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Časopis farnosti Trstená
Nedávno sme mali zbierku na
katolícke médiá. Dali sme nejaký
príspevok. Ale zamysleli sme sa,
načo sú nám katolícke médiá?
Prečo ich podporujeme, vytvárame,
udržiavame? Keď ideme do novinového stánku, ponúknu nám
množstvo novín a časopisov, denníkov a týždenníkov,
mesačníkov
a
občasníkov. Tlačou sa
prezentujú podnikatelia a
záhradkári, informatici a
chovatelia, svoje si nájdu
deti i dospelí. Chceme sa
dozvedieť i oddýchnuť,
naučiť aj potešiť. Noviny
a časopisy nás sprevádzajú často.
Keď zapneme televízor, zavalia nás správy a
reklamy, recepty a súťaže,
šport i umenie. Pozrieme
si filmy a zaspievame si s
hviezdami. Aby toho nebolo málo, všetko má svoj
vlastný kanál. Sme zavalení informáciami z novín
i televízie, vtláčajú nám
do hláv svoje názory a
presviedčajú o svojej
pravde. Človek musí byť
veľmi silný, aby odolal tlaku médií,
aby nepodľahol nákupnej horúčke
masívne presadzovanej klamlivou
reklamou, aby si vedel z množstva
informácií vybrať tie pravé a zavrhnúť tie podvrhnuté a falošné.
Vynakladáme množstvo eur na
zaplatenie novín, poplatkov za televízne kanály a internet, a za to je
náš mozog presýtený tým, čo nám
podsúvajú médiá. Uvedomíme si
niekedy, že každý majiteľ novín,
vlastník televíznej licencie, prevádzkovateľ internetovej stránky nám

predstavuje a ponúka len to, čo vyhovuje jemu a jeho zisku? Stávame
sa závislými na informačných kanáloch a prestávame premýšľať a
vyberať to správne pre seba.
Katolícka cirkev ponúka pohľad na svet zo svojho zorného

uhla. Média založené pod krídlami
Cirkvi sa snažia ponúknuť pravdivejši pohľad na svet, na zmysel
nášho utrpenia a podstatu života.
Máme Katolícke noviny, rádio
Lumen, televíziu Lux, mnoho ďalších periodík vydávaných rehoľami, farnosťami, spoločenstvami.
Tieto periodiká nie sú podporované
veľkými reklamnými kampaňami,
ktoré by potom diktovali smerovanie článkov a príspevkov. Fungujú
na základe pomoci diecéz, veriacich a sponzorov. Ponúkajú nám

pohľad na život z pohľadu viery a
katolíckej morálky.
Treba si uvedomiť, že média sú
sprostredkovacie prostriedky. Slúžia na zverejnenie informácií. To je
ich prvotná úloha. Ale zároveň ich
ktosi vlastní, a preto informácie sú podávané a vyberané podľa vôle majiteľa.
Správy môžu byť skreslené, neúplné, tendenčne
orientované jedným smerom, aby dosiahli svoj
cieľ – získať čitateľa pre
nejaký účel. My sa musíme naučiť prijímať
všetko s pozorným duchom a vedieť si vybrať to
dôležité, rozlíšiť medzi
reálnou pravdou a skresleným obrazom skutočnosti.
Katolícke médiá ponúkajú
iný pohľad na tento svet.
Podávajú radosť a lásku
oproti príliš veľa „krimi“
vo svetských médiách, veselosť a úctu oproti
smútku a poníženiu, hodnotné duchovné slovo
oproti bezduchým programom, zamyslenia oproti
bezmyšlienkovitosti mnohých príspevkov.
Načo je teda pre nás katolícke
médium? Aby sme našli poznanie
pravdy, pochopili súvislosti života
a dali si odpovede na otázky o
zmysle nášho bytia. A k tomu nás
komerčné médiá platené z reklám
neprivedú. Žiť s Bohom a milovať
ho znamená najprv poznať ho a
počuť o ňom. Nechajme sa viesť
Božím slovom aj prostredníctvom
katolíckej tlače, televízie a internetu.
Jaroslav Chovanec, farár
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Milí čitatelia,
opäť sa vám chceme prihovoriť prostredníctvom farského časopisu.
Ako ste si už všimli z úvodu p. farára, v tomto čísle chceme poukázať
nielen na dianie vo farnosti, ale aj
načrieť do témy, ktorá je spojená s
týmto rokom na Slovensku.
1. január bol po10. rokoch opäť
vyhlásený Rok kresťanskej kultúry.
Prečo sa zase otvára táto téma?
Mohli by sme povedať, že v tomto
čase sú oveľa dôležitejšie veci a
problémy, ktoré by sa mali riešiť
skôr ako
kultúra.
Zamysleli ste sa
však niekedy nad
slovom
kultúra?
Možno
toto slovo
každý chápe ináč. Niekomu sa spája
s tradíciou, médiami, folklórom, ...
Nedávno sme mali voľby. Niektorí využili svoje právo, iní nie.
Možno si pomyslíte, čo to tu teraz
predkladám, čo to už len má spoločné s kultúrou. Ale, ak ste využili,
alebo nevyužili toto svoje právo,
dopredu ste si premysleli koho, a s
akým programom budete voliť pre
seba a svoje deti? Čo ste volili?
Kultúru života, alebo kultúru smrti,

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem poďakovať v mene celej redakcie p. kaplánovi Dominikovi Holubčíkovi za
spoluprácu pri realizácii časopisu.
Za všetko ďakujeme, prajeme a
vyprosujeme veľa Božej milosti v
práci na rozkvete ďalšej vinice Pánovej, do ktorej ho povolal Boh.
Andrea Šprláková

ktorá sa zaobaľuje do pekných slov
ako je rozhodné právo ženy pri
voľbe dieťa (obyčajne povedané
právo matky zabiť dieťa vo svojom
lone), uznanie registrovaných partnerstiev a postavenie ich na úroveň
rodiny (teda uznať nezriadený život
rovnakého pohlavia za manželov, a
aby boli naozaj postavení na úroveň
rodiny, dovoliť im adoptovať a vychovávať deti), asistentovaná smrť
pre tých, ktorí si to zvolia sami,
alebo za nich to zvolia ich príbuzní
eutanázia
(normálne povedané samovražda, alebo
vražda príbuzného)? Nezabudli ste na
známe:
aká
vláda, taký štát
a samozrejme
také preferovanie kultúry? Nechcem nikomu vstupovať do svedomia, ale nezabúdajme, že ako
kresťania máme povinnosť aj v občianskom živote vychádzať z Božích prikázaní, pri rôznom
verejnom angažovaní sa, občianskych voľbách, referende, ale aj v
súkromí, napríklad pri výbere sledovania programov médií, voľbe
časopisov ...
Andrea Šprláková
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Pieta bez Krista
Veľa ľudí aj dnes túži počúvať
hudbu. Každý z nás má rád kultúrne
hodnoty. Hlad po nich sa prebúdza
vždy. Ešte viac v čase brutality a
násilia. Aj dnešná doba je pretkávaná prejavmi zla v rôznych podobách. Počujeme o katastrofách, ale
aj o ľudskej solidarite.Počujeme o
násilí, no menej nás priťahuje obetavosť a odpúšťanie.
V českom Katolíckom týdeníku
vyšiel komentár Ivana Hoffmana.
Autor si všíma časté náreky bojovníkov z druhej svetovej vojny, často
vyznamenaných za statočnosť v bojoch, v ktorých sa vraždilo „na počkanie“. Áno, taká je vojna. No ako
málo, hovorí, si všímame tichých
ochrancov života mnohých prenasledovaných z tých čias. Ani v našej
krajine nie sú práve oni hrdinami.
Ale skôr tí druhí. No ani bojovníkom neslobodno upierať zásluhy o
potlačenie nacistickej totality.
Aj v komunistickej totalite boli
mnohí hrdinami preto, že zastávali
pred brachiálnou mocou ostatných.
A často aj trpeli. Tak sa nám stane,
že dodnes nemajú najvyššie dôchodky v starobe prenasledovaní,
ale bývalí prenasledovatelia.
A základom kultúry je práve
zrak duše schopný vidieť skutočné
hodnoty a ľudí, ktorí tieto hodnoty
niesli ako plamene sviečky, ktorý
im znemožňoval často chrániť samých seba.
Veľkým príkladom je aj spolupatrónka Európy svätá sestra Terézia Benedikta z Kríža, Edita
Steinová, filozofka, židovka a konvertitka do Katolíckej cirkvi.
Ešte v roku 1933 Edita Steinová napísala Piovi XI. list o budúcich krokoch nacizmu voči katolíkom.
Vtedy už išla do kláštora, pred životom v kláštore bola asistentkou
Edmunda Husserla – filozofa.
Po Anšluse Rakúska boli voľby.

Napriek očakávaniam a sledovaniu,
odmieta voliť nacistov.
Sedemdesiat rokov odpočíval
list Edity Steinovej pápežovi Piovi
XI. z apríla 1933 vo Vatikánskom
tajnom archíve. Časopis Welt vtedy
list po prvý raz uverejnil v plnom
znení.
Edita Steinová v ňom nalieha
na pápeža, aby nemlčal k udalostiam, ktoré pozorovala od uchopenia moci Hitlerom. List bez dátumu
napísala pápežovi ako mladá
doktorandka, ktorá bola
ozdobou vedy (dátum
mu však poskytol
sprievodný list arciopáta Rafaela Walzera
OSB, 20. apríl 1933).
„Jazyk je domom
zaznamenal
bytia“,
známy spisovateľ Heidegger v tom čase.
To, aby tento
dom úplne nebolo
uchvátili,
hlavnou starosťou
Edity Steinovej,
napísala
keď
Piovi XI.:
„Všetko, čo sa
stalo a denne
stáva, vychádza z vlády, ktorá sa
nazýva kresťanskou. Už celé týždne
čakajú a dúfajú nielen židia, ale aj
tisíce katolíkov v Nemecku ... na to,
aby Kristova cirkev zdvihla svoj
hlas a v mene Krista zastavila toto
zneužívanie. Veď či nie je toto zbožšťovanie rasy a štátnej moci, ktoré
sa denne vtĺka masám do hláv,
otvorenou herézou? Či nie je tento
ničivý boj proti židovskej krvi pohŕdaním najsvätejšej ľudskej podstaty nášho Vykupiteľa?“ Tieto
slová sú prorockým zaprisahaním
pápeža, keď mu „klesá k nohám“ a
úpenlivo ho prosí slovami, že „zodpovednosť padá ... aj na tých, ktorí

mlčia“.
Ešte v apríli toho roku odišla
ostrá nóta Svätej stolice nemeckej
vláde. Dňa 20. júla 1933 podpísal
Vatikán konkordát s Ríšou, ktorý
mal ešte raz civilizovane spútať sily
podsvetia. Tieto dokumenty boli
dielom štátneho sekretára Eugenia
Pacelliho, neskoršieho Pia XII.,
ktorý zrejme ako prvý prečítal a
preložil list Edity Steinove. (1)
Po príchode do kláštora v Echte
predpovedala svoju smrť v
testamente, ktorý tam napísala napriek svojmu
pomerne mladému
veku.
„S radosťou prijímam
predčasnú smrť,
ktorú
mi
určil Boh, a
celkom sa
odovzdávam
do jeho najsvätejšej
vôle.Nech
Pán prijme
môj život a
smrť pre česť
a
slávu
svojho mena,
pre potreby svojej svätej Cirkvi –
najmä pre zachovanie, posvätenie
a zdokonalenie našej svätej rehole,
obzvlášť karmelitánok v Kolíne a
Echte, pre židovský národ, ktorý
Pán prijal za svoj, pre oslobodenie
Nemecka a mier na celom svete a
napokon pre všetkých mojich živých
i mŕtvych príbuzných a všetkých,
ktorých mi zoslal Boh: nech nikto z
nich nie je zatratený.“ ( 2)
Po zajatí a odvlečení do koncentračného tábora sa stretla zo zúfalstvom zajatých matiek, ktorým
ich stav znemožňoval dokonca
myslieť dokonca na svoje deti. Tak
sa práve Edita starala o malé deti.
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Bola smutná, ale vedomá Božej
ochrany. Jeden z prítomných o jej
výzore v tomto tábore povedal:
„Pôsobila ako pieta bez Krista.“
Mons. František Rábek – biskup a predseda Komisie pre vzdelanie a kultúru pri Konferencii
biskupov Slovenska 13.01.2010 o
10:20 h vo verejnoprávnej televízii

označil za motív pre Rok kultúry
dátum 05.04.845, kedy zomrel
svätý Metod a pred smrťou označil svätého Gorazda za slobodného
muža, syna tejto zeme.
Zmyslom roku kultúry je charakteristika: Dušou kultúry je kultúra duše. Aby kultúra a
kresťanstvo vliezli pod kožu do ži-

vota ľudí.
Pokúsme sa takto vnímať aj
kultúru, a s kresťanskými hodnotami. V bežnom živote. Nemlčme,
keď sa robí nespravodlivosť.
Buďme statoční a zároveň ušľachtilí pri poukazovaní na nespravodlivosť.

1.Edita Steinová: Zodpovednosť padá na tých, ktorí mlčia. P:3, 27. 02. 2003 11:38, ZAH.: spravodajstvo.
http://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=2003022718 (15.05.2010).
2. Sv. Edita Steinová (Terézia Benedikta z Kríža) – židovka, filozofka, konvertitka, karmelitánka a mučenica.
http://www.teresa-benedicta.sk/edita.htm (15.05.2010).

Juraj Spuchľák, Riaditeľ rádia Lumen

Život s rádiom – článok o Rádiu Lumen
Tento článok píšem práve na Nedeľu spoločenských komunikačných prostriedkov. Myslím pritom nielen
na Svätého Otca Benedikta XVI., ktorý napísal na tento deň už 44. Posolstvo a vyzýva v ňom všetkých kňazov
na využívanie spoločenských komunikačných prostriedkov alebo inak: masmédií na ohlasovanie evanjelia a
skutočných ľudských a kresťanských hodnôt.
V tomto článku budem hovoriť nielen o kňazoch, ale veľa o laikoch, členoch Božieho ľud – veriacich. O
tých, ktorí pracujú vo všetkých médiách, najmä kresťanských a katolíckych. No najmä chcem hovoriť o katolíckom Rádiu Lumen.
Ďakujem pani Andrejke Šprlákovej za pozvanie písať do vášho pekného časopisu. Chcem sa jej a ostatným
jej kolegom poďakovať za prácu na tomto časopise.
Sám nielen pracujem v našom rádiu, ale vyučujem rozhlasovú problematiku na Katolíckej univerzite.
Otázke masmédií sa venujem už takmer dvadsať rokov. Všetkých pozdravujem z tohto miesta a z týchto riadkov.
Naši poslucháči.
To ste vy, ktorým chcem poďakovať za
podporu, ktorú dostávame vďaka vašej
modlitbe a za skutočné, úprimné spoločenstvo.Vám, ktorí nás počúvate a sledujete
naše starosti aj radosti. Vám, ktorí sa vyjadrujete o nás a pre naše dobro pred ostatnými alebo priamo nám telefonicky, pri
osobných stretnutiach alebo listami. Chorým a všetkým za mnohé obety. Rádio potrebuje naše duchovné obete a Božiu
pomoc. To je prvé. Ostatné je potrebné, ale
v druhom rade.
O čo sa snažíme...
Vypisujem z našej "charty" - profilu
rádia, ktorý je Programovou chartou:
Viera v Ježiša Krista a Cirkev ako opora
života človeka.
Požehnanie priestorov štúdia J. Murgaša v Bratislave
Spoločenstvo na ceste.
1. Rádio LUMEN je súkromná rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom. Vlastníkom je Katolícka
cirkev na Slovensku v jej štruktúrach. Chce slúžiť ako jej dielo na poučenie a oddych pre všetkých, ktorí ho
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počúvajú.
2. Našim cieľom je človek ako Božie dieťa a
jeho zameranie na večný život s Trojjediným
Bohom. Chceme, aby sa vyvíjal intelektuálne,
duchovne, eticky a emocionálne.
o Médiá nemajú desocializovať, ale resocializovať. Nemajú uzatvárať ľudí do seba a oslabovať vzťahy medzi nimi, ale rozvíjať a
upevňovať vzťahy. Rozhlas vidíme ako komunikačný prostriedok s veľkým potenciálom na
tvorbu ľudskej, kresťanskej a občianskej komunity.
o Týmto spôsobom chceme napomáhať rozvoju farností a diecéz Slovenska. Pomôcť
najmä tým ľuďom, ktorí sa pre rodinné okolKaplnka sv. Michala, archanjela v priestoroch Rádia LUMEN
nosti, vek, zdravie, vzdialenosť v práci, či iné
dôvody nemôžu na ich živote úplne zúčastňovať.
4. Znamenie Ježiša Krista. Rádio LUMEN má byť aj znamením prítomnosti Ježiša Krista v jeho Cirkvi a
účinnosti jeho učenia. Len tak môže účinne napĺňať svoje evanjelizačné poslanie. Preto sa svojím programom
prioritne orientuje na cieľové skupiny: dospelých (sú najpočetnejšou demografickou skupinou), starších a chorých, osamelých, viacdetné rodiny a deti.
5. Orientácia programu. Znamením sa stávame aj orientáciou na ľudí žijúcich mimo "vrcholu" dnešnej
konzumnej spoločnosti pre príjem, striedmy spôsob života, vek alebo viac detí v rodine či zdravotný stav.
Chceme byť blízko osamelým a prinášať Krista každému hľadajúcemu. Programom sa orientujeme aj na
komerčne "nebonitné" skupiny s cieľom starostlivosti o nich. Aj o dobre hmotne zabezpečených, ktorí
nedeklarujú kariérny úspech ako naplnenie zmyslu života, ale službu druhým.
6. Reklama v Rádiu LUMEN: Vzhľadom na programovú orientáciu a kresťanské poslanie rádia nie je prioritou jeho činností finančný zisk. Jeho vedenie si uvedomuje, že orientovanie programu rádia na už uvedené
cieľové skupiny predpokladá potrebu financovania v podstatnej miere mimo reklamy. Preto rádio oslovuje aj
svojich poslucháčov a prosí ich o finančnú podporu, ktorá pravidelne prispieva k rozpočtovej stabilizácii rádia.
Významným zdrojom finančnej podpory sú aj slovenské diecézy.
7. Tradičné hodnoty katolíkov na Slovensku: Vieme, že Slováci sa opierali o isté hodnoty, ktoré ich podržali
aj napriek ťažkostiam.Dnes patria do veľkej rodiny národov Európy ako rovnocenný partner.
8. Našim patrónom je svätý Michal, archanjel a na jeho sviatok ho prosíme o ochranu a pomoc.
9. Programové priority Rádia LUMEN sú vyjadrené v troch námetoch: Spoločenstvo na ceste - Kristove znamenie pre spoločnosť - Viera v Ježiša Krista a Cirkev ako opora života človeka.
Záver
Milí naši bratia a sestry!
Ďakujem za spoločenstvo nášho rádia a spoločenstvo, ktoré vytvárate vo farnosti, duchovne i fyzicky pri
svätých omšiach. Pozývam vás na stretnutie v našom rádiu. Príďte, ako vám to bude vyhovovať. Všetci viac
ako tridsiati, ktorí tu pracujeme, vám radi ukážeme svoju prácu a rádio s jeho priestormi. Našu kaplnku a katedrálu. Z nej sa vysiela svätá omša a modlitby posvätného ruženca.
Veľmi Vám odporúčam sledovať našu internetovú stránku s bohatým archívom
našich relácií a aktualitami.
A ešte kontakty do nášho rádia: 048 471 08 10, lumen@lumen.sk, www.lumen.sk.

Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia LUMEN
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História Rádia LUMEN
Dovoľte mi, aby som vám cez
riadky môjho zástupcu Ing. Štefana
Šajgalíka posvietil na ceste histórie
nášho rádia.
S myšlienkou zriadiť slovenské
kresťanské rádio prišiel pán biskup
Hnilica a dp. Ján Košiar. Biskup
Mons. Rudolf Baláž bol v roku
1992 ochotný začať budovať toto
dielo, o ktorom ešte netušil, do
akých rozmerov sa rozvinie.
Samotné vysielanie sa začalo na Zelený štvrtok 7.apríla 1993. Vtedy
išlo o rádio Mária, ktoré vysielalo
štyri hodiny denne.
Signál z antény prvého
vysielača neumožňoval
príjem na území celej
Banskej Bystrice. V decembri 1994 sa rozšíril
dosah na okresy Banská
Bystrica, Brezno, Zvolen, Detva a vysielací
čas sa predĺžil na šesť
hodín. V novembri 1996
sa začalo vysielať už
osemnásť hodín denne. Dnes rádio
vysiela dvadsaťštyri hodín denne.
Vysielacie pracovisko Rádia
LUMEN pozostáva z jedného
vysielacieho štúdia a dvoch nahrávacích štúdií v Banskej Bystrici na
Kapitulskej ulici. Okrem toho
máme v Košiciach regionálne štúdio a štúdio Jozefa Murgaša v
Bratislave. Rozhlasová modulácia
sa šíri zo štúdia k jednotlivým
vysielačom
prostredníctvom
satelitu. Signál Rádia LUMEN je
dostupný pre všetkých, ktorí vlastnia digitálny satelitný prijímač a to
takmer v celej Európe.
Alternatívne je možný príjem Rádia
LUMEN aj v sieti niektorých
káblových spoločností, digitálne
cez satelit v bloku Slovak – Link a
prostredníctvom
internetu.
Pripravujeme sa aj na digitálne
vysielanie, nedávno sme na to
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získali licenciu.
Personálne zloženie rádia:
Prvým riaditeľom bol Ing. František
Makovník. Kým on sa staral prevažne o administratívne veci, Peter
Varínsky s ďalšími spolupracovníkmi pomocníkmi (menovite treba
spomenúť stolára Cyrila Vrbiara)
pripravovali
administratívne
priestory a štúdio v bývalých
kanonických bytoch vedľa banskobystrickej Katedrály sv. Františka Xaverského.
Prípravu
každodenného

štvorhodinového
programu
zabezpečoval so svojím tímom prvý
šéfredaktor Bernard Mišovič, SJ.
Mesiac po začatí vysielania ho však
rehoľa poverila inou činnosťou a
vedenia redakcie sa ujal d. p. Matej
Kýška, ktorý pôsobil v rádiu iba tri
mesiace. Keď v apríli 1993 mohli
poslucháči prvýkrát počúvať
vysielanie rádia, neexistovala ešte
žiadna pevná programová štruktúra.
Vtedajší
šéfredaktor
okrem
prípravy bol vždy osobne prítomný
aj pri vysielaní a operatívne riešil
problémy, ktoré vznikli. Samozrejme, veľa z odvysielaných programov bolo vopred pripravených a
ich poradie určené. Už v máji začal
vznikať pevný denný program,
ktorý v lete ustálil druhý šéfredaktor. Tento program, ktorý trval štyri
a pol hodiny denne, sa vysielal s
malými obmenami až do 8.decem-

bra 1994. Dňa 1. júla 1994 menoval
Mons. Baláž do pozície šéfredaktora ďalšieho diecézneho kňaza –
d.p. Vladimíra Slováka, ktorý sa po
roku stal riaditeľom a konateľom
spoločnosti Rádio LUMEN, s.r.o.
Vytvoril nový šesťhodinový denný
program, ktorý v decembri 1994
predstavil poslucháčom pod novým
názvom Rádio Lumen. Nový program sa začínal o 17.00 hod. Okrem
dvoch ďalších hitparád priniesol
reláciu pre motoristov Auto-moto
klub,
folkloristickú
hodinku
Fujarôčka moja a piatkové
dialógy ÚV hovor, kde sa
striedali kňaz a psychológ.
Neobvyklým a veľmi
úspešným činom bola
snaha
o
zavedenie
pravidelnej rozhlasovej hry
s názvom Svätec týždňa.
Za zmienku stoja relácie,
ktoré s väčšími či menšími
zmenami prežili všetky
zmeny,
ba
niektoré
dokonca nezmenili moderátora.
Okrem piesní na želanie je to každodenná rozprávka, vysielanie
Rádia Vatikán, nedeľná sv. omša.
D. p. Jozef Hrtús začal s vysielaním
diskusií o náboženskej problematike s dodnes nezmeneným
názvom Duchovný obzor.
September 1997 priniesol
okrem pravidelného vysielania
správ (takmer každú hodinu) aj
nočné vysielanie. Znamenalo to, že
rádio začalo vysielať nonstop.
Zmena denného programu bola
pomerne radikálna.
V roku 1998 stála na čele redakcie Soňa Lužinová. Od 1.1.1999
viedol redakciu Pavol Katreniak,
bývalý vedúci vydania stredoslovenského denníka Smer dnes,
ktorý v Rádiu pracoval externe od
roku 1997. V tejto funkcii ho
1.12.2003 vystriedala Andrea
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Predajňová. V rádiu pôsobila do
30.9.2005. Neskôr činnosť redakcie
riadil d. p. Peter Holbička. Výrazné
zmeny vo vysielaní a jeho orientácii
na tvorbu spoločenstva znamenalo
pôsobenie Zuzany Szakácsovej,
ktorá je na materskej dovolenke.
Dnes vedie redakciu skúsená
Monika Strečková. Vo funkcii
riaditeľa a konateľa vystriedal d.p.
Slováka v októbri 2003 PaedDr.
PhDr. Karol Orban, PhD. Od
1.11.2005 je na tomto mieste moja
maličkosť. Pri tvorbe programu
hrali dôležitú úlohu externisti. Niektorí spolupracujú touto formou s rádiom od jeho založenia. Napr. Laco
Javorský, stredoškolský profesor
angličtiny a špecialista na americkú
gospelovú scénu, pripravuje a
moderuje reláciu Počúvaj srdcom

od prvého dňa vysielania až dodnes.
Predstavovanie spevákov a hudobných skupín šíriacich evanjelium
touto formou, spolu s prekladmi
textov piesní nielenže dáva orientáciu všetkým vekovým kategóriám,
ale povzbudzuje a učí tolerancii a
láske medzi generáciami. Veľa
práce v rádiu ešte stále odvádza
Alojz Čobej. Nie sú tu vymenovaní
všetci, ktorí prispeli svojím dielom
k budovaniu Rádia Lumen. Cieľom
tohto príspevku nie je vymenovať
všetkých. Všetkým však veľmi
ďakujem. Autorov scenárov a riadiacich pracovníkov vo vysielaní
nepočuť, rovnako ani ďalších spolutvorcov vysielania – technikov.
Technický tím, zložený z mužov
mladšej vekovej kategórie, pracuje
pod vedením Jána Krausa. Okrem

organizácie práce na svojom úseku
sa venuje koncepcii technického
vybavenia rádia, najmä štúdií. I jeho
zásluhou sa Rádio Lumen stalo
prvým na Slovensku, ktoré dopravuje svoj signál zo štúdia k
vysielačom satelitnou cestou. Rádio
LUMEN, s.r.o. je spoločnosť založená na prevádzkovanie rozhlasového vysielania v súlade so
všeobecnými právnymi predpismi,
s cieľom ponuky evanjeliových
hodnôt verejnosti v Slovenskej republike v intenciách Katolíckej
cirkvi, ktoré vykonáva ako svoju
hlavnú činnosť. Jej majiteľmi sú katolícke diecézy na Slovensku.
Z článku Ing. Štefana Šajgalíka,
Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia
LUMEN

Korene vzdelanosti v Trstenej
Trstená, mestečko s vlastným
stredooravským nárečím, založené
v roku 1371 Schvancomirom Wismerom notárom palatína Ladislava
Opoľského (Kavuliak, A: Historický miestopis Oravy, 1955) má za
sebou dlhodobú tradíciu rozkvetu,
strádania a biedy a to nielen hmotnej, ale aj duchovnej.
Obdobím duchovného rozkvetu
môžeme nazvať 2. polovicu 18. storočia, keď dochádza k rekatolizácii
Oravy. Do Trstenej prichádzajú
františkáni z
kláštora
v
Okoličnom,
aby misiami
a pastoráciou
pomáhali
miestnemu
duchovenstvu. Pre ich
priaznivú
činnosť na
povznesenie
ducha oravského ľudu, v

roku 1774, vyslali z Oravy delegáciu k Márii Terézii (1740 – 1780),
aby uviedla na Oravu františkánov,
ktorí by mohli vyučovať mládež. V
našej trstenskej kláštornej kronike
sa píše: „V roku 1774, za panovania
kráľovnej Márie Terézie a Jozefa
II., zvoleného rímskeho cisára, po
zrušení rádu Spoločnosti Ježišovej,
oravský ľud napísal žiadosť na
miestodržiteľskú kráľovskú radu,
aby táto pozvala nejakých rehoľníkov na vyučovanie oravskej mlá-

deže na všeobecné dobro. Z tohto
dôvodu zástupca župana Juraj Kubinyi písomne pozval k sebe gvardiána kláštora z Okoličného pátra
Dionýza. Pýtal sa ho, či žiadosť
oravského ľudu bola poslaná s vedomím konventu Okoličné, bratov
menších reformátov. Po zápornej
odpovedi sa ho opýtal, či provincia
Najsvätejšieho Spasiteľa príjme humanitné školy na vyučovanie v
Oravskej župe. Páter gvardián súhlasil.“ Zástupca župana a komisie
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vyjadril svoju vďačnosť konventu
Okoličné, ale do úvahy prichádzali
aj bratia menší konventuáli z Levoče.
Nakoniec 28. mája 1774 na základe tohto hovoru napísal list kráľovskému námestníkovi, v ktorom
prosí o dovolenie, aby v Trstenej
mohli pôsobiť dvaja kňazi františkáni z kláštora Okoličné, ktorí by
učili mládež čítať, počítať a jazyky.
Týmto dvom pedagógom by siedmi
bratia zbierali svätú almužnu na
území župy pisateľa žiadosti.
Miestodržiteľská rada v Brati-

rov františkánov. Boli menovaní
prví dvaja profesori a to: P. Adolf
Pasztierovský a P. Benedikt Tzaizl.
17. júla 1780 po splnení nariadenia Kráľovskej dvornej komory
v Bratislave, postaviť kláštor na námestí pri kostole sv. Juraja, ho prvý
spišský biskup Karol Salbeck
(1776 – 1787), spolu s kostolom
odovzdal františkánom.
Na slávnostné otvorenie so
slávnostnou svätou omšou o Sv.
Duchu bol požiadaný miestny farár
s titulom „opát z Hory sv. Márie“.
Prítomný bol provinciálny minister

žene požiadal gvardián konventu v
Okoličnom P. Gaudenc Jablonský
prefekta panstva Jána Beznaka a
provizora panstva Alexia Nezdraviczkého. (Záznam o tom je zo dňa
5. júna 1757). Opis celej slávnosti
je z listu grófa Juraja Erdődiho dátumovaný v Bratislave 16. júna
1757.
Dňa 14. novembra 1774 pátri
profesori začali vyučovať v školách. Trstenský farár Elzeár Vatter,
prvý iniciátor stavby, venoval školám 100 florenov. Salvatoriánska
provincia venovala 200 florenov. V

slave rokovala o tejto záležitosti,
ktorá nebola jednoduchá, pretože
mesto Tvrdošín prednieslo do 20
námietok proti škole v Trstenej (pre
úplnosť pripomíname, že tretím
kandidátom bola obec Veličná). V
prospech Trstenej sa zasadil generálny vikár ostrihomskej arcidiecézy Ján Galgocký. V liste uvádza,
že Trstená spĺňa požiadavky pre
školy. Stoličný zbor odporučil
Trstenú, a tak miestodržiteľská rada
povolila založenie nižšieho gymnázia a kláštora františkánov v Trstenej. Vojenská kasáreň spočiatku
slúžila ako škola a byt pre profeso-

P. Kapistrán Krajčinovský, generálny kazateľ, ďalej farár z Námestova, zastúpení boli aj konventuáli
z Levoče, gvardián kláštora z Okoličného, farár z Tvrdošína a veľmi
mnoho ďalších duchovných osobností. Nechýbal ani veľmi veľký
zástup veriacich. Za občiansku
správu bol prítomný vojvoda Kurbely.
Po sv. omši išiel slávnostný
sprievod za zvukov zvonov, trúb a
bubnov na určené miesto pre hospic a dom. O pozemok v mestečku
Trstená na dom, ktorý bol potrebný
na uloženie svätej almužny, poní-

počiatočných dvoch rokoch zásluhou pátrov profesorov bolo postavené javisko pre zábavné účely.
Podobne sa zriadila divadelná šatňa
(vesticula). Dobrodincami toho boli
farár z Veličnej, farár z Tvrdošína,
Jiři Peřill.
Pátri profesori každý rok usporadúvali divadelné predstavenie.
Každý mesiac urobili výjazd s
celým divadelným vybavením, na
čo slúžili dva vozy, kočiar a kone.
O to sa staral ďalší člen komunity
P. Anton Grancek.
Dňa 10. júla 1776 vrchný gróf
Andreas Törek navštívil školy. Po
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ňom vrchní úradníci župy navštívili
školy a vyslovili vysokú spokojnosť. Napriek tomuto kladnému postoju vrchného grófa sa hovorí v
ďalšom roku dokonca o zrušení
škôl. Banskobystrický biskup hovorí o trstenských školách ako o
gymnáziu.
Zásluhou cisárovnej Márie Terézie je, že uprostred námestia s dovolením diecézneho biskupa Karola
Szalbeka pri kostole sv. Juraja postavili rezidenciu a školu. Pre túto
stavbu poskytla drevený materiál,
dovoz a prácu. Kronikár charakterizuje Máriu Teréziu ako zhovievavú
a milosrdnú (clementia et misericodia).
Základný kameň položili dňa
12. augusta 1775 za prítomnosti významných osobností, z ktorých vyberám generála rádu Paškál
Avarisio a provinciála salvatoriánskej provincie menom Benedikt
Koša, gvardiána kláštora v Okoličnom Antona Vancsa, a miestneho
superiora Feliciána Szmuteka.Prítomní boli tiež traja profesori, katechéta gymnázia a kaplán miestnej
fary. Nárožný kameň obsahoval
mená všetkých prítomných osobností. Vložili tam aj relikvie svätých
mučeníkov: Pelegrína, Auxilia,
Amata. Základný kameň sa
týkal škôl a rezidencie.
17. júla toho istého roku
gvardián z Okoličného doviezol do hospica v Trstenej horologium s budíkom. Okrem toho
mal hospic k dispozícii v Okoličnom nepozlátený kalich,
dosť veľké horologium so
zvučným zvonom a monštranciu.
Hlavná škola alebo nižšie

gymnázium, vedené trstenskými
františkánmi, mala už na začiatku
150 žiakov. Riaditeľom bol obyčajne trstenský farár a učiteľmi boli
františkáni alebo civili. Často sa v
kronike spomína výučba nemeckého jazyka. Maďarský jazyk sa
vôbec nespomína.
Po zriadení riadneho gymnázia
sa v r. 1874 stal riaditeľom aj tvrdošínsky farár Michal Kristofčák. Z
toho vidieť, že škola mala celooravský význam. Ako spoluriaditeľ sa v
r. 1813 spomína katechéta Pavol
Mendrala, v r. 1826 františkán Hilorion Kuhajda a v r. 1839 františkán, katechéta Eduard Szenczi.
Ako profesori tohto gymnázia
sa uvádzajú v r. 1812 P. Gaudentius
Adamy, P. Paschál Zárecký a Jozef
Bocko. Obyčajne boli traja. V r.
1813 to boli: P. Matúš Javorský, P.
Anastáz Oberto, v r. 1826 P. Vincent
Udvardy, P. Remigius Vlachy, v r.
1833 P. Bernard Andrejkovič, P. Canutius Hrebíček a P. Martin Scurnay. V r. 1839 P. Bernard
Andrejkovič, P. Donastus Barta a
laik Matej Bugola. V roku 1841 bol
profesorom miestny občan Ján Kappalay.
Od r. 1868 bola škola premeno-

vaná na reálne gymnázium. Mala
naďalej cirkevný ráz, no profesori
už neboli františkáni, ale civili. Prijímali sa do nej aj Židia, ktorí niekedy tvorili aj tretinu žiactva.
Najväčší dôraz sa kládol na latinčinu a maďarčinu, ale dve hodiny
týždenne sa učilo aj po slovensky.
Odvtedy bola františkánom zverená ľudová škola. Riaditeľom bol
v r. 1874 predstavený P. Aquilinus
Jursa, ale katechétom na gymnáziu
bol ešte františkán P. Juraj Novotný. Prvú ľudovú triedu učil P.
Viliam Janušek, druhú triedu P. Rafael Marek, tretiu P. Valentín Prunner a štvrtú triedu P. František
Ritter. Kuchárom, pekárom, záhradníkom a kvestorom bol fráter
Šebastián Vidličkai a krajčírom
novic fráter Ezechiel Tokárik.
Františkáni sa veľmi zaslúžili
nielen o výchovu oravskej inteligencie, ale aj o vnútorné misie a
pastoráciu medzi oravským ľudom,
majúc Trstenú za svoje stredisko. O
to sa snažia františkáni v Trstenej
aj v súčasnosti.
preklad z latinčiny P. Amand
Macko, OFM
redakčná úprava P. Bernardín

,,Prvou z ľudských vecí je výchova.
Lebo ak začne niekto správne nejakú vec, hocijakú, je pravdepodobné, že ju aj správne dokončí.
Lebo aké semeno kto zaseje do zeme, takú tiež treba očakávať žatvu.”
Antifon
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Rozhovor s ...
Po telefonickom dohovore sme sa stretli pred kláštorom. Prišiel s úsmevom na tvári a s barlou v ruke. Odbehol od chlapov, ktorí pomáhajú pri stavebných prácach na kostolíku. Voviedol ma do hosťovskej izby. Ešte
aj tu s ním robotníci telefonicky dohadovali ďalší postup prác. Páter František. Po úvodných rozpakoch sme
sa pohrúžili do rozhovoru a ani sme si neuvedomili, že k dohodnutému času pribúdajú minúty závratnou rýchlosťou tak, že sa pôvodne dohodnutý čas takmer zdvojnásobil a k pripraveným otázkam pribudli ďalšie.
Mohli by ste povedať čitateľom
nášho časopisu niečo o sebe?
Pochádzam z Oravskej Lesnej ako
p. kaplán Holubčík, takže sme tu
dvaja Lesňania, absolvoval som
Gymnázium A. Bernoláka v Námestove, do rehole som šiel
veľmi mladý, mal som 18
rokov.
Najskôr bola teda túžba po
živote v reholi a po nej túžba
patriť Bohu aj ako kňaz, alebo
sa tieto dve skutočnosti zlievali
v jediné volanie?
Pamätám si, že keď som o tom
začal uvažovať, tak vtedy sa o
reholiach veľa nevedelo. Skôr
to bola túžba patriť Bohu. Nevedel som ešte akým spôsobom. No a potom prišiel prevrat
a stretol som sa s františkánmi.
A to bolo pre mňa smerodajné,
hoci som poznal aj iné rehole.
Ale tí františkáni potom nejako
vyhrali. Takže zo začiatku to
bola taká všeobecná túžba a
potom, keď som uvažoval
medzi povolaním diecézneho
kňaza a rehoľným životom, tak ten
rehoľný charakter prevládol, bol mi
bližší. Bál som sa samoty, takže
preto.
Prečo práve františkáni? Bola
to nejaká ich konkrétna charizma,
ktorá vás oslovila natoľko, že ste sa
rozhodli práve pre nich?
Ono to je vždy na začiatku také nejaké veľmi romantické. Tie predstavy, ktoré v sebe človek nosí, keď
nad tým uvažuje. Jednak preto, že
nikde v okolí som františkánov
nemal a nemohol poznať, ťažko mi
hovoriť o nejakej konkrétnej cha-
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rizme. Ale čo bolo pre mňa veľmi
rozhodujúce, čo ma chytilo za
srdce, bola modlitba: Pane, urob ma
tvorcom pokoja. Ten obsah sa mi
zdal veľmi významný. Tak som si
povedal, že ak bratia žijú podľa tej

modlitby, tak to musí byť fantastické. Preto som sa rozhodol pre
františkánov.
Práve prežívame veľkonočné
obdobie. Jeho hlavným nábojom je
zmŕtvychvstanie. Čo zmŕtvychvstanie Krista znamená pre vás?
Svätý Pavol to pekne hovorí vo svojom liste Korinťanom, že ak Kristus
nevstal zmŕtvych, tak je márna naša
námaha a všetko je zbytočné. Takže
tam je podstata našej viery, kresťanstva, nášho zasväteného života. Naozaj by sme hrali len divadlo, ak by
Kristus nevstal zmŕtvych. Potom

osobne to tak vnímam a si to uvedomujem, že je to naozaj víťazstvo
nad slabosťou, alebo skôr víťazstvo
skrze slabosť. Že je to naozaj taký
zvláštny spôsob Božieho triumfuživot nad smrťou víťazí tým, že sa
zdá byť porazený. Ja to nazývam stret paradoxov. A v tom
je to veľké a mne blízke- že
skrze slabosť sa ukazuje
Božia moc.
Pochádzate z Oravy, ale
pôsobili ste aj inde. O našom
kraji niektorí hovoria ako o
„svätej Orave“, iní tvrdia, že
viera Oravcov siaha po Kraľovany. Ako vy vnímate vieru
na Orave a mohli by ste to
porovnať s prežívaním viery
v inom regióne?
Určite sú rozdiely v prežívaní viery aj vzhľadom na nejaké regióny, ale stále si
myslím, že všade sú aj pekné
príklady, no žiaľ aj príklady,
ktoré odrádzajú. Orava je určite dosť silne poznačená tradičným prežívaním a žiaľ je
to asi u väčšiny veriacich. Tá tradícia tu má ešte stále veľký význam,
ale nie vždy musí byť zlá. Niekedy
má význam aj to, že ľudia tu niekedy chodia viac tlačení zvykmi,
určitou tradíciou. Pomôžem si jedným kňazom z Čiech, ktorý povedal, že síce ľudia chodia z tradície,
ale aspoň ich tu máme a môžeme s
nimi niečo robiť. Keď už ľudia ani
do kostola neprídu a nemajú o to záujem, je ťažké s nimi prísť nejako
do kontaktu.
Mnohí ľudia používajú nejaké
citáty, výroky ako inšpiráciu do ži-
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vota, pomoc pri prekonávaní ťažkostí, ktoré prináša život. Čo vy?
Čo vám pomáha ísť životom za
Kristom zvlášť vtedy, keď je to
zrazu ťažké, nezrozumiteľné...?
Nenapadá ma nejaký slogan, alebo
konkrétny výrok. V tomto je Pán
veľmi kreatívny a asi aj preto som
ešte stále v reholi aj v kňazstvevždy našiel spôsob cez niekoho
alebo niečo, aby mi ukázal, že to má
zmysel a treba ísť ďalej. Určite to
boli niekedy ľudia, ktorí ma nejako
tak zvlášť podporili alebo prispeli k
tomu, aby človek prešiel nejakým
tým ťažším obdobím. Je to aj Božie
slovo, ktoré niekedy tak
úžasne zaznie človeku do
konkrétnej situácie. No a
niekedy naozaj len taká
nejaká vernosť alebo samotné vedenie skrze
Božiu milosť, že treba ísť
ďalej a netreba hádzať
flintu do žita. Takže tie
spôsoby sú rôzne a ako
hovorím- myslím si, že
Pán je v tomto dosť kreatívny a dosť múdry, aby
našiel ten správny spôsob
ako človeku naznačiť, že
to nemá zabaliť, ale že má ísť ďalej.
Na človeka doľahne niekedy
kríza, nejaká ťažkosť, cez ktorú sa
musí doslova prehrýzť. Vám sa takéto stavy vyhýbajú, alebo ich tiež
zažívate?
Určite ich zažívam tiež. Nedá sa hovoriť priamo o krízach, lebo to je
také viacvýznamové slovo, ale jednoducho prichádzajú situácie, ktoré
zaskočia človeka a zaskočia samozrejme aj kňaza. Môžu sa dotýkať
bytostne jeho povolania, alebo rozhodnutia, ktoré urobil. Môžu sa niekedy dotknúť iných dosť dôležitých
okolností, kedy je kňaz nútený prehodnocovať .Alebo zvažuje a pozerá sa zrazu na nejakú vec, ktorá
mu bola dlho, dlho jasná a zrazu ju
nevidí v takej jasnosti. Takže si my-

slím, že od toho nie je žiadny človek
uchránený a aj kňaz sa musí niekedy vysporiadať s vecami, ktoré
padnú zaťažko. Už čo to je, to je
zasa tá múdrosť Pokušiteľa, ktorý
vie v čom človeka nalomiť, kde mu
zobrať tú istotu. A niekedy aj Pán
dopustí tú skúšku. Aj v živote kňaza
prichádzajú niekedy v istých oblastiach chvíle, kedy treba prehodnocovať, treba skúmať, treba hľadať.
Františkáni majú aj laické skupiny, ktoré sa hlásia k ideám a nasledovaniu sv. Františka. Môžete
nám priblížiť ako sa ich služba
prejavuje na činnosti farnosti?

Ja si myslím, že čiastočne aj v rámci
nášho kostolíka tá mládež určite
činná je. Či už na spevoch pri
sv.omšiach , alebo pri nejakých
iných činnostiach, ktoré sa nie vždy
konajú pod hlavičkou františkánov,
ale tí ľudia tam sú. To platí tiež o
terciároch. Nejaké aktivity a pobožnosti majú aj vo farskom kostole,
určitá skupina terciárov chodieva na
paliatívne oddelenie, kde sa snažia
ľuďom s terminálnymi chorobami
pomôcť určitou blízkosťou, aby sa
tí ľudia mohli vyrozprávať. Je to
trochu lepšie, ako keby tú ťarchu
choroby niesli sami. Čiže v takýchto nejakých formách sú viditeľné
laické františkánske skupiny. A
potom- môj postreh je, že na jednej
strane treba mať aj nejaké vonkajšie

znaky, spôsoby overenia si, že majú
čo povedať a podľa toho hodnotiť,
no na druhej strane mi to niekedy
pripadá také svetácke, pretože život
viery a svedectvo kresťana sa nedá
nejako matematicky vyjadriť. A tu
si myslím- nakoľko ja tých ľudí poznám- že v takom konkrétnom
osobnom živote sa snažia robiť maximum toho, čo môžu. Tým nepopieram, že aj iní nie, len chcem
povedať, že niektoré veci nie sú objektívne hodnotiteľné, ale napriek
tomu tu sú.
Chodíte často do nemocnice,
často sa stretávate s ľuďmi, ktorí
stoja pred bránou
smrti. Je možné zovšeobecniť,
aké
otázky trápia najčastejšie človeka v takejto situácii?
Neviem, či sa to dá
zovšeobecniť.
Sú
ľudia, ktorí zomierajú
veľmi pekne. Človek
príde a vidí, že ten
chorý je na konci pozemského života, ale
je s tým vyrovnaný a
je tak fantasticky pokojný. Také veľmi silné momenty
sú, keď človek vidí, že niektorí
ľudia akoby si stále neuvedomovali,
že sú na konci a potom je to také
smutné, je tam taká nejaká nespokojnosť, alebo neschopnosť uvedomiť si, že odchádzam a že to tu už
nemá nejaké veľké pokračovanie.
Takže tie spôsoby sú dosť rôzne.
Naša častá nevýhoda je v tom, že
keď nás volajú k súrnym prípadom,
tak sú to neraz prípady, keď človek
môže udeliť už len to pomazanie
chorých bez toho, žeby si to ten
druhý si to sám uvedomoval, lebo
už je často v bezvedomí. Sú veľmi
pekné a oslovujúce zomierania, ale
sú aj veľmi smutné prípady.
Smrť a viera. Vidno na človeku
vplvy viery na jeho postojoch, na
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jeho prijímaní tej skutočnosti, že
jeho pozemský život končí , vplyv
viery? Prijíma veriaci človek túto
skutočnosť ľahšie, vyrovnanejšie,
pokojnejšie než ten, ktorý dar viery
nemá?
Myslím si, že aj toto nejako
ovplyvní človeka. Zvlášť ak ľudia
dostali dar viery a žijú ho. Je už iné,
ak človek nedostal dar viery, alebo
to bolo v jeho živote také komplikovanejšie. Určite si myslím, že ak
niekto úprimne- nakoľko bol
schopný- vnímal a žil svoju vieru,
tak sa to prejavuje aj pri tom umieraní. Skutočne tam ten pokoj
môže byť väčší, ale, podľa
mňa, to pnemusí platiť automaticky. To sú už také veci,
kde predsa len nemôžeme hovoriť o nejakých pravidlách.
Každý človek zomiera len raz
a preto si nikdy nemôžeme
povedať, že sa to naučíme.
Môžem sa na to pripraviť
tým, že sa modlím, že sa snažím žiť vieru...ale pri zomieraní to môže so mnou zatriasť.
Ale určite chcem potvrdiť, že
ak sa človek snažil úprimne
žiť svoju vieru, omnoho ľahšie sa mu príjme tá skutočnosť, že zomiera, pretože
viera nás aj tomu učí, že život
sa neodníma, iba mení, ako
hovorí aj pohrebná prefácia.
Ak človek je veriaci, tak s
Božou milosťou môže dospieť do
tohto štádia. Je omnoho smutnejšie,
ak celé ťažisko ľudského života
bolo zamerané na tento svet, na to,
že po smrti nie je už nič. Potom to
fakt musí byť niečo zúfalé, že človek končí. Podľa mňa tam ten rozdiel určite je.
Vy a smrť. Beriete to už ako
niečo, čo je spojené s povolaním
kňaza, niečo, čo jednoducho treba
urobiť, alebo je ešte niekedy pre
vás ťažké vysporiadať sa s bolesťou, ktorú vidíte?
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Mám v pamäti také prípady, kde zomierali
prevažne
mladší
ľudia...vtedy si človek uvedomí,
aký je život vrtkavý a že je to niečo,
čo nemáme v moci. Alebo aj vtedy,
keď sú to nejaké náhle zvraty- nejaké zranenia, úrazy, havárie...
Vtedy asi každý zastane a uvažuje,
možno sa aj pýta prečo. Ja ešte určite nie som v štádiu nejakého profesionála, ktorý ku každému príde s
postojom- no dobre, pomodlíme sa,
pozdravím príbuzných a idem preč.
Asi nie. Človek zvažuje od situácie
k situácii a zvlášť, keď ide o mla-

dého človeka, alebo o čosi náhle,
neočakávané. Ja osobne vtedy nad
tým viac uvažujem a prehodnocujem, že aké by to bolo, keby som ja
mal byť v takej pozícii.
Súčasný stav cirkvi, medializované kauzy- mnohí to kladú ako
dôvod svojho odpadnutia od viery.
Ako to vidíte vy?
Očisťuje nás to. Treba ale reálne vidieť, že je to často mediálne nafúknuté. Tým ale nechcem popierať
nejaké jadro pravdy, žiaľ, smutnej
pravdy, ktorá sa tam niekde udiala.

Žiaľ, skúsenosť nám ukazuje, že nie
vždy všetky obvinenia sa nakoniec
aj potvrdili ako pravdivé. Ale v zásade to vnímam ako niečo, čo nás
očisťuje a skúma našu vieru. Áno,
môže to spôsobiť, že niektorí odpadnú od viery, opustia cirkev, ale
napríklad viem od ľudí, ktorí sa nachádzali priamo na mieste/napr. v
Rakúsku/, že to spustilo aj opačné
konanie- mnohí prostredníctvom internetu, mailov potvrdzovali, že napriek všetkému chcú zostať v
Katolíckej cirkvi. A myslím si, že
asi o to tu ide. Ja tu hovorím, že ešte
stále, žiaľ, žijeme a nosíme si v
srdci ten model stredovekej
cirkvi v tom zmysle, že cirkev
zasahovala všade a bola nedotknuteľná. Dnes vzhľadom na
myslenie ľudí a vzhľadom na to
slovíčko „sloboda“, za ktoré
chceme veľakrát mnoho skryť,
sa to už jednoducho vytratilo.
Sú ľudia, ktorí práve v mene
slobody útočia na cirkev a hľadajú cesty, hoci jej niekedy nie
zo zlým zámerom, len hovoria
o tých veciach, ktoré sa stali a
to akosi berie ten ideálny obraz
cirkvi a všetko, čo s ním súvisínapr. aj nedotknuteľnosť kňazov a iných záležitostí. Ja si
myslím, podobne ako aj predstavitelia cirkvi hovoria, že tam,
kde sa stali nejaké chyby, treba
to preskúmať, prešetriť a uviesť
na správnu mieru. Že aj v tejto záležitosti by malo byť čnosti spravodlivosti zadosťučinené. Ale na
druhej strane, možno tak z nášho
pohľadu, pohľadu každého jedného
veriaceho sa pozrieť a skúmať- že
áno, cirkev má chyby, ale aj ja som
jej členom a tiež mám svoje nedokonalosti. Viera a nakoniec aj naše
medziľudské vzťahy sú o niečom
viac ako iba o tom, že nikdy neurobím chybu. A myslím si, že to platí
aj o vzťahu k Bohu, aj o vzťahu k
cirkvi. Kde cirkev má ten ľudský
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rozmer- a nemôžeme ho poprieť, aj
keby sme niekedy veľmi chceli, že
by tam nebol- on tam je, aj tam zostane. Ale ide o to, aby som si zamiloval a cítil nejaké puto aj s touto
cirkvou a s týmito ľuďmi, ktorí
majú nejaké slabosti, ako aj manželia sa majú radi, hoci majú svoje
chyby a tiež majú radi svoje deti,
hoci tie deti vedia nahnevať- ale
kvôli tomu ich nepošlú preč. Myslím si, že to platí aj vo vzťahu k
cirkvi v tejto situácii.
A kauza „františkáni“?
Skutočné dôvody tejto kauzy neboli
potvrdené. Smutné ale je, že ľudí
netrápi, že niekoľkým mladým
ľuďom, budúcim kňazom niekto tak
vážne ohrozil a spochybnil budúcnosť – nad tým sa ľudia nezamýšľajú. To je, podľa mňa, jeden taký
možno smutnejší moment. Koniec
koncov- nech sa veci vyriešia, aby
sa to dalo všetko na správnu mieru.
Len toľko chcem povedať, že často
za tým stojí aj taký nekalý finančný
zálusk- dostať od niekoho peniaze a
niekedy naozaj neprávom. A to sa
tiež reálne potvrdzuje aj v USA, v
Anglicku i v Írsku. Že boli obvinenia nemiestne, ale bola tam možnosť získať peniaze a dosť veľké. A
pritom si treba priznať, že niekedy
sa ten kňaz nemá ako brániť. Obzvlášť ak niekto začne niečo hovoriť, vrhnú sa na to médiá a to sme
videli aj v tej našej kauze, že, s pre-

páčením, sa verilo dvom naozaj jednoduchým deťom a nikto si nekládol otázku, či sú dôveryhodné. A na
druhej strane dospelí, normálni a
zdraví ľudia boli pokladaní za absolútnych sexuálnych zvrhlíkov. Toto
samotní naši bratia prežili. Takže
toto je skôr absurdné. Áno, nech sa
veci prešetria, ale je mi ľúto, že my
tu strácame istú súdnosť a citlivosť
na spravodlivosť, že tu vôbec neexistuje akákoľvek prezumpcia neviny.
A možno keby si práve toto aj naši
ľudia všimli, že sú mnohé kauzy,
ktoré sa otvoria a zmedializujú, poškvrnia, pošpinia sa tým ľudia, ale
že už potom sa nepovie, že to dopadlo inak. Ale ani nás, ľudí, to nezaujíma, ako sa to skončilo a toto je
také smutné a na zamyslenie. Veď
kto z nás skúmal, ako to naozaj dopadlo. Mnohí sa nás pýtali, že čo s
tým, keď to začalo. Potom bolo
súdom priznané, že má byť ospravedlnenie zo strany TV JOJ, no neviem, koľkí ľudia si toto všimli.
Zapadlo to do prachu... Človek to
nechce nejako vyťahovať, len si
myslím, že tu sa akosi naozaj stráca
tá naša citlivosť na to – dotiahnuť
veci do konca.
V čom vidíte nádej pre cirkev
do budúcnosti?
Ja, práve keď som naznačoval ten
model stredovekej cirkvi, kde v
podstate boli všetci kresťanmi a neexistovala možnosť nebyť pokrstený a nepatriť
do cirkvi, tak jednoducho
ten
model je už za
horizontom a nemôžeme žiť v týchto dimenziách.
Tá moja nádej je
v tom, čo Pán
Ježiš hovorí, myslím v Jánovom
evanjeliu: „Neboj
sa, maličké stádočko...“ Musíme

asi všetci rátať s tým, že tých ľudí
bude menej- tomu nezabránime. Čo
ale môžeme urobiť a v čom môžeme pomôcť je to, aby tí ľudia boli

na úrovni, aby boli dobrí a presvedčení veriaci. A tu ja vidím nádej a
často v Trstenej zvlášť, lebo ten náš
kostolík je pre mňa takou symbolikou, keďže sa tam nikdy veľa ľudí
nezmestí. Ale koniec koncov,
možno nejde o to, aby sa tam zmestilo veľa ľudí, ale o to, aby tí ľudia,
ktorí budú prichádzať, našli nejaký
ten duchovný pokrm pre svoju
dušu, aby tu chodili radi. To je taký
nejaký môj cieľ, alebo moja predstava, moja túžba, pretože žiť len v
počtoch je niekedy veľmi zavádzajúce a môže sa nám to niekedy
veľmi rýchlo rozpadnúť. Tú nádej
vidím naozaj v tom, že všade nám
Pán môže zachovať možno len pár
ľudí, ale môže nám dať tých pár
ovečiek, o ktoré sa máme postarať
a ktorým môžeme niečo ponúknuť.
A o to skôr ide. A tu aj ja vnímam
tú osobnú výzvu, aby som aj ja bol
toho schopný. Je jedno koľkým, ale
je dôležité, aby tomu, kto príde,
som s Božou milosťou vedel niečo
ponúknuť. V tomto vnímam ja takú
nejakú nádej.
Renáta Janoviaková
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Čo je to farská Charita
Tak ako výrazom slúžiacej
Cirkvi je diecézna Charita, ktorá napĺňa siedmy sľub otca biskupa, podobne farská Charita je výrazom
hlavne miestnej cirkvi (farnosti),
napĺňajúca pastoračné povinnosti
duchovného otca vo farnosti. Má
byť kňazovi nápomocná v skutkoch
telesného a duchovného milosrdenstva vo farnosti a mimo nej. Je odpoveďou kresťana na Pavlovskú
otázku: „Pane, čo mám robiť?" A
odpoveďou človeka citlivého k
núdzi iných. Farská Charita pracuje
na princípe dobrovoľníctva. Je to
spôsob
života,
schopný prekonávať
protiklad medzi iniciatívami a autoritatívnymi
právnymi
predpismi. Povinnosti
nie sú definované
zhora, ale tak, ako veriaci alebo človek hľadajúci pravdu o živote
rozširuje svoje „pole
duchovného záberu."
Kto môže byť dobrovoľníkom farskej
Charity?
V širšom zmysle slova
ním môže byť zamestnaný aj nezamestnaný, zdravý či
chorý alebo postihnutý človek, dospelý alebo dieťa, starý či mladý,
vysokovzdelaný a menej vzdelaný,
človek vedy alebo človek manuálnej práce. V užšom slova zmysle
však človek zrelý, zodpovedný a
schopný dať službe inému svoj čas
a dary. Treba mať otvorenú myseľ,
citlivosť, schopnosť spolupracovať
a komunikovať, ochota nemať finančnú zainteresovanosť.
Dobrovoľník môže vykonávať
úplne jednoduché služby, no treba,
aby dobrovoľníkmi boli aj tí, ktorí
sú špecializovanými odborníkmi.
Má mať na mysli misiu charity v
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cirkvi. Spoločenstvo dobrovoľníkov
združených vo FCH však samo
identifikuje potreby cieľových skupín vo svojej farnosti, aj vlastné potreby dobrovoľníkov. Potreby i
motivácie dobrovoľníka môžu byť
napr: chcem pomáhať ľuďom, ktorí
potrebujú pomoc; nechcem byť
kresťanom len zapísaným v matrike
a chodiacim len v nedeľu na svätú
omšu; chcel by som niečo robiť,
mám pocit dlhu za preukázanú
službu alebo dary od Pána, mám
voľný čas; chcem robiť niečo zmysluplné bez fráz a rečí.

Úlohy farskej charity:
• Pri nemocniciach vytvoriť skupiny dobrovoľníkov, ktorí budú
spolupracovať s miestnym duchovným a postarať sa o ich primeranú
formáciu. K ich úlohám budú patriť
okrem iného rozhovory s pacientmi
a sprostredkovanie kontaktu s kňazom najmä v súvislosti s vysluhovaním sviatostí...,
• zriadiť farskú Charitu ako skupinu dobrovoľníkov, ktorí budú
viesť evidenciu chorých a na pomoc
odkázaných, sociálne odkázaných
detí a rodín a reagovať na ich potreby. Zabezpečiť primeranú duchovnú a odbornú prípravu týchto

dobrovoľníkov,
• podporovať a rozširovať služby
pre sociálne odkázané rodiny a deti,
• ponúknuť konkrétnym skupinám laikov vzdelávacie kurzy a
prednášky o sociálnom učení cirkvi,
obsahovo prispôsobené zameraniu
a potrebám týchto skupín,
• vytvoriť podmienky, aby najmä
mladší dôchodcovia mohli uplatniť
svoje dary vo farskom spoločenstve
a spoločnosti,
• fyzicky aj duchovne pomáhať
seniorom, ktorí sú odkázaní na
pomoc, aby prijatím utrpenia a
modlitbami prispievali k
posväteniu seba, svojich
drahých a cirkvi ...,
•
uľahčovať účasť
starých ľudí na slávení
Eucharistie,
sviatosti
zmierenia, na pútiach a
duchovných obnovách,
napr. tým, že sa postaráme o dobrovoľných
sprievodcov,
•
starať sa, aby
služby a pomoc seniorom a chorým odkázaným na pomoc boli
spojené aj s duchovnou
starostlivosťou. Nezabúdať ani na seniorov, ktorí bývajú v
rôznych zariadeniach sociálnych
služieb,
• postarať sa, aby v každej farnosti bola pracovná skupina, ktorá
vedie evidenciu o všetkých starých
a chorých vo farnosti, bez rozdielu
na náboženské presvedčenie, a v
spolupráci s príbuznými a susedmi
sa stará o ich praktické aj duchovné
potreby,
• viesť starých ľudí k apoštolátu
prostredníctvom bežných kontaktov, učiť ich svedčiť o Evanjeliu,
najmä bez slov drobnými skutkami
lásky,
• chorých a starých ľudí prosiť o
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modlitby za potreby farnosti; vštepovať im presvedčenie, že ich život
aj napriek bolestným obmedzeniam
môže byť plodný: svojimi modlitbami a utrpením v spojení s Kristovou obetou môžu vyprosovať
milosti pre seba aj pre druhých,
• vychovávať mladých a dospelých k solidarite so seniormi; pripra-

vovať ich na aktívnu starobu, na využitie možností, ktorú im raz poskytne ukončenie zárobkovej
činnosti.
Tak je to aj v našej farnosti v
Trstenej. Sídlo farskej Charity
Trstená nájdete v budove Klubu dôchodcov, vedľa centra voľného
času. Kedykoľvek, nech už potrebu-

jete takúto pomoc, prípadne naopak, chcete pracovať pre farskú
Charitu a byť pomáhajúcim dobrovoľníkom, veľmi ochotne a radi
vás vypočujú a uspokoja vaše potreby najlepšie, ako sa dá. Dvere
sú tu vždy pre každého otvorené.
Janka Benická

Rozdávali sme radosť starkým
Z príležitosti Dňa matiek sme s
najmladšími speváčikmi zboru
Mária navštívili staré mamy v Charitnom dome v Trstenej. Potešili
sme ich nielen spevom, ale aj malými darčekmi, ktoré sme vlastnoručne vyrobili. Cítili sme veľkú
radosť a vďaku v každom srdci,
lebo do spevu sa k nám pripojili
všetci starkí – klienti Charitného
domu v Trstenej.
Táto akcia sa uskutočnila vďaka
podpore z fondu Hodina deťom,
ktorý zriadila a spravuje Nadácia
pre deti Slovenska.
Anna Smitková

Deň matiek
Erb mesta Trstená, druhá májová nedeľa, a farský kostol v Trstenej.Zdanlivo tri
odlišné veci, a
predsa
majúce
spoločný symbol
– symbol matky.
Erb mesta- Panna
Mária v náručí s
Ježiškom, druhá
májová nedeľačas v ktorom
vzdávame vďaku
a úctu všetkým
matkám, farský
kostol -miesto,
ktorému právom prináleží , aby
tóny Ave Márie odzneli práve tu.
Mesto Trstená a Rímskokatolícka cirkev farnosť v Trstenej pri
príležitosti Dňa matiek usporiadali

slávnostnú akadémiu vo farskom atmosféru v priestoroch kostola, v
kostole pre všetky matky a staré ktorých tóny a teplé slová znejú
hádam najkrajšie,
umocnili
operné,
muzikálové a chrámové melódie v podaní sólistov SND
Márie Eliášovej a
Dušana Jariabka a
harfového sólistu Jakuba Rizmana.
Druhá májová
nedeľa v Trstenej za
prítomnosti primátora mesta pána Jozefa Ďubjaka a pána
matky nášho mesta. V kultúrnom farára Jaroslava Chovanca bola
programe účinkovali deti a žiaci slávnosťou, ktorou vzdávame hold
mestských škôl, spevácky zbor a poďakovanie všetkým matkám
Mária, zbor Alfa a miešaný spe- nášho mesta.
vácky zbor Tristianus. Slávnostnú
Erika Kristofčáková
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Slávnosť prvého svätého prijímania
zo štátnej školy do kostola, aby prvý
raz mali plnú účasť na svätej omši.
Po liturgii slova, kde si deti obnovili
svoje krstné sľuby, nasledovala liturgia obety. V nej prijali sviatostného Krista pod spôsobom chleba a
vína. V závere svätej omše pán farár

Je sobota – 29. máj. Oblaky
stále väznia lúče slnka. Je zamračené. No v dušiach 96 detí práve
tento deň mraky hriechu rozohnalo
slnko Božej milosti, ktorá na nich
zostúpila prostredníctvom kňazov.
Tieto deti po prvýkrát vo sviatosti
zmierenia vyznali
svoje hriechy Bohu a
prijali sviatostné rozhrešenie. Po tejto
udalosti sa už ponáhľali domov, aby sa
pripravili na deň, na
ktorý už tak netrpezlivo čakali. Noc
utiekla ako voda a
vytúžený deň bol tu.
Nedeľa Najsvätejšej Trojice, prekvapila oveľa krajším počasím.
Krátko po ôsmej hodine sa už ku
kostolu ponáhľali v sprievode svojich rodičov slávnostne vyobliekané
deti. Vežové hodiny odbili pol deviatej. To už prichádzal k nastúpeným deťom pán farár Jaroslav
Chovanec s miništrantmi. V slávnostnom sprievode voviedol 48 detí

pozval deti, aby čím častejšie prichádzali na slávenie liturgie a prijímali Ježiša v Eucharistii. Po
záverečnom požehnaní deti vyviedol von z kostola. Nasledovala ešte
spoločná fotka pred misijným krížom a potom si už deti prevzali rodičia, aby spolu s príbuznými aj
doma v rodinnom kruhu slávnostne

V nedeľu 30. mája 2010 v rímskokatolíckom kostole Božského
Srdca Ježišovho v Zábiedove, 18
detských sŕdc, spolu s rodičmi,
krstnými rodičmi a známymi oslá-

vilo krásny sviatok, a to stretnutie s
Ježišom v Eucharistii.
Na ceste k Ježišovi, ktorý je
Cesta, Pravda a Život ich sprevádzal usmerneniami a citlivým prí-

prežili tento výnimočný deň.
Čas pokročil, ručičky na hodinách prekĺzli cez desiatu hodinu.
Scenár z rána sa opakoval. Slávnostne vyobliekané deti, rodičia,
nástup... O pol jedenástej začínala
ďalšia slávnosť. Tentoraz ju prežívalo 30 detí z cirkevnej školy R. Dilonga
spolu so svojimi príbuznými a s pánom
kaplánom Dominikom
Holubčíkom. Presne v
tom istom čase, no v
Zábiedove, viedol do
kostola 18 detí aj pán
farár.
Čo bude s týmito
deťmi ďalej je na nás
všetkých- na rodičoch,
krstných rodičoch, príbuzných, známych... Od všetkých nás závisí, či
pomôžeme týmto deťom, aby rástli
v láske k Bohu i ľuďom, aby sa
zdokonaľovalo ich poznanie Boha.
Ukážme im, že žiť s Bohom každú
chvíľu svojho života je úžasné.
Renáta Janoviaková
stupom pastiera ThLic. Ing. Jaroslav Chovanec. Vysluhovaním sv.
omše, všetkým zúčastneným umožnil prijímať osobitné dary Kristovej
milosti a počúvať Božie slovo.
Slávnostnú atmosféru dopĺňal svojím spevom dievčenský zbor, pod
vedením Marty Florekovej a Martiny Dzuríkovej.
Deti s láskou spomínajú i na
pána kaplána Jozefa Marhefku a
ďakujú mu za priehrštia lásky, rady,
obetovaný čas i krásne okamihy,
ktoré spolu prežili na začiatku cesty
k Ježišovi.
Ďakujeme Pánu Bohu za naše
deti a prežitie tohto krásneho dňa.
Daniela Valeková
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Kňazi dekanátu na púti v Poľsku

V rámci Roka kňazov, sme sa
kňazi Trstenského dekanátu vybrali
12. apríla na výlet po pútnických
miestach v Poľsku. Navštívili sme
Wadowice, Kalvariu Zebrzydowsku
a Krakov. Miesta, ktoré sú dobre
známe mnohým z Oravy a ktoré
nám majú veľa čo ponúknuť.
Začali sme vo Wadowiciach, v
kostole kde bol pokrstený pápež Ján
Pavol II. Keď sme stáli pri krstiteľnici, uvedomil som si, že tu začala
cesta Karola, ktorá ho priviedla až
do iného kostola – chrámu sv. Petra,
kde sú aj uložené jeho pozostatky.

Pre nás kňazov je to pamätné
miesto, veď väčšina z nás prijala
kňazské svätenie práve za obdobia
jeho pontifikátu. Po ňom prišlo na
rad miestne múzeum, v ktorom bola
výstava fotografií a pamiatok Wadowíc z obdobia detstva pápeža.
Pokračovali sme na Kalvariu
Zebrzydowsku. Na kopci nad mestom je františkánsky kláštor s kostolom a priľahlými budovami. Po
prehliadke kostola i areálu kláštora
sme spoločne slávili sv. omšu. Po
nej nasledovala naša modlitba krížovej cesty popri zastaveniach vo

vnútornom dvore kostola.
Kalvária je zaujímavá tým, že v
okolí kláštora je zostavená cesta
Pána Ježiša, ktorá pripomína jeho
putovanie na Veľký piatok. Nie je to
klasická krížová cesta, ale sústava
kaplniek a zastavení približujúcich
tento deň. Na prejdenie tejto cesty
Pána treba trochu viac času. Kalváriu navštívil niekoľkokrát aj pápež
Ján Pavol II. a je tu vystavené
kreslo, ktoré používal pri sv. omši.
Pre Poliakov je to dôležité pútnické
miesto, čoho svedkom je aj množstvo zanechaných pútnických krížov.
Naša cesta pokračovala do Krakova. V kostole Božieho milosrdenstva sme sa zastavili v slovenskej
kaplnke. Tu sme sa spoločne pomodlili. Pretože každý z nás má o
čo prosiť Božie milosrdenstvo, strávili sme aj pár súkromných chvíľ v
rozjímaní pri hrobe sestry Faustíny
Takto sme spoločne prežili celý
deň. Zjednotili sme sa v modlitbe,
porozprávali sa, načerpali novej duchovnej posily do ďalšej služby
nášmu Pánovi.
Jaroslav Chovanec, farár
.

Misijná púť detí v Levoči
V sobotu 8. mája sa 36 detí a dospelých z našej farnosti zúčastnilo na jubilejnej 15. -tej Misijnej púti v Levoči. Púť je
stretnutím detí a animátorov – koledníkov
Dobrej noviny, ktorí počas vianočných
sviatkov prinášajú radostnú zvesť do našich rodín. Aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia nás celý čas prevládalo
slniečko a dobrá nálada.
Výstup na Mariánsku horu sprevádzala
modlitba a katechéza venovaná Roku kňazov. Stretnutie sme ukončili spoločnou
svätou omšou s otcom biskupom Štefanom, ktorý deti povzbudil ku konaniu
dobrých skutkov nielen počas Vianoc.
Mária Laceková
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Milosrdenstvo je nekonečné
Množstvo ľudí prežíva rôzne
slabosti, trápenia. Čaká na okamih
stretnutia s naším ochrancom Ježišom Kristom a jeho
nebeskou matkou. Starosti
často chceme riešiť, ale
samým sa nám to nedarí.
Takéto myšlienky nám
vírili hlavou aj v sobotu 8.
mája keď sa 61 pútnikov z
Trstenej chystalo na púť
Rádia Lumen. Mnohých odradil dážď, ale aj tu sa potvrdilo to známe, bez obety
to nepôjde.
Autobus vyráža na
cestu, my začíname s modlitbou. Čím bližšie sme k
cieľu, tým viac nás víta
slnko, akoby sa aj ono tešilo, že ideme oslavovať
nášho nebeského Otca.
Vchádzame do Krakova,
napĺňa nás zvláštna radosť,
že sme šťastlivo došli. V lúčoch slnka sa leskne socha Sv. Otca
Jána Pavla II. , ktorý nás víta svojimi otvorenými rukami. Od dojatia
nám stekajú slzy. Stretávame množstvo ľudí, teší nás, že je medzi nimi
aj veľa mladých.

Vchádzame do svätyne pokloniť meň.
sa a vzdať vďaky nášmu nebeskému
Začína sa modlitba a po nej sv.
omša, ktorú celebruje Mons.
Andrej Imrich. Povzbudzujúce slová jeho kázne sú balzamom na dušu. Po sv. omši
sa modlíme a prosíme za našich kňazov pred Oltárnou
sviatosťou.
Svieti slnko a jeho teplo
roztápa každú zatrpknutú myšlienku, čo sa prejaví aj cez
obedňajšiu prestávku, kde tí,
čo sa vidia po prvý raz sa
správajú k sebe tak, akoby sa
poznali roky.
Prechádzame celým areálom,
pokloníme sa krížu, ktorý stoji
na kameňoch, čo tam nanosili
mladí, pridávame za nich
modlitbu, aby aj oni boli
pevný vo viere ako tie kamene. Kaplnke večnej poklony sa v tichu ponoríme do
meditácie. O 15. hodine zaotcovi. Potom ideme zaniesť kyticu čína Korunka k Božiemu miloa sviece do našej slovenskej ka- srdenstvu. Nasledujú záverečné
plnky. Sú to symboly, že farníci z modlitby, požehnanie otca biskupa
Trstenej chcú stále viac a viac kvit- na cestu a my odchádzame domov
núť vo svojich čnostiach a svietiť plný radosti a dojmov.
ako svieca, sálajúc lásku ako jej plaMarka Schifferdeckerová

Bola to vydarená premiéra
Popoludní 21. mája 2010 sa na
Námestí M. R. Štefánika rozložil
Cirkus Cool Club – mladí z Cool
Clubu na verejnosti prezentovali
všetko, čo tento nízkoprahový klub
ponúka mladým ľuďom, ktorí doň
prídu.
Aj počasie akoby čakalo len na
túto akciu, aby sa „vylepšilo“... Na
niekoľko hodín tak mala Trstená až
dve „svetové“ atrakcie – cirkus,
ktorý ešte žiadne iné mesto na svete
nehosťovalo Cirkus Cool Club, a
tiež dva Cool Cluby naraz – jeden v
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tradičných priestoroch, kde v tom
čase na záujemcov čakali rôzne spoločenské hry, tanečné podložky
Dance Pad, biliard a ponuka nealkoholického cool baru, a druhý na námestí, kde to adrenalínom priam
vrelo. Skákacie topánky, trampolína, airsoft, posilňovacie stroje a
stacionárne bicykle z Adrenalin
Cool Centra, ktoré Oravské centrum
mládeže prevádzkuje vďaka podpore Nádácie SPP, vzbudili pozornosť okoloidúcich no vytiahli z
domu aj mnohé deti a mladých. Vy-

skúšať si zadarmo tieto atrakcie
predsa nie je možné hocikedy...
Mladí boli super – na pódiu pozývali medzi seba ďalších, rôznym
(zväčša improvizujúcim) spôsobom
predstavovali Cool Club, OCM i
Centrumáčik, nebolo pre nich problémom celé hodiny vysvetľovať,
zaúčať neskúsených začiatočníkov,
odpovedať na mnohé otázky zvedavých,... to bolo snáď to najkrajšie,
čo v spomínané popoludnie na námestí bolo vidieť, hoci aj tie atrakcie boli „cool“.
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Akcia sa však skončila a veci z námestia zbalili. Cool Club je však
otvorený pre všetkých mladých i
naďalej. Ste vítaní.

Ani dážď ich nezastavil...
22. mája 2010 večer sa zase námestie zmenilo na „Večeradlo“. Adrenalínovú atmosféru vystriedala
atmosféra modlitby a očakávania.
Spoločne sme tu uprostred noci slávili Eucharistiu modliac sa za
mesto, jeho samosprávu a všetkých
jeho obyvateľov, v očakávaní Božieho Ducha – tak ako kedysi apoštoli.
Dnes, keď nad týmto večerom
uvažujem, sa mi zdá podobnosť s
prvými Turícami naozaj až veľmi
nápadná. Ak totiž padajúci dážď
mal byť symbolom milosti, ktorou

na námestí v Trstenej sa v tú noc
stretli ľudia odhodlaní nevzdať sa a
nenechať sa zastrašiť – ako odvážni
a nadšení apoštoli, čo vyšli z Večeradla.
Áno, možno po stránke „image“
to nebola super vydarená akcia, no
určite bola vydarená po stránke
úprimnosti všetkých zapojených a
ich ochoty „dať to, čo majú“ – v
duchu motta tejto modlitebnej
noci...
A to je viac, podstatne viac...
pre modlitbu a Božie pôsobenie určite. O to koniec-koncov šlo – zamyslieť sa nad tým, čo vlastne
Boh žehnal naše mesto, tak Trstená mám(-e), nielen vo svojich rukách,
je naozaj požehnaná -ako ľudia pred a byť ochotní to dať. Teším sa preto
Večeradlom pri prvom vyliatí Božej na ovocie Ducha.
milosti po Petrovej prvej kázni. A ak
to mala byť prekážka od Zlého, tak
Braňo Kožuch, správca OCM

Exkurzia v kostole sv. Martina
Učivom 4. ročníka ZŠ sú aj liturgické rúcha, bohoslužobné predmety, kostol... no a ako hovorí stará
ľudová múdrosť- lepšie raz vidieť
ako stokrát počuť, rozhodli sme sa,
že sa na počuté pôjdeme aj pozrieť.
Pán farár veľmi ochotne súhlasil s

tým, že deťom všetky veci v kostole
poukazuje a porozpráva o nich.
Štvrtáci zo Západu sa nevedeli dočkať, kedy konečne príde ten deň.
14. mája sa tieto deti tešili nielen z toho, že majú iba 3hodiny, ale
aj z toho, že konečne ideme na sľú-

benú exkurziu do kostola a že sa
stretnú s pánom farárom.
Len čo sa deti usadili na lavičkách v kostole, prišiel pán farár, pozdravil deti a exkurzia spojená s
prednáškou mohla začať. Deti s
úžasom počúvali rozprávanie pána
farára keď im hovoril o sv. omši, o
dôležitých miestach v kostole, ukazoval bohoslužobné predmety a
rúcha. Zaujal ich 300-ročný kalich,
ktorý im pán farár ukázal. Na
otázky detí pán farár trpezlivo a s
úsmevom odpovedal, vysvetľoval
na čo sa dané predmety používajú a
čo znamenajú ich názvy. Deti boli
nadšené, poďakovali pánovi farárovi za spoločne strávený čas a hoci
sme kvôli nepriaznivému počasiu
nemohli ísť na vežu, odchádzali
späť do školy naplnené novými dojmami. Celou cestou živo rozprávali
o všetkom, čo sa dozvedeli.
V mene detí pánovi farárovi ešte
raz aj touto cestou ďakujem.
Renáta Janoviaková
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Biblická olympiáda v Trstenej
bodové rozdiely. Na priebeh olympiády ako predseda poroty dohliadal
a prácu žiakov v jednotlivých kolách vyhodnocoval náš pán farár Jaroslav Chovanec, členom poroty bol
aj pán kaplán Dominik Holubčík.
Víťazom dekanátneho kola Biblickej olympiády sa
stalo družstvo ZŠ z
Nižnej. Našu farnosť
úspešne reprezentovali družstvo cirkevnej ZŠ R. Dilonga,
ktoré skončilo na
4.mieste a družstvo
8-ročného gymnázia
M. Hattalu, ktoré sa
delilo o 2. miesto s
družstvom ZŠ z Vitanovej.
V mene všetkých
zúčastnených vyjadrujem
úprimné
„Pán Boh zaplať“
Mgr. Štefanovi Kristofčákovi , riaditeľovi
trstenského
nej ozývali kroky a tichý šepot. To svoje vedomosti. Tie boli viac- gymnázia, za poskytnutie priestosa nohy súťaženiachtivých žiakov menej vyrovnané a medzi jednotli- rov.
ponáhľali do miestnosti určenej na vými súťažiacimi boli len malé
Renáta Janoviaková
To, že nie všetci mladí odmietajú Sväté písmo sa potvrdilo aj na
dekanátnom kole Biblickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo
19. marca. Bol piatok, krátko po
ôsmej hodine ráno, keď sa schodiskom Gymnázia M.Hattalu v Trste-

konanie Biblickej olympiády.
Zapojilo sa do nej 8 škôl z nášho
dekanátu. Boli to ZŠ z Trstenej,
Tvrdošína, Nižnej, Brezovice,
Liesku a Vitanovej a 8-ročné gymnáziá z Trstenej a Tvrdošína. 24 žiakov z týchto škôl si prišlo zmerať

Turnaj miništrantov

V sobotu 17.4. 2010 sa v priestoroch Základnej školey v Liesku
uskutočnil futbalový turnaj Trstenského dekanátu, na ktorom sa zú-
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častnilo celkovo
8 tímov (Zuberec, Nižná, Záb i e d o v o ,
Trstená, Liesek,
Vitanová, Hladovka a Suchá
Hora). Trstenskí
miništranti patrili už od začiatku
medzi
favoritov, najmä
vďaka Martinovi Šurinovi, ktorý
bol hlavným tvorcom hry. Pod vedením p. farára Jaroslava Chovanca
sa im bez problémov podarilo po-

stúpiť v skupine až do finále, v ktorom zdolali Vitanovú v pomere 4:3,
a tak sme opäť po 3 rokoch naspäť
získali putovný pohár. Tento titul
miništranti aj s kňazmi následne
večer oslávili. Zábiedovo v skupine
skočilo druhé. Družstvo zvíťazilo
nad Hladovkou 3:2.
Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Dosiahli sme úspech, no
hlavným cieľom turnaja bolo zapojiť mládež do športovej činnosti a
týmto spôsobom sa spoločne zabaviť a zlepšiť vzájomné vzťahy.
Lukáš Surovčík
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PUMIN
Dňa 8.5.2010 sme sa s naším
pánom farárom Jaroslavom Chovancom zúčastnili miništrantskej púte v Šaštine.
Vyrazili sme autom
ráno o 7:40. Do Šaštína
sme prišli okolo 10:00 .
Čakalo nás prijemné privítanie. Po ňom nasledovala prednáška o živote
Arského farára sv. Jána
Mária Vianneya. Salezián don Jozef Luscoň
nám porozprával o dôležitosti dobrej svätej spovede a povzbudil nás
aby sme často pristupovali k tejto sviatosti.
Po prednáške nasledovala svätá
omša, ktorú celebroval direktor
miestnej saleziánskej komunity don
Marián Valábek, homíliu prednie-

sol don Jozef Luscoň. V kázni nám vreci... Taktiež sme absolvovali náporozprával o živote nášho patróna ročný výstup do veže.Mali sme
možnosť vidieť národný
zvon.Navštívili sme aj
hrobky pod bazilikou Sedembolestnej
Panny
Márie, ktoré boli v tento
deň prvýkrát sprístupnené
verejnosti.
Po skončení súťaží bola
adorácia a požehnanie.
Domov sme prišli okolo
20:00. Bol to krásny
slnečný deň plný nezabudnuteľných zážitkov.
Taktiež sa touto cestou
chceme poďakovať nielen
svätého Dominika Savia. Po svätej organizátorom za výborný program,
ale najmä nášmu pánovi farárovi,
omši nasledoval obed.
Po obede sme sa zúčastnili rôz- vďaka ktorému sme sa mohli zúnych súťaží – šplhanie po lane, cho- častniť tejto púte.
denie na chodúľoch, skákanie vo
Milan Šprlák

S Dominom do Ríma
Každých 5 rokov sa
v Ríme koná celoeurópske stretnutie miništrantov so svätým
otcom. Na Slovenskú
prebiehala súťaž „S
Dominom do Ríma,“
ktorú organizovala Žilinská diecéza. My sme
sa taktiež zapojili do
tejto súťaže. Od novembra sme každý mesiac
dostávali
materiály, ktoré sme si
museli
naštudovať.
Taktiež sme písali aj
testy. Počas tejto súťaže
sme sa hlbšie zoznámili

s liturgiou ale aj s latinčinou. Celá súťaž vyvrcholila 29. 10. 2010, kde sme
súťažili s miništrantmi celého Slovenská nielen vo
vedomostných súťažiach.
Na záver súťaže bola sv.
omša, ktorú celebroval salezián don Jozef Luscoň.
Po jej skončení porota
ocenila najúspešnejších
miništrantov. Dúfam, že
každému zúčastnenému
miništrantovi táto súťaž
niečo dala či už po vedomostnej alebo duchovnej
stránke.
Milan Šprlák

„Tí, ktorých vedie Duch Svätý, zmýšľajú správne.
Preto je toľko nevzdelaných ľudí, ktorí vedia viac ako učenci.
Kresťan vedený Duchom Svätým sa ľahko zrieka pozemských statkov, aby mohol získať tie nebeské.
Pretože dobre vie, aký je medzi nimi rozdiel.“
Sv. Ján Mária Vianney

21

Radosť 2/2010

eRko v našej farnosti
Motto: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.“
• Vypni telku – zapni seba! /máj/
eRko – Hnutie kresťanských roch.
/prevzaté z materiálov eRka/ • Výlet prvoprijímajúcich detí do
spoločenstiev detí je detská organiV našej farnosti sa tieto spolo- Juráňovej doliny /jún/
zácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Jej cieľom je pomáhať pri čenstvá „rozbehli" pred dvadsia- • Duchovné obnovy pre deti a
výchove a neformálnom vzdelávaní timi rokmi – vtedy pod vedením mladých / v letnom období /
detí a mladých ľudí na zrelé kres- rehoľných sestier Laury a Antónie • Prázdninové nedeľné športové
popoludnia
ťanské osobnosti .
• Detský čin poPoslanie eRka sa
moci /október /
uskutočňuje cez
osobný
príklad
Aj touto cestou
mladých dobropozývame všetky deti,
voľníkov,
ktorí
ktoré majú zájem
prežívajú spolu s
spoločne sa stretádeťmi život v spovať, prípadne mlaločenstve.
dých, ktorí majú
Východiskozáujem pracovať ako
vými hodnotami
animátori /vzadu na
sú: živá viera, rafare/.
dostná
služba,
otvorené spoločenstvo, úcta k ži- /OFS/. Mnohí z prvých „stretká- Miništranti sa stretávajú v ponderov“ sú dnes už otcovia a maminy lok o 17:00 pod vedením Ľubomíra
votu, zodpovednosť a dôvera.
Pre deti pripravujeme pravi- rodín. V súčasnosti sa u nás aktívne Sahuľa / taktiež vzadu na fare/.
V Zábiedove sú pravidelné
delné stretnutia v malých skupin- stretáva asi 80 detí pod vedením 10
kách – „stretkách“, kde sa animátorov v Trstenej i Zábiedove. stretnutia každý pondelok a stredu
Každoročne sa zapájame do tý- o 16:30 /v kostole/ pod vedením
rozprávame, hráme a hľadáme odMarty Florekovej.
povede na otázky, ktoré nás trápia. chto akcií:
Viac o eRku sa dozviete na :
Vedúci skupinek – animátori, majú • Koledovanie Dobrej noviny
www.erko.sk
osobitnú formáciu na odborných /december – január /
Mária Laceková
kurzoch, workshopoch a seminá- • Misijná púť detí v Levoči /máj/

Znenie tajničky...................................
1. Šiesty Boží príkaz
2. Jedna z Božských osôb
3. Siedmy Boží príkaz
4. Boh je......
5. Vyznávač islamu
6. Boh Otec poslal na svet
..................- lásku
7. Piaty Boží príkaz
8. Skutok telesného milosrdenstva: väzňov.....................
Nela Giglerová 8.A, ZŠ Trstená
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Farská matrika
Krsty

Sobáše

Trstená
Louisa Sochuľáková, Tamara Bubliaková, Šimon Štubendek, Noemi
Mia Zembiaková, Dominik Vereš,
Rebeka Laurincová, Oliver Olexa,
Maroš Baron, Kristína Straková,
Nela Šubjaková, Karin Ďubašíková,
Dorota Janošíková, Barbora Kucháriková, Ľubomír Zajaczkowski, Tobias Matušiska, Peter Kovalík

Kamil Horváth a Miriam Bandíková, Rastislav Jurči a Anna Dafčíková, Ján Rožek a Zuzana
Harkabuzová, Marián Kovalík a
Martina Kováčová, Róbert Vrobel a
Martina Baránková, Lukáš Smiešny
a Ľudmila Letašiová, Christian Lux
a Monika Frančeková, Milan Zmrazek a Eliška Močarníková, Rastislav Žabka a Nadežda Tiborová,
Dávid Lajmon a Magdálena Pavlíčková, Rastislav Martauz a Miroslava Držková, Pavol Madleňák a
Dária Olšáková, Lukáš Planieta a
Andrea Štefanidesová

Zábiedovo
Jozef Kabáč, Nikola Maniaková

Pohreby
Štefan Šefčík (1952), Štefan Nemček (1929), Emília Lucká (1938),
Jolana Činčarová (1926), Žofia
Gengelyová (1928), Veronika Pallová (1946), Jozef Hlušák (1953),
Veronika Kubíková (1921), Františka Krátka (1938), Ján Šulc
(1956), Augustín Hlina (1950), Veronika Pániková (1921), Margita
Kapjorová (1944), Jozef Gembala
(1947), Milan Roško (1949), Emília
Stareková (1959), Jaroslav Franček
(1965), Ivan Števaňák (1967),
Mária Harkabuzová (1946), Rozália
Štrbáňová (1925)
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