Cool
Club je financovaný vďaka pod-
pore Konta Orange, Hodiny deťom,
mesta Trstená a ďalších sponzorov.

Klub na Ulici železničiarov
(blízko Informačného centra) náj-
dete otvorený v pondelok, stredu,
piatok od 12.00 do 22.00h. V uto-
rok a vo štvrtok od 10.00 do 16.00
h. a v sobotu  od 18.00 do 22.00 h.

Mimo otváracích hodín je
možné si priestory rezervovať u
osoby zodpovednej za prevádzku
COOL CLUBU, ktorou je Marek
Madro + 421 (0) 918 796 508

Všetkých vás doň srdečne po-
zývame a tešíme sa na vás!

Martin Buzna

aj program na
nedele, veno-
vané najmä ro-
dine.

" C o o l
Club ponúka
bezpečný prie-
stor pre ak-
tívny oddych,
možnosť osob-
nostného rastu
a prístup k od-
bornej sociál-

nej pomoci,” informoval Branislav
Kožuch, riaditeľ OCM a dodal:
„Chceme ponúknuť priestor pre
mladých, ktorý by mal byť kvalit-
nou a príťažlivou alternatívou voči
barom a krčmám. Návštevníci v
Cool Clube nájdu karaoke šou, bi-
liardový stôl, spoločenské hry,
knižnicu a najdôležitejší doplnok -
nealko Bar. Podstatou celého klubu
je aj to, že to nie je komerčný prie-
stor. Nikde v clube nenájdete regi-
stračnú pokladnicu a ani nikoho,
kto by od vás žiadal peniaze. Ak
však neprispejete vy sami za to, čo
si v bare objednáte, tak nikto to za
vás nezaplatí. A môže sa potom
stať, že bar už nabudúce, keď prí-
dete, nebude fungovať. 

V spolupráci s OZ Per-
sona sa v klube nachádza aj
Centrum prvého kontaktu
primárnej protidrogovej pre-
vencie, kde mladí, ktorí sú
ohrození rôznymi sociálno-
patologickými javmi, nájdu
pomoc pri riešení svojich
problémov. Popri voľnej po-
nuke spoločenských hier a
neorganizovanej aktivity
(tzv. voľné dni) bude klub
ponúkať aj pravidelný pro-
gram zameraný na aktívny
oddych, osobnostný rozvoj a
sociálnu pomoc ohrozených
mladých ľudí. V utorok a vo
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Radosť 2/2009

Púť do Santiaga de Compostela

13

Určite ste počuli o pútnickom
mieste v Španielsku Santiago de
Compostela. Toto leto sme sa
medzi pútnikov putujúcich k hrobu
sv. Jakuba ocitli aj
my – osemčlenná
skupinka mladých
z Trstenej pod ve-
dením p. Fran-
tiška  OFM. V
Santiagu sa totiž
konal už 2. ročník
európskeho stret-
nutia františkán-
skej mládeže, a to
v dňoch od 9. –
15. 8.  

Naša púť za-
čala vlastne už
dva dni skôr (7.8.)
v Kraľovanoch,
kde sme sa pridali
k malej skupinke cestujúcej  z Pre-
šova a cestou do Bratislavy sme na
určených stanoviskách zbierali ďal-
ších členov našej výpravy. V Brati-
slave sme v kláštore  bratov
františkánov mali sv. omšu a po nej
nám už nič nebránilo, aby sme vy-
štartovali na nekonečnú cestu do
Španielska. 

Do Leonu – hlavného mesta au-
tonómnej provincie Castilla y León
– vzdialeného asi 300 km od San-
tiaga, sme došli v nedeľu 9. 8. Boli
sme síce utrmácaní, ale šťastní a
plní očakávania z nastavajúcich
dní. Po zaregistrovaní a ubytovaní
sme všetci účastníci stretnutia (a
nebolo nás málo; okolo 1000 z 15-
tich krajín) mali slávnostné otvore-
nie a privítanie generálnym
ministrom José R. Carballo OFM a
požehnaním v leónskej katedrále na
cestu miestnym biskupom. 

Ďalšie 3 dni sme  rozdelení do
štyroch skupín putovali po stredo-
vekej pútnickej ceste Camino Fran-
cés do Santiaga. 

12. 8. sme všetci spoločne do-
razili do cieľa. Stredovekými ulič-
kami Santiaga sa tiahla riava
rozradostených mladých ľudí, ktorí

zaplnili námestie pred Bazilikou sv.
Jakuba. Večer sme v bazilike mali
spoločnú liturgiu s miestnym bisku-
pom, ktorá končila návštevou
hrobu sv. Jakuba. Hoci sa ďalšie
dni už neputovalo, program bol tiež
bohatý a zaujímavý. Počas pobytu
v Santiagu jeden večer bol veno-
vaný prezenácii zúčastnených kra-
jín. 

Naša skupina, samozrejme,
ponúkla  slovenský folklór – ľu-
dový tanec v krojoch na známu ľu-
dovú pieseň Slovenské mamičky...
a hymnu františkánskej mládeže v
tanečnom prevedení. Môžem po-
vedať, že sme Slovensko reprezen-
tovali výborne. 

14. 8. predposledný deň pobytu
bol v neďalekej Muxii – meste,
ktoré sa považovalo v stredoveku
za hranicu sveta, keďže je to po-
brežie Atlantického oceánu a kde
sa podľa tradície vylodil sv. Jakub,
keď prišiel ohlasovať evanjelium
do Španielska. Bol to deň pokánia,
ale večer bol venovaný oslavám

800.-stého výročia schválenia fran-
tiškánskej reguly. Po krátkej noci
sme sa už posledný deň 15.8. zú-
častnili slávnostnej sv. omše s ge-

nerálnym ministrom
OFM vo františkánskom
kostole a poverení posla-
ním svedčiť  a žiť franti-
škánsku spiritualitu vo
svete sa začalo lúčenie -
pre niektorých radostné ,
pre niekoho bolestné,
výmena adries, mailov,
tel. čísel,  aby priateľ-
stvá,, známosti odcho-
dom neskončili. 

Pri sv. omši gen.
minister OFM oznámil
miesto ďalšieho už 3.
stretnutia, ktoré bude v
roku 2012 v Poľsku.

Už sme opäť
doma obohatení zážitkami, spo-
mienkami pri pozeraní fotografií a
naplnení novým odhodlaním žiť to,
čo sme si pri počúvaní prednášok a
homílií o svedectve františkánstva
predsavzali. Tak ako sme to mohli
zachytiť, že pútnik je svedkom
toho, že Kristus žije aj v dnešnom
svete. 

sr. Natanaela
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Matka Božia Ludzmierzska,
oroduj za nás, boli moje prvé slová
pri návšteve kostola v Ludzmierzu.
Bola som tam prvýkrát s kamarát-
kou a už po príchode do kostola ma
uchvátil pohľad na oltár, v ktorom
ako drahokam žiarila pozlátená
socha Panny Márie. Od dojatia mi
stekali slzy, nevediac, o čo prosiť, či
požalovať Panne Márii. Jedno som
jej však sľúbila, že budúci rok prí-
dem aj s celým autobusom. Tak
tomu bolo aj tohto roku - už po
štvrtýkrát od toho sľubu. Do Lu-
dzmierzu sme putovali vždy s jed-
ným z duchovných otcov.

V sobotu sme sa zobudili do

prekrásneho rána, svietilo slniečko
a my sme sa schádzali do autobusu,
ktorý nás viezol za našou nebeskou
Matkou. V autobuse sa striedali
modlitby na rôzne úmysly. Tie vy-
striedali piesne, ktoré striedavo za-
čínali pútničky zo Zábiedova a z
Trstenej. Cesta plynula veľmi
rýchlo, v diaľke sa týčila veža kos-
tola, vchádzame do Ludzmierzu. V
Ohrade Svätého ruženca sa práve
začína svätá omša, my však máme
ešte čas, lebo do svätej omše, ktorú
bude mať kardinál Dziwisz, musí
prejsť ešte nejaká tá minúta, preto
má každý svoj individuálny pro-
gram. 

Svätá omša s otcom kardinálom
začína, prichádzajú jednotlivé far-
nosti so zástavami, sochami,
vojsko a nakoniec otec kardinál v
sprievode kňazov, ktorý cestou po-
žehnáva veriacich a najmä deti, ku
ktorým sa skláňa. Svätá omša, na
ktorej sa otec kardinál obracia na
mladých, matky, rodiny. Myslíme
aj my na svojich blízkych. Po po-
žehnaní položíme kvety k nohám
Panny Márie Ludzmierzskej a v
kostole, ktorý je plný ľudí pozdra-
víme Pannu Máriu piesňami a
modlitbou. Prosíme ťa, Matička,
za nás i za našich blízkych, sme
tvoje deti, stoj pri nás v skúškach

a bojoch, keď padáme a nemáme
silu vstať. Silu začíname čerpať už
pri krížovej ceste v ohrade kostola,
ktorú prežívame spolu s tebou. S
požehnaním, ktoré nesieme celej
našej farnosti, ktorá bola spomínaná
aj pri privítaní pútnikov, odchá-
dzame domov a tešíme sa, že ak
nám Všemohúci dožičí života, aj
budúci rok zase prídeme k Tebe,
Panna Mária Ludzmierzska.

Marka Schiferdeckerová

Púť do Ludzmierzu

Chcem sa mať lepšie, alebo chcem byť lepší?
Je v tom nejaký rozdiel? Chcem

mať, alebo chcem byť...
Chcem mať znamená: túžiť po nie-
čom, snažiť sa, dosiahnuť to.

Mnohokrát sa človek snaží do-
siahnuť určitý cieľ za každú cenu.
Nepozerá na nikoho a koná s cie-
ľom, aby sa mal lepšie. Počas tejto
snahy urobí veľa chýb, ktoré za-
krýva cieľom: veď sa budem mať
lepšie. Docieliť viac – čokoľvek. 

Keď už má takpovediac všetko,
ešte to nie je ani polovica. Prečo len
dom postaviť, veď chcem mať aj
auto, chatu, veľké konto peňazí...
niet konca. Vlastne áno. Končí to
nepokojom, nervozitou, strachom a
zničením seba i svojich najbližších.
Ak sa nechceme zničiť, ale zachrá-
niť, zmeňme to slovko mať  za
slovko byť – existovať.

Sú hodnoty, ktoré nevidíme, ne-

chytíme do rúk, ale do srdca.Byť
lepší znamená chcieť sa zmeniť. Ak
sa budeme snažiť byť lepší, aj ľudia
sa budú meniť. Nebudú myslieť len
na seba, ale aj na druhých.
Budú si pomáhať  a tým sa budú
mať lepšie.

Ak dáme na prvé miesto slovo :
Chcem byť, získame aj hodnotu: 
Chcem mať. A to je dvojitá výhra.
Skúsme sa nad tým zamyslieť...

(úvaha farníka)
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Farská matrika
Krsty Sobáše Pohreby

Ohlasy čitateľov
V prvom rade chcem tvorcom časopisu pogratulovať za výborný nápad. RADOSŤ mi spôsobil radosť. Je

vynikajúci po stránke obsahovej, vizuálnej a v neposlednom rade vytlačený na kvalitnom papieri. Každý prí-
spevok ma niečím zaujal. Všetkým tvorcom prajem zdravia a kopu dobrých nápadov.

Anna Štrbáňová
Vážení členovia redakčnej rady,
mal som možnosť prečítať si Vaše prvé číslo a som rád, že sa našim

ľuďom dostáva do rúk opäť niečo „normálne“, kde sú dôležité pozitíva a
skutočné osobnosti.

Svet okolo nás je aj vďaka printovým médiám zameraný na zviditeľ-
ňovanie negatívnych udalostí, na propagáciu „sekundových“ celebrít, na
predvádzanie krátkodobých „nesmrteľných vzťahov“ a pod. Nechcem po-
lemizovať o tom, že keby to ľudia nekupovali, tak sa to neprodukuje. Chcem vyjadriť potešenie nad tým, že
prichádzate s alternatívou. 

Blahoslavená Matka Tereza pri preberaní Nobelovej ceny na adresu množstva fotografov, ktorí sa pri jej
vystúpení zbehli pred rečnícky pult, povedala: „Nefoťte ma, ale počúvajte. Neprišla som tu preto, aby tu zostali
moje obrázky, ale aby tu zostali moje slová“. A nasledovala jej žiadosť na bohatých tohto sveta, aby sa dokázali
podeliť s tými, čo to najviac potrebujú.

Áno, nie obraz, ale SLOVO je dôležité, SLOVO – ktoré preniká až do srdca, SLOVO – ktoré rezonuje,
SLOVO – ktoré je naplnené dobrom a láskou, SLOVO – ktoré má obsah a zmysel, SLOVO – ktoré nie je len
zvukom na vyplnenie ticha medzi ľuďmi, SLOVO – ktoré spája, napĺňa, šľachtí a povznáša.   
Prajem Vám, aby ste na stránkach časopisu Radosť prinášali vždy takéto SLOVÁ.
Prajem Vám, aby Vaši čitatelia boli „úrodnou pôdou“ pre takéto SLOVÁ.
S pozdravom a prianím všetkého dobrého 

Ing. Ján Banovčan

Trstená
Nina Brenkusová, Adam Vnenk,
Sebastián Bašista, Šimon Mikita,
Rastislav Drozd, Patrik Bednár,
Nicholas Šuhaj, Naemi Furdeková,
Marek Pniaček, Michal Pniaček,
Andrej Kapjor, Gabriel Muščík,
Nela Parížová, Andrej Bednár,
Sofia Vonkomerová, Dorota Fojtí-
ková, Lucas Gallo, Roman Bálik,
Julian Piastka
Ústie 
Dušan Šutta
Zábiedovo
Laura Chiara Chreneková, Kata-
rína Kovaľová, Sofia Močarníková

Michal Trstenský a Eva Kuráňová,
Rastislav Svorník a Dagmara Páni-
ková, Hendrik Portugall a Jana
Kuráňová, Vladimír Graňák a
Erika Schifferdeckerová, Lukáš
Furdek a Zuzana Mihaláková, Mi-
chal Furdek a Andrea Kuráňová,
Jozef Štrbáň a Martina Blinová,
Lukáš Jaroš a Dominika Djobe-
ková, Jozef Majdiš a Erika Mati-
sová, Pavel Vonkomer a Júlia
Gembalová, Pavol Bažík a Mária
Kubeková,Michal Medvecký a
Marta Pániková, Kristián Lengyel
a Lívia Korbeľová, Erik Stašiniak
a Michaela Illésová, Róbert
Piastka a Mária Ondríková

Jana Šuhajová 1928, Margaréta
Hlavatá 1930, Helena Zondláková
1925, Mária Močarníková 1935,
Anton Gembala 1921, Jozef
Šedivý 1919, Beáta Frielichová
1928, Agnesa Lissová 1934, Dušan
Chovanec 1952, Jozef Daňko 1956,
Eva Mačorová 1940, Ľudovít
Kameník 1955, Miroslav Paríža
1955, Jozef Kováč 1941
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Kvíz na zopakovanie
.. po prázdninách si treba trošku zopakovať vedo-
mosti, 
tu je pre vás test z Biblie:
1. Písmo sväté je:
a) slovo Božie napísaní prostredníctvom ľudí
b) slovo ľudské napísané Bohom
c) posvätná kniha mohamedánov
2. Slovo BIBLIA sa dá preložiť ako
a) kniha kníh
b) tučná kniha
c) dôležitá správa
3. Starý zákon obsahuje:
a) súhrn nepotrebných zákonov
b) udalosti pred narodením Ježiša Krista
c) udalosti zo života prvých kresťanov
.
4. Starý zákon má:
a) 1 knihu
b) 27 kníh
c) 45 kníh
5. V Starom zákone je napísané o živote:
a) Abraháma, Jakuba, Mojžiša, Dávida
b) Noeho, Abraháma, Jána Krstiteľa, Mojžiša
c) Abraháma, Zacheja, Mojžiša, Izáka
6. Starý zákon bol z väčšej časti napísaný:
a) latinsky
b) hebrejsky
c) sýrsky

7. Nový zákon sa skladá:
a) zo 4 kníh
b) zo 45 kníh
c) z 27 kníh
8. V Novom zákone sú 4 evanjeliá autorov:
a) Matúša, Tomáša, Jakuba, Jána
b) Matúša, Marka, Lukáša, Jána
c) Matúša, Marka, Jána, Petra
9. Knihy Nového Zákona zozbierali väčšinou:
a) očití svedkovia udalostí, apoštoli alebo ich žiaci
b) stredovekí rytieri pri svojich pútiach do Svätej
Zeme
c) mučeníci
10. Slovo „kánon“ znamená v súvislostí s Písmom:
a) súbor posvätných kníh biblie uznaných cirkvou
za inšpirované Bohom
b) žalmy, keď jedna skupina začala skôr ako druhá
a spev sa prelínal
c) zbraň používanú Izraelitami proti nepriateľom
Svoje odpovede posielajte na našu e-mailovú
adresu alebo vhadzujte do pripravenej schránky v
kostole.

sr. Juliana
Miništranti Trstenej
ďakujú spoločnosti

OravaNet za sponzoro-
vanie herného servera.


