
O dva roky budeme sláviť 1150.
výročie príchodu sv. Cyrila a Me-
toda na naše územie. Tento rok za-
čína príprava na túto veľkú oslavu.
Povieme si, prečo taká sláva okolo
príchodu dvoch ľudí? Čo môžu
dvaja cudzinci urobiť pre celý
národ a ako ovplyvniť náš život?
Dostali sa do ústavy repu-
bliky, odvolávajú sa na
nich rôzne inštitúcie, po-
menovávajú sa po nich
ulice a námestia, odvolá-
vame sa na cyrilometodské
dedičstvo. Čím sú teda takí
jedineční?

Odpoveď je v jedinej
vete, v hesle, ktoré často
môžeme nájsť v kostoloch:
„Dedičstvo otcov zachovaj
nám, Pane.“ Aké je to de-
dičstvo? Čo nám zanechali
naši predkovia ako naj-
väčší poklad? Riešenie je
úplne jednoduché a také
samozrejmé, že si to vôbec
ani neuvedomujeme – je to
naša viera a vernosť apoš-
tolskému stolcu v Ríme.

Viera je základom ce-
lého nášho bytia. Každý človek má
nejakú vieru, ktorá ho sprevádza
celým životom. Ale nie každá viera
nás naplní pocitom uspokojenia.
Mnohí veria svojim schopnostiam,
ale tie nás zrádzajú, mnohí veria
iným ľuďom, ale tí nás opustia,
mnohí veria veciam, ale tie sa po-
kazia. Je len jediná viera, ktorá na-
plní život človeka a dá mu zmysel.
A práve túto vieru nám ukázali v
plnej kráse Cyril a Metod.

Vôbec nezáleží na tom, čo
všetko naučili našich predkov, naj-
dôležitejšie ich posolstvo je v tom,
že dokázali prebudiť živú vieru v
jediného Boha, ktorú tak ťažko za-

cyrilometodské dedičstvo sa stáva
len pojmom, ktorý nám už nič ne-
hovorí.

Svoju vieru si musíme chrániť
ako najväčší poklad, ako jediné de-
dičstvo po rodičoch, ktoré nám nik
nemôže ukradnúť a zničiť. Mô-
žeme ju ale sami zahodiť alebo

stratiť. Sme ľahkomyseľní
vo svojom konaní a to sa
prejavuje i v našom vzťahu
k viere. Prestávame si
vážiť pre nás „samo-
zrejmé“ veci, ako je i viera
v nášho Stvoriteľa. Vyras-
táme s tým okolo seba, jej
vplyv je znateľný v bež-
nom živote, ale často pre
nás nemá cenu. Viera,
ktorá nám má pomáhať, sa
nám stáva príťažou. Nie
preto, že by ňou naozaj
bola, ale preto, že nerozu-
mieme a nepoznáme ob-
jekt našej viery.
V takejto podobnej situá-

cii mohli byť aj Cyril a
Metod, keď prišli na naše
územie. Ľudia mali akúsi
vieru, ale tá im bola kázaná

a vysvetľovaná latinsky a možno
germánsky. Nerozumeli tomu a ne-
poznali Boha. Vierozvestovia uká-
zali našim predkom krásu Pána,
nádheru večného života a radosť
žitia s ním. Toto potrebujeme obja-
viť aj my v našom živote, pochopiť
krásu prítomnosti Spasiteľa v kaž-
dodennom kolobehu, v jeho láske k
nám a pomoci s našimi ťažkosťami.
Ak nájdeme v sebe dosť síl uvidieť
ho vo všetkom, čo robíme, nájdeme
cieľ našej existencie. Vieru musíme
žiť naplno, nielen naoko, lebo naše
herecké výkony neoslnia ani ľudí,
a už vôbec nie Boha.

Jaroslav Chovanec, farár

Časopis farnosti Trstená
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sievali misionári medzi našimi
otcami. Táto viera pretrvala storo-
čiami a udržala náš národ pri živote
v každom období. Omnoho väčšie
a mocnejšie národy zanikli, lebo sa
nedržali pravej viery, ale Slováci sú
stále tu, hoci sme malý národ.

Viera pomáhala našim prarodi-

čom prežiť radosti i útrapy života,
našim rodičom dala veľkú pomoc
pri našej výchove. Je pokladom ce-
lých generácií, ktoré vďaka nej do-
kázali správne kráčať cestou života.
Dáva zmysel nášmu žitiu a berie
nám strach z budúcnosti.

Ale o čom a aká je naša viera?
Ostáva tá čistá a dobrá, aká bola
zvestovaná Cyrilom a Metodom?
Mnohokrát sa nám zdá, že je na
prekážku nášmu rozvoju, že nám
bráni „žiť“, že nás zväzuje a hatí
rozlet. Nesprávne vysvetľovanie
viery a nekritické prijímanie libera-
lizmu rozbíja naše náboženské
podvedomie a to často spomínané
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Jednoduchosť, úprimnosť, milo-
srdenstvo. Láska pribitá na kríž za
slabosti nás všetkých. Zhanená a
zradená. Potupená, aby stáročiami
dejín prinášala úľavu a nádej trpia-
cim. Slovo, ktoré bolo na počiatku,
ktoré je, a vždy bude prinášané
tam, kde zdanlivo padne, aby vzklí-
čilo do nádherného klasu blahoz-
vesti. Takto sa rozrástlo aj v našich
krajinách, sprostredkovaním jeho
pravdy solúnskymi bratmi sv. Cy-
rilom a Metodom, v reči zrozumi-
teľnej našim predkom. 

Teraz je však na nás kresťanoch
šíriť toto Slovo ďalej, a preto vám
ponúkame ďalšie číslo časopisu.

2

Tému tohto čísla načrtol pán farár v
úvode. Duchovné slovo k trojročnej
príprave jubilea príchodu našich
vierozvestov podáva Jeho Excelen-
cia pán biskup Mons. František
Tondra, obeť lásky nám približuje
vo svojom zamyslení pán kaplán.
Na našu neveru pri hľadaní bôžikov
nás chce upozorniť vdp. Pavol
Hucík. Tiež vám prinášame aj po-
kračovanie našej farskej histórie v
podaní Mareka Ďurča, kresťanské
aktivity našej farnosti, oznamy,
výzvu, súťaž a iné. 
Veríme, že tieto slová padnú na
úrodnú pôdu. 

Andrea Šprláková
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Otázka farníčky:
„Prečo sa pri každej sv. omši, alebo aspoň v nedeľu a vo sviatky,

nevyužíva dataprojektor, ktorý je v kostole a nepremietajú sa texty piesní,
žalmy... ."
Odpoveď a výzva pre farníkov:

Prosíme všetkých, ktorí by mali záujem pomáhať pri sv. omšiach s
dataprojektorom, aby sa prihlásili na farskom úrade u p. farára.

Otázka, odpoveď, výzva!

Oznamy
• Koledovanie Dobrej noviny v našej farnosti sa tentokrát uskutočnilo 26. decembra 2010. V Zábiedove
sa zbierka uskutočnila prostredníctvom vianočného koncertu. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 1768 eur
a 1749 Sk. Ďakujeme všetkým koledníkom za ich obetavú službu v „mrazivých podmienkach“, a tiež všet-
kým dobrodincom, ktorí takto podporili projekty na pomoc ľuďom v Afrike.

• 3. júla pripravujeme oslavu 20. výročia speváckeho zboru Mária. Aj touto cestou by sme chceli osloviť
bývalých členov, aby sa aktívne zapojili do príprav, aj samotného koncertu! Tešíme sa na spoluprácu! Viac
o zbore + kontakty a bližšie informácie nájdete na: http://www.maria.estranky.sk
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Na počiatku bolo Slovo. . . 
V r. 20l3 Slovensko i ďalšie

krajiny, ktoré sú spojené s cyrilo-
metodským dedičstvom, budú
sláviť ll50. výročie príchodu
svätých bratov Cyrila a Metoda na
Veľkú Moravu, konkrétne do našej
Nitry. Stalo sa to v r. 863. Našim
predkom priniesli nielen Kristovo
posolstvo (evanjelium), ale aj zák-
lad kultúry, lebo ho priniesli
napísané v slovanskej reči, pre
ktorú sv. Cyril zostavil aj abecedu. 

Svoj preklad Svätého písma

začal prvými slovami Jánovho
evanjelia: „Na počiatku bolo Slovo
a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo
Boh.“ Slovo s veľkým „S“
označuje druhú božskú osobu,
Ježiša Krista. „Toto Slovo sa telom
stalo a prebývalo medzi nami.“(Jn
l,l5) Vieme, že Najsvätejšia Trojica
je tajomstvom pre naše ľudské
pochopenie. Chceme sa však k
nemu čo najviac priblížiť. Toto pri-
blíženie nám ponúka sám Duch
Svätý, keď evanjelistovi Jánovi
dáva do mysle tento výraz SLOVO.
Boh Otec vyjadruje seba samého,
keď plodí druhú božskú osobu:
verím – „v splodeného, nie

stvoreného. . .“ 
Má to aj svoje ľudské prirov-

nanie. Aj z nášho vnútra vy-
chádzajú slová, ktoré označujú to,
čo si práve teraz myslíme. Vyslovu-
jeme svoje vnútro, svojho ducha,
svoje ja. Niekedy sa aj takto vy-
jadrujeme: čítam Hviezdoslava,
Kukučína, teda to, čo oni zo svojho
vnútra literárne vyjadrili. 

Podobne sa svojím slovom pri-
hovára k nám aj Boh. Jeho slovo je
obsiahnuté vo Svätom písme a v

ústnom podaní, ktorého nositeľkou
je Cirkev. List Hebrejom začína
týmito slovami: „Mnoho ráz a
rozličným spôsobom hovoril kedysi
Boh otcom skrze prorokov. V týchto
posledných dňoch prehovoril k nám
v Synovi. . . “(Hebr l,l-2). Poslal ho
na svet, aby nás – ľudstvo –
voviedol ešte hlbšie do Božieho
zámeru so stvorením ako celkom, a
špeciálne do Božieho zámeru s
človekom. Sväté písmo nám
zjavuje Boha, ale aj človeka. Pri
čítaní Svätého písma „čítame
Boha“(podobne ako Hviez-
doslava). Čítame jeho myšlienky,
ktoré on vložil do ľudských slov.

Ináč by sme mu nerozumeli. Preto
v duchovnom živote platí výrok:
„Neznalosť Písma (svätého) je
neznalosťou Boha. “

Sväté písmo nás vyzýva nielen
k poznávaniu, ale aj k životu podľa
toho, čo sme poznali. Sv. Jakub
píše: „Preto odložte všetku
nečistotu a akúkoľvek zlobu a v ti-
chosti prijmite zasiate slovo, ktoré
má moc spasiť vaše duše. A slovo aj
uskutočňujte, nebuďte len
poslucháčmi, ktorí klamú seba. “
(Jak l,21-22) 

Božie slovo má stvárňovať naše
vnútro, aby aj z nás vychádzali len
slová, ktoré prinášajú blaho, pokoj
a radosť. Slová, ktoré pomáhajú
ľuďom stať sa lepšími a
prijateľnejšími v spoločnosti. 

Rodičia sú povolaní, aby svoje
deti viedli múdrymi slovami k
tomu, žeby sa z nich raz stali dobrí
kresťania i dobrí občania. Svoje
slová majú vážiť na citlivých
váhach rodičovskej zodpovednosti.
Detské duše sú veľmi citlivé. Sú
otvorené pre dobro, len im ho treba
sprostredkovať. Vo Svätom písme
nachádzame veľa múdrych poučení
pre každodenný život i pre
rodičovskú výchovu. 

Svätým bratom Cyrilovi a
Metodovi vďačíme za to, že našim
otcom priniesli Sväté písmo v ich
vlastnom jazyku, že mu mohli
rozumieť a žiť podľa neho. Viera
našich otcov im pomáhala prekonať
všetky dejinné aj veľmi tragické
udalosti a zachovať si svoju vieru i
reč. Ich odkaz nás zaväzuje. Blížia-
ce sa jubileum chceme prežiť v
trojročnej duchovnej obnove seba
samých, našich rodín i celého
národa. Modlíme sa: „Dedičstvo
otcov zachovaj nám, Pane!“

Mons. František Tondra, 
spišský biskup



Po zriadení Spišskej diecézy v
roku 1776 sa cirkevná organizácia
farnosti Trstená vo všeobecnom
meradle ukázala ako vnútorne sta-
bilizovaná. Zároveň na duchovný
rozvoj celej farnosti mal mimo-

riadny vplyv aj zriadený františkán-
sky kláštor pri Kostole svätého
Juraja. Okrem farského Kostola
svätého Martina, ktorý v staršom
období mal zasvätenie (patrocí-
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Trstená snáď prinesie výskum.
Kostol svätého Juraja v Trste-

nej (františkánsky)
Latinský dokument Puncta z

druhej polovice 18. storočia v slo-
venskom preklade vraví toto : „Na
námestí v strede tohto mestečka sa
nachádza postavený druhý kostol,
ktorý má dĺžku 10,5 siahy a šírku 5
siah. Získali ho naspäť katolíci.
Podľa pamäti ho konsekroval bi-
skup Lukáš Nataly v roku 1728 k
úcte svätého mučeníka Juraja. Bol
konsekrovaný katolíckym obradom.
Súčasný farár v roku 1733 ho dal
zreštaurovať a opraviť, keďže po-
žiarom bol poškodený tak na ste-
nách ako aj na klenbe. V predošlých
časoch bol takmer v dezolátnom
stave, zvnútra a ani zvonka z ná-
mestia nebol ohádzaný omietkou.
Postavil vežu, ktorá bola katolíkmi
zvýšená oproti zemi o dve siahy.
Zrútil starú stenu a kostol rozšíril o
tri chorusy, ktorých kamenné stĺpy
zabezpečil z cintorína. Pridal dva
portiky a ozdobil ich peknými maľ-
bami. Do kostola dal kamennú pod-
lahu. Postavil novú zvonicu z dreva.
Keďže predtým sa nekonalo žiadne
zvonenie počas bohoslužieb, teraz
sa už môže. Nad svätyňou spome-
nutú zvonicu vybavil štyrmi zvonmi.
Ale prenechal si právo, že súčet tý-
chto zvonov musí mať viac ako
jeden cent. Preto na svoje vlastné
náklady to chce zabezpečiť podľa
svojej poslednej vôle. Tento kostol
má hlavný oltár konsekrovaný. Na
ňom sa nachádza šesť nových dre-
vených postriebrených svietnikov,
omšový kánon a z oboch strán
sochy anjelov. Dva bočné oltáre ne-
boli konsekrované. Je tu aj jeden

Farnosť Trstená v premenách času v 17. a 18. storočí
(2.)

nium) blahoslavenej Panne Márii,
boli tu aj obce – filiálky, ktoré tvo-
rili integrálnu a neoddeliteľnú jed-
notu farnosti Trstená v období
baroka. Obec Čimhová s filiálnym
Kostolom svätého Imricha v ne-

skoršom ob-
d o b í
p r o c e s o m
dismembrá-
cie (vyčlene-
nia sa) sa
stala samo-
statnou far-
nosťou na
území Spišs-
kej diecézy.
Podrobnosti
o erigovaní
tejto farnosti
v historic-
kých súvi-
slostiach s
pôvodným
j u r i s d i k č -
ným úze-
mím farnosti
Trstená by
bolo vhodné
preskúmať.
Okrem toho
v druhej po-
lovici 18.
storočia do
pôvodného
územia far-
nosti Trstená
patrila aj
obec Chyžné

s Kostolom svätej Anny v dnešnej
susednej Poľskej republike. Pro-
blematiku bližšieho osvetlenia
otázky cirkevno-správneho vyčle-
nenia obce Chyžné z farnosti

Stav filiálnych kostolov a iných sakrálnych objektov vo farnosti v
druhej polovici 18. storočia
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starobylý lomoziaci organ so sied-
mimi registrami. Je tu jedna lampa
z plechu. “ 

Filiálny Kostol svätého Imri-
cha v Čimhovej

Tento kostol bol postavený na
základe súhlasu uhorského kráľa a
na požiadanie Ostrihomského vika-
riátneho úradu, ktorý v tom čase ria-
dil Ján Galgóci. Na požiadanie
vtedajšieho farára, Uhorská dvorská
kráľovská komora v Bratislave ako
aj patrón, vyplatili dňa 13. júla 1773
dvesto zlatých na pôvodný schátralý
drevený kostol. Vďaka podpore
Imricha Turčányho, riaditeľa Orav-
ského panstva a prostredníc-
tvom poddaných, bol
privezený kameň a drevený
materiál. V ostatnom čase
zásluhou vtedajšieho farára z
Trstenej, ako aj vďaka náma-
hám a práci farníkov sa po-
stavil kamenný kostol v
dĺžke 16,25 siahy a v šírke 7
siah. Kostol bol zasvätený
svätému Imrichovi, uhor-
skému kniežaťu. Zasvätenie
kostola sa slávilo v nedeľu
hneď po tomto sviatku. Kos-
tol nebol konsekrovaný, ale
bol iba požehnaný miestnym
dekanom. Nachádzal sa tu
hlavný oltár, ktorý mal au-
tentický portatíl. Dva bočné
oltáre boli bez portatílov.
Kostol nemal žiaden maje-
tok. Nemal žiaden stabilný príjem.
V hotových peniazoch mal v čase
konania vizitácie asi dvanásť zla-
tých. Zo zvončeka mal ročne príjem
asi osem zlatých. Za zvonenie počas
pohrebu sa platievalo 15 denárov,
čo do roka robilo sumu asi päť zla-
tých. Okrem tohto nemal žiaden iný
pevný príjem. 

Filiálny Kostol sv. Alžbety v
Ústí

Dokument o miestnom filiál-
nom chráme spomína toto: „Kostol
je zasvätený svätej Alžbete, vdove.

Zasvätenie kostola sa slávi v ne-
deľu hneď po tomto sviatku. Asi
pred 63. rokmi ako drevený bol
spálený ohňom. Okolo roku 1768
ho vymurovali. Na jeho stenách a
klenbách sa objavili praskliny. Po
dĺžke má desať siah a po šírke má
päť siah. Nachádza sa tu hlavný
oltár, ktorý je zabezpečený požeh-
nanými obrusmi a autentickým po-
rtatílom. Má dva bočné oltáre, z
ktorých iba jeden má svoj vlastný
portatíl. Druhý oltár nebol ešte
omaľovaný a nemá ani portatíl.
Tento kostol bol požehnaný deka-
nom. Nebol konsekrovaný. Miesto

majetku má tri polia: pole za La-
skom má výmeru 4 korce ovsa,
ktoré nateraz obhospodaruje
správca kostola za svoje služby.
Druhé pole Na dolinách má vý-
meru 6 korcov ovsa. Za to kostol
dostáva 1 zlatý a 66 denárov. Tretie
sa nazýva v Lásku a má výmer 6
korcov ovsa. Zaň dostáva l zlatý. Z
lúky zvanej pod Linkovím má dva
zlaté a 50 denárov. Krypta sa tu ne-
nachádza. Za zvonenie zvonov má
po 15 denárov, čo ročne činí dva
zlaté a 90 denárov. Zo zvončeka je

príjem približne 4 zlaté a 80 dená-
rov. Kontrolórom týchto príjmov je
správca kostola Ján Bomba, ktorý
zložil prísahu. Svoje účty skladá
pred zástupcami obce.“ V kamen-
nej veži Kostola sv. Alžbety boli
dva konsekrované zvony. Tretí,
väčší zvon, nebol ani konsekro-
vaný, ani požehnaný. Sviatosť Ol-
tárna, krstný prameň ako aj
posvätné oleje sa v tomto chráme
nachádzali a pravidelne sa obnovo-
vali. Od farského kostola z Trstenej
bol vzdialený na trištvrte hodiny
peši. Vlastníkom kostola bolo
Oravské panstvo. Miestny cintorín

bol ohradený kamennými
stĺpmi a drevami. V tomto
kostole sa slávili bohoslužby
každú tretiu nedeľu. 

Filiálny Kostol sv. Anny v
Chyžnom

Kostol bol zasvätený k
úcte svätej Anny. Zasvätenie
kostola sa slávilo v nedeľu,
ktorá nasleduje hneď po
tomto sviatku. Bol požeh-
naný dekanom. Nebol kon-
sekrovaný. V dĺžke mal 9
siah a v šírke 4,5 siahy. Ku
kostolu bola pripojená dre-
vená zvonica, v ktorej sa na-
chádzali dva zvony. Celá
stavba kostola bola daná pre
obec Chyžné ako dar od su-
sednej obce Lipnica. Na
mieste pôvodne dreveného

kostola bol postavený kamenný
kostol. Mal hlavný oltár s požehna-
nými obrusmi i s autentickým po-
rtatílom. Boli tu aj dva bočné oltáre
s portatílmi. Kostol nemal žiaden
majetok. Udržiaval sa čisto len z
dobrovoľných príspevkov. Táto
obec sa zaviazala, že čokoľvek by
(tento kostol) potreboval, sama
obec Lipnica tomuto kostolu po-
skytne starostlivosť. Vizitácia vyja-
druje obavu, že opravy toľkých
kostolov vo farnosti Trstená sú
veľmi zaťažujúce a je obava, aby



Radosť 1/2011

6

farský kostol svätého Martina v
Trstenej neupadol do zanedbania.
Okolo kostola sa nachádzal cintorín
a spravovalo ho Oravské panstvo.
Od farského kostola bol vzdialený
na dve hodiny cesty pešo. 

Sochy a kríže vo farnosti
Trstená v 18. storočí 

Nábožnosť miestneho veriaceho
ľudu vo farnosti dokladá aj počet-
nosť sôch, krížov a iných sakrál-
nych objektov podľa uvedeného
latinského dokumentu: „Na námestí
mestečka sa nachádza kamenná
socha svätého Jána Nepomuckého.
Nad dverami kostola je kamenná
socha Blahoslavenej Panny Márie
Karmelskej. Pri vstupe na cintorín
v stene sa nachádza kamenná socha
svätej Anny. Pri východe (z cinto-
rína) je kamenná socha svätého An-
tona. O obidve sa stará bratstvo. Na
druhej strane cintorína od východu
je malá socha svätého Jozefa. Pri
dverách fary v stene budovy je ka-
menná socha svätého Jána Nepo-
muckého. Nad mestom stojí
kamenná socha Blahoslavenej
Panny Márie s krížom Ukrižova-
ného. Má charakter kaplnky. V
meste sa nachádza stĺp, na ktorom
je pripevnený obraz Blahoslavenej
Panny Márie a svätého Františka
Xaverského. Na vrchu, ktorý sa na-
zýva Hybel, stojí kamenná socha
plačúceho Krista Pána. Pri ceste v
chotári Trstenej smerom na Chyžné
a na Osadu je kríž Ukrižovaného.
Na mieste, kde chotár Trstenej su-
sedí s chotárom Osady, je kamenný
stĺp, v ktorom sa nachádza socha
Blahoslavenej Panny Márie Šaštín-
skej. Nie ďaleko odtiaľ smerom na
Osadu na kraji je kríž Ukrižova-
ného. Smerom na Chyžné je do ka-

meňa vtesané Premenenie Pána.
Za mestom je kríž Ukrižovaného
Pána, ktorý je vsadený do kamen-
ného stĺpa. Smerom na Liesek pri
lúkach je kríž Ukrižovaného. Na
poli pri istom prameni v chotári
Liesku je kríž Ukrižovaného. Pri
vstupe do obce Liesek je kríž Ukri-
žovaného. Smerom do Vitanovej sa
nachádza kríž Ukrižovaného a ne-
ďaleko odtiaľto je socha svätého
Róchusa. Smerom do Hladovky pri
prameni je kamenný stĺp, v ktorom
je vsadený svätý Ján Nepomucký. V
obci Hladovka je kamenná socha
svätého Floriána. Nad Hladovkou
sa nachádza kamenná socha Ne-
poškvrneného Počatia. V Suchej
Hore je kamenná socha svätého
Jána Nepomuckého. Na ceste sme-
rom do Chyžného je socha Nepošk-
vrneného Počatia. V samotnej
dedine je kamenná socha Krista,
ktorého bičujú. V Hámroch je ka-
menná socha Blahoslavenej Panny
Márie. Zo obcou je na plechu ma-
ľovaný obraz Ukrižovaného. Nad
Osadou je kríž Ukrižovaného. Pod
Osadou je taktiež kríž Ukrižova-
ného. Pri vstupe do filiálnej obce
Ústie je kamenná socha Bolestnej
Blahoslavenej Panny Márie. V sa-
motnej obci Ústie stojí kamenná
socha svätého Jána Nepomuckého
nad vchodovými dverami na cinto-
rín. Je tu kamenná socha Ukrižova-
ného s rovnako kamennými
sochami s Blahoslavenou Pannou
Máriou i so svätým Jánom evanje-
listom. Tuná smerom na Slanicu pri
ceste je obraz Ukrižovaného Pána.
Na ceste pri lúkach je obraz Blaho-
slavenej Panny Márie v malej ka-
plnke, ktorá je zhotovená z dreva.
Odtiaľto do Brezovice sa nachádza

socha Blahoslavenej Panny Márie,
ktorá je vsadená do murovaného
stĺpu, čo má tvar kaplnky. “ 

Starostlivosť veriacich o sa-
králne stavby

Tento latinský dokument doka-
zuje, že spomenuté sochy alebo
kríže vyhotovili miestni veriaci z
čistej nábožnosti k Bohu. Veriaci
mali úprimnú úctu k Bohu i k svä-
tým, preto sa snažili opravovať sa-
králne objekty v chotári
ktorejkoľvek obce nielen po upo-
zornení miestnym kňazom, ale aj
podľa vlastných možností a mate-
riálnych schopností. 

Cintorín v Trstenej v polovici
18. storočia

Miestny farský cintorín je latin-
ským dokumentom Puncta charak-
terizovaný takto: „Ohrada
cintorína pri farskom kostole v
Trstenej je v celosti murovaná a je
dostatočne vysoká. Stav filiálnych
kostolov na svojich miestach bol
opísaný podľa celkovej vedomosti.
Strecha ich ohrád je skoro všade
šindľová. V Trstenej je zo šindľov a
asi tretina zo strechy je škridlicová.
Tieto cintoríny majú svoje vchody,
čiže brány. V Trstenej vstup na cin-
torín je zo železných mriežok z
oboch strán, čím sa zabráni do-
bytku vstupovať na cintorín. Nie sú
tu žiadne ovocné stromy. Už dávno
boli vyrúbané lipy, aby sa zabránilo
šíreniu prípadného požiaru. Nena-
chádzajú sa tu žiadne hromady
dreva ani čokoľvek iné, čo by rušilo
a prekážalo posvätnosti miesta,
zbožnosti a úcte. Bol požehnaný iba
dekanom na základe povolenia,
ktoré mu udelila vrchnosť. Žiadnym
skutkom nebol znesvätený. “

Marek  Ďurčo

Použité pramene a literatúra

Osobný archív autora, rôzne slovenské preklady latinských archívnych dokumentov viažuce sa k farnostiam Trstená, Liesek, Čimhová a iné (z rokov 2006 a
2007). 
Chlustinová, Janka a kol. : Trstená včera a dnes. Trstená 2001, 250 s. 
Rusnák, Martin – Daniel, Kollár: Orava na starých pohľadniciach. Bratislava : Dajama, 2010, s. 54 – 59 (Trstená). 
Smetana, Ján: Trstená 1371 – 1918. In: Trstená 660. Martin : Osveta, 1973, s. 68 – 185. 
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Veríš tomu, milý priateľ, ktorý
to práve čítaš? Zamyslel si sa nie-
kedy nad týmito Ježišovými slo-
vami, pochopil si ich? Marta v
evanjeliu tieto slová pochopila, a Ty
by si ich mohol pochopiť dnes,
keď všetci kresťania znovu preží-
vame Ježišovu smrť i jeho slávne
zmŕtvychvstanie. 

Aký majú tieto slová význam
pre nás dnes? Určite by takmer
každý kresťan poznamenal, že
život sa smrťou nekončí, ale po-
kračuje ďalej v nebi, v pekle, v
očistci. Je to pravda, ale čo so ži-
votom, ktorý práve žijeme? Zna-
menajú tieto slová niečo pre nás
aj v tejto chvíli?

Keď sa obzrieme okolo seba,
vidíme ľudskú neistotu, nestálosť,
pesimizmus, pretvárku a hlavne
strach. Jednoducho povedané
ľudský egoizmus, ktorý nám
bráni vidieť ďalej ako po hranice
vlastného „JA“. Toto „JA“, nám
diktuje nestarať sa do toho, čo sa
nás netýka, aj keď ide o dobrú vec,
alebo pomoc blížnemu, ak z toho
nič nevyťažíme, a navyše si ešte
môžeme nejako uškodiť. Tak je to
všeobecne uznávané, a takáto je
predsa dnešná doba, a preto sa ne-
treba nad tým ani pozastavovať. 

Netreba? A čo Ježiš Kristus,

pomienkou toho sú aj tieto dni. 
Ježiš Kristus, Boží Syn, je

predsa aj človek a práve On, ktorý
nám ukázal veľkosť nielen svojho
božstva, ale aj človečenstva, nám

jasne zanecháva stále platný odkaz:
„Ja som vzkriesenie a život.“

Ak skutočne uveríme, Ježiš po-
chová v nás starého človeka, aby
vzkriesil nového, už nebude po-
trebná výhovorka na dnešnú dobu,
ale začneme skutočne žiť, lebo ON
je ŽIVOT! 

Andrea Šprláková

ktorý sa za nás obetoval na dreve
kríža, aj on sa mal pozerať na to, čo
mu diktovala jeho doba? A čo je to
vlastne „dnešná doba“?

Uvedomujeme si, že dnešná

doba je práve obdobie nášho vlast-
ného života, a že túto dobu mô-
žeme meniť aj svojím správaním,
konaním a pochopením svojej slo-
body? Možno by sa dalo teraz opo-
novať, že jeden človek nezmôže
nič proti všetkým, nemôže spasiť
svet! Ale veď práve toto sa udialo
pred takmer dvetisíc rokmi, a pri-

Veľká noc 2011
Každoročne slávime tie isté sviatky. Každoročne počúvame vo svojej podstate tie isté veľkonočné my-

šlienky. A predsa, znova a znova a stále dookola musíme si klásť tú istú otázku, ktorú si kládol Kristus už pred
vyše 2000 rokmi: „Ó ľud môj, čo som ti urobil? Alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi!“

Čo som ti urobil, že uprednostňuješ predo mnou materiálne statky, že peniaze, kariéra, pôžitky sa ti stali
bohom? Že veríš všelijakým poverám, namiesto toho, aby si mi načúval v modlitbe? Že kľaješ a vyslovuješ
moje meno nadarmo? Že postávaš pred kostolom? Že dávaš zlý príklad? Že ma prijímaš vo Sviatosti Oltárnej
iba na sviatky? Že si nectíš svoje deti a deti si nectia teba? Že si nectíš mňa, prítomného v každom človeku?
Že droguješ, piješ? Že rozvraciaš manželstvá? Že nadávaš, ohováraš a kradneš? „Čo som ti urobil? Alebo čím
som ťa zarmútil? Odpovedz mi!“ Boh odpovedal svojou láskou. A čo my?

Ľubomír Cvengroš, kaplán

Skutočne žiť
„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa bude žiť aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie
naveky. Veríš tomu?“ Jn 11, 25-26



Autor Rajmund Jordanus v du-
chovných kontempláciách o Božej
láske rozjíma nad tým, čo je to
láska. Inšpiroval sa ohnivými káz-
ňami sv. Bernarda z Clairvaux, jed-
ného zo zakladateľov rádu
cistercitov na prelome 12. a 13. sto-
ročia. Zo slovného prejavu Raj-
munda Jordana vyplýva, že sa
nechal unášať duchovným pôsobe-
ním kazateľského a pisateľského
umenia apoštola národov svä-
tého Pavla z Tarzu, konkrétne
jeho listom adresovaným ve-
riacim v Korinte, ktorý v tri-
nástej kapitole prináša známy
hymnus na Božiu lásku. Raj-
mund Jordanus napísal svoje
dielko Idiotae viri docti et
sancti contemplationes de
amore divino (Duchovné roz-
jímania hlúpeho, neučeného
a svätého muža o Božej láske)
v stredovekej latinčine, ktoré
bolo ovplyvnené duchom
scholastickej filozofie a naze-
rania na Božiu prítomnosť a
lásku. Jeho nepatrnú časť pre-
loženú z latinskej pôvodiny
prinášame v slovenskom jazyku. 

„Láska, najsladší Pane Ježišu
Kriste, zdroj pravej lásky, je prudký
záchvev srdca a duše i pohnútka
mysle, aby čokoľvek mohlo byť mi-
lované. Totiž láska sa nakláňa k mi-
lovanému stvoreniu. Vtedy v ňom
ani nelopotí, vtedy láska nie je pri-
ťažká pre milovaných. Nemožno ju
považovať za ťažkosť, ale netrpez-
livá je len vtedy, keď hľadá to, po
čom túži. Ani nad ničím nepre-
mýšľa, predsa to miluje. Ani nepri-
jíma zo vzdialenosti útechu. Pravá
láska je ohnivá pochodeň, horiaca
v mysli prostredníctvom príkladu a
žiariaca na tvári ako príklad. A táto
láska už nie je obnažená a čisto pri-

rodzená, ale je zaodetá do žiary
prameniacej lásky. Je ako preteka-
júca, očistená, osvietená a vyvý-
šená nad moc prírody. Ona je
trpezlivá, pretvárateľná. Ona je
formou, čisto prirodzenou a keď
koná cez seba, mení sa, je bez-
mocná a stáva sa aj slabou. Priro-
dzená láska je pochodeň oka v
temnotách. Je láskou pretavenou
ako ohnivá pochodeň oka vo svetlo

či skôr účinné svetlo miesto po-
chodne. Láska privádza a zahŕňa v
sebe ostatné sily. Lebo láska sama
o sebe mohutnie a je osožná tomu,
čo je milované, a keď je neprí-
tomná, tak to chradne. Pane Bože,
toto nie je nič iné len nejaká oškli-
vosť netrpezlivého želania, keď ona
je neprítomná, tak vtedy je po-
trebné, aby myseľ milujúceho bola
múdro usmernená. Totiž prirodze-
nosťou lásky je vždy milovať,
vlastné zanedbávať, spoločné
uprednostňovať, rozličné srdcia
zjednocovať, z cudzinca urobiť do-
máceho, zapálené srdcia uhasiť a
vždy zachovávať pokoj. 

Láska rozbité veci upevňuje,
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Rajmund Jordanus a jeho duchovné rozjímania o
Božej láske

sklesnuté zdvíha, topiacu dušu robí
silnou. Láska učí a učí sa. Nepozná
nepriateľa. Láska chváli, láska za-
paľuje, láska hatí škodlivé upodo-
zrievanie. Kdekoľvek chybuje láska,
nič nemôže byť, aj keby chcelo.
Mocní konajú proti všetkému, keď s
láskou pracujú. Láska človeka po-
tešuje a vyzdvihuje ho od cudzincov.
Láska nikdy netrpí núdzu, ale vždy
niečo tvorí, vždy rastie a rozmno-

žuje. Láska je život duše. Mŕtvy
je ten, kto nemiluje. Pravá
láska nežiada odmenu, hoci by
si ju aj zaslúžila. Bez lásky ani
štedrosť v dobročinnosti, ani
túžba po mučeníctve, ani kona-
nie iných dobrodení nemôže
priniesť spásu. Láska zdokona-
ľuje človeka, všetko vydrží,
všetko trpezlivo znesie. Láska
je ľahká vec, všetkým sa uka-
zuje, nikomu sa neupiera. Aj
dobrý i zlý, mladý i starý, muž
i žena, zdravý i chorý, bohatý i
chudobný, vysokopostavený i
bedár, slobodný i sluha, sveták
i rehoľník, slabý i mocný, sa
pred ňou nemôže ospravedlniť,

keďže ona aj na iných vrhá lúče
svojej čistej lásky. Ó, najsladší
Pane Ježišu Kriste, odkiaľ tečie
všetka tá láska? Ja, najúbohejší
hriešnik, som bol vždy ako skreh-
nutý a mnohonásobne som sa
vzdialil od lásky. Bol som ako oso-
bitý a zároveň odlúčený, žil som bez
lásky a potešenia, preto som žil
ustavične s nenávisťou a v pre-
tvárke. Ráč mi teda pomáhať pro-
stredníctvom Tvojej ľúbeznej lásky
a zapáľ moje srdce, aby bolo po-
kojné v Tvojej láske. Nech Ťa milu-
jem a mám rád to, čo treba milovať
a mať rád, aby v láske ku Tebe som
dosiahol večnú cestu lásky. Amen.“

Autor prekladu: Marek Ďurčo 
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Prečo niektoré choroby „nemožno“ liečiť?
Túžite byť šťastní? „To je ale

otázka“, poviete si, „veď kto by ne-
chcel?!“ So šťastím sa často spája aj
otázka zdravia. Možno to poznáme:
darí sa nám, ale príde chrípka a
zrazu nás nič nebaví. A to je len
týždňová záležitosť. No čo keď ide
o dlhodobú alebo dokonca o nevy-
liečiteľnú chorobu?
Dobre vieme, že vtedy
ani najväčší majetok ne-
dokáže priniesť šťastie. 

Lekári, medicína. . .
niekedy to zaberie, nie-
kedy nie. Niekedy príliš
pomaly. Ale my túžime
byť zdraví hneď a ne-
chce sa nám veľmi
čakať. A tu sa zrazu do-
zvieme o niekom, kto-
rého chýr sa nesie od
ucha k uchu: vraj má
zvláštne schopnosti,
akúsi energiu, magnetiz-
mus. . . Nepotrebuje
rőntgen, ani vyšetrenie,
pretože vám rovno
povie, čo vám je. A vraj
veľa ľuďom pomohol.
Čo na tom, že nemá na to
školu?! Ba nájdu sa takí
aj medzi lekármi, ale načo je im me-
dicína, keď v ich rukách prúdi nad-
prirodzená sila?!

A tak mnohí chorí ľudkovia ne-
chajú lieky, nechajú medicínu a zve-
ria svoje zdravie do rúk neznámych
síl skrývajúcich sa pod názvom psy-
chotronika, kineziológia, reiki, Sil-
vova metóda alebo jednoducho
liečiteľstvo. Spomínam si na moju
príbuznú, ktorá po takejto terapii za-
čala trpieť rozdvojením osobnosti.
Alebo pred viacerými rokmi jeden
zámožný muž v Ružomberku: vraj
ho uzdravili filipínski liečitelia z ra-
koviny. Už žiaden nález. Prešli štyri
roky a on zomrel na mozgovú
mŕtvicu. Mal okolo päťdesiatky.

Náhoda, povie si niekto. Len akosi
takýchto náhod je príliš veľa a
často sa objavujú v psychiatrických
ambulanciách. Nie je výnimkou, že
niekedy až polovica psychiatric-
kých pacientov predtým navštívila
podobných liečiteľov. 

V čom je vlastne chyba? Boh

dal človekovi rozum, aby ho využí-
val. Dnešná medicína je na sku-
točne vysokej úrovni. Mnohé
choroby sa dajú liečiť, ale nie zo
dňa na deň. Tak, ako na človeka
dlhý čas pôsobili negatívne pod-
nety, pokiaľ sa prejavila choroba,
tak je potrebný dlhší čas aj na jej
liečenie. Lenže my žijeme v tak
uponáhľanej dobe, že na zdĺhavé
liečenie nemáme čas. A preto opúš-
ťame klasickú medicínu, založenú
na rozumných výskumoch a poku-
soch, a ľahkovážne veríme aj nelo-
gickým tvrdeniam liečiteľov,
maskujúcich svoje pochybné me-
tódy názvom alternatívna medi-
cína. Lebo oni sľubujú všetko a

hneď. Zázraky na počkanie. 
A zabudli sme ešte na jednu

vec. Prečo nemôže medicína vylie-
čiť všetky choroby? Lebo mnohé
súvisia so stresmi, s uponáhľanos-
ťou, nepokojom a chaosom, v kto-
rom žijeme. Darmo budeme brať
pilulky; ak nezmeníme štýl života,

k vyliečeniu nedôjde.
Niektoré choroby
možno odídu, ale prídu
zasa ďalšie. 

A ešte niečo. Sú
aj také choroby, ktoré
súvisia s hriechmi.
Viaceré výskumy po-
tvrdili, že ľudia, ktorí
dlhodobejšie v sebe
prechovávajú nega-
tívne pocity, sú om-
noho náchylnejší na
niektoré ťažké ochore-
nia. Napríklad tí, ktorí
niekomu neodpustili,
hnevajú sa alebo do-
konca nenávidia, tí,
ktorí v sebe živia ne-
prajnosť, závisť a pod.
Pokiaľ sa neoslobodia
od zla vo svojom
vnútri, ktoré oslabilo

organizmus a spustilo psychické
alebo fyzické ochorenia, nepomôže
im ani medicína, a už vôbec nie lie-
čitelia alternatívnej medicíny. 

V dnešnej dobe sa totiž za-
budlo, že choroby ducha môže bez-
pečne a bezo zvyšku odstrániť iba
Boh. A preto je veľkou hlúposťou
hľadať uzdravenie inde ako u
Neho, ak nepomáhajú najmoder-
nejšie medicínske metódy a dobre
otestované liečivá. Verím, že vy si
ceníte múdrosť a chápete, že ak by
to nebola pravda, z kresťanských
modlitieb by už dávno vymizlo
vzývanie Boha, či jeho Matky ako
Uzdravenia chorých. 

Pavol Hucík, kňaz
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Tak ako dal nebeský Otec vtáči-
kom nežný hlas, kvetom pestrosť
odevu a nádheru vône, vode osvie-
žujúcu silu, človeku dal najvzneše-
nejšie poslanie: milovať. Svojou
láskou sprítomňovať iným ľuďom
nádheru stvorenstva a tým nádheru
nášho Otca, jeho lásku. 

Nebojme sa teda lásku rozdávať
aj vtedy, keď sa nám zdá, že my
sami jej dostávame málo. 
Ježiš- tá najvznešenejšia Láska, nás
nebude súdiť podľa toho, koľko

lásky sme dostali, ale jedine podľa
toho, koľko sme jej boli ochotní
dať. Napriek bolesti, neprijatiu,
krivdám, poníženiu. . . 

A hlavne sa nebojme rozdávať
lásku tam, kde nám to naháňa
hrôzu a strach- ľuďom poníženým
ich vlastnými chybami, či chybami
iných, ľuďom bezvládnym a cho-
rým, ľuďom osamoteným a opus-
teným. . . ľuďom v tme. . . 

To, čo my budeme cítiť chvíľu,
ľudia žijúci v tej situácii to cítia

každú minútu svojho života. Naša
láska, naše prijatie, náš čas, náš zá-
ujem sa im stáva žiarivým oknom
v tmavom dome bolesti, smútku,
odvrhnutia a opustenosti. Oknom,
cez ktoré môžu vidieť svet taký
úžasný a nádherný ako ho nebeský
Otec stvoril. 

Nedávajme lásku len tam, kde
je to ľahké. Nebojme sa byť
oknom.

Renáta Janoviaková 

Nebojme sa byť oknom

Čo sa s nami deje?
Prelom rokov býva bohatý na

udalosti a dáva veľa možností na za-
myslenie. Je to obdobie hodnotenia
a predsavzatí. Pozrime sa na pár ta-
kýchto udalostí a skúsme ich vidieť
v čase enormného nárastu rozvodo-
vosti, v čase, keď v jednej z našich
televízií sudcovia rozvádzajú man-

želstvá ako na bežiacom páse
(mohli by radšej ukázať ľuďom ako
sa brániť proti podvodníkom. . . ),
keď v televíznych seriáloch vidíme
akosi podozrivo veľa „druhých
šancí“. (Akoby už neplatilo: „Čo
Boh spojil, človek nech nerozde-
ľuje!“)

Skončil sa starý rok a začal sa

nový. Opäť sme prežili adventný
čas očakávania aj nový príchod Je-
žiša. Pripravovali sme sa naň rôzne
– nákupom darčekov aj zásob (veď
sú tu sviatky hojnosti), nákupom
rakiet, petárd a inej munície (veď
sú tu sviatky pokoja), „angažova-
nou“ predvolebnou kampaňou

(veď účel svätí prostriedky), v lep-
šom prípade sme si krátko spome-
nuli aj na toho, koho narodeniny si
na Vianoce pripomíname a išli sme
sa vyspovedať (veď môže byť pre
neho krajší darček ako čisté srdce
hriešnika) s prísľubom polepšenia.
Bodaj by sa to aj podarilo. Niektorí
zašli ešte ďalej a venovali svoj čas

nácviku pesničiek a scénok, aby
tieto chvíle boli ešte krajšie. Tak to
bolo napríklad v Zábiedove, kde ľu-
dová muzika Chorvátovci a zábie-
dovské deti pod vedením Janky
Chorvátovej pripravili pásmo Go-
ralské Vianoce, ktoré spolu s vystú-
pením detí Súkromnej umeleckej
školy Tvrdošín – tanečný odbor Zá-
biedovo na viacerých akciách v obci
aj mimo nej priniesli obyvateľstvu
pekný kultúrny zážitok. 

Nový rok začína plesmi. Od
tých okázalých až po také malé –
ale prirodzené, akým napríklad bol
4. Obecný ples v Zábiedove. Konal
sa 19. 2. 2011. Do takmer rodinného
prostredia neveľkej zrekonštruova-
nej spoločenskej sály obecného
úradu sa zišli manželské či snúbe-
necké páry zo širokého okolia a rôz-
nych spoločenských vrstiev, aby sa
spolu nestrojene a družne zabavili.
A vyšlo to. Bolo pekné vidieť zú-
častnené páry, ktoré zabudli na sta-
rosti, zomkli sa i uvoľnili a výborne
sa bavili. 

Február v našom okrese končil
veľmi pekným podujatím – Fur-
manský deň vo Vitanovej. Zaslú-
žene pritiahol aj hojnú účasť
divákov. A všetci v divácky najzau-
jímavejšej disciplíne mohli vidieť,
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aký úžasný výkon dokážu vyvinúť
kone ťahajúce v páre, ak ťahajú
spolu, rovnakým smerom a koordi-
novane. Až to núti človeka zamys-
lieť sa nad tým, čo by sme mohli

dokázať my ľudia v našich rodi-
nách, ale aj dedinách, keby sme
pred každou prekážkou „zabrali“ –
zodpovedne, spolu a rovnakým
smerom. 

Áno, zo vzťahov sa akosi vytra-
tila zodpovednosť. Každý je zodpo-
vedný nielen za seba, ale nesie
zodpovednosť aj za svoje činy, za
svoj výber. Nie je možné pri prvom
väčšom probléme riešiť spolužitie
rozvodom a hľadať nový vzťah.

Ako povedal vo svojej prednáške v
Trstenej pred pár rokmi známy
český teológ, psychiater, pedagóg,
stomatológ a etik Max Kašparú v
reakcii na príbeh istej druhýkrát vy-

datej ženy: „Druhá šanca nie je,
manželstvo je len jedno a je až po
hrob. . . “ No v inom rozhovore
upresňuje: „Žiadna manželka pri
oltári nikdy nesľubovala, že bude
znášať manželovu agresivitu, alko-
holizmus, grobianstvo, vulgarizmy,
ponižovanie a násilie. Najprv treba
vyčerpať všetky dostupné možnosti
na nápravu. Ak už nie je žiadne rie-
šenie a trpí nielen manželka, ale i
deti, je ohrozené ich telesné i du-

ševné zdravie, ba i život, bolo by
neľudské, a teda aj nekresťanské
zotrvávať so psychopatom pod jed-
nou strechou. Zo skúseností súd-
neho znalca môžem potvrdiť, že v
podobných prípadoch môže byť
manželstvo už od samého začiatku
neplatné. O jednotlivých kauzách
rozhoduje cirkevný súd.“

O inom prípade Hana Zagorová
v pesničke Maluj zase obrázky,
spieva aj tieto slová:
„Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře 
vyzdobené sluníčky přímo od ma-
líře, 
Cukru na pět hromádek, čtyři
knížky pohádek, 
dva prstýnky na splátky, prázdné
přihrádky. 
Maloval jsi obrázky dlaní horkou
od lásky 
Chroupali jsme oblázky jako ob-
laky. 
... a o kúsok ďalej:
bylo více halířků, méně milování, 
učil jsi mě uhýbat, příliš často ne-
líbat, 
já jsem chtěla kolíbat, tys chtěl
dobýt svět. 
Maloval jsi obrázky, krásně, ale
bez lásky, 
bez pláče a nadsázky, studily jak
led. 
Áno, je v nich stále veľa pravdy.

Ján Banovčan

Do Getsemanskej záhrady prichádzam...
...nevošla som do nej sama, 
no čím som ďalej od vstupnej brány, 
tým viacej ľudí opúšťa ma.
Do Getsemanskej záhrady prichádzam, 
o silu Ťa chcem poprosiť, 
nech dokážem prijať Tvoju vôľu; 
i keď ma to bude stáť veľa zranení a bôľu.
Do Getsemanskej záhrady prichádzam, 
som opustená a sama...
Všetci sa zľakli toho, čo ma čaká...
Svetlo mi v mojej noci zasvieti.

Si tu Ty... čakáš na mňa... 
...s láskou mi ruku podávaš, 
ja na kolená padám vedľa Teba...
Som v Getsemanskej záhrade,
no mýlila som sa, nie som tu sama.
Našla som tu Teba, 
ktorý si svoju opustenosť v životnom boji 
zakúsil dávno predo mnou.
Som v Getsemanskej záhrade...
a stretla som tu svojho Pána...

Renáta Janoviaková

V Getsemanskej záhrade
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Bol som mimo
Je marihuana škodlivá? Vyvoláva závislosť? Naozaj sa z nej prechádza k tvrdým drogám? Môže byť počítač

cestou k závislosti? Dá sa veriť feťákovi? Na čo je dobrá mágia? Bol už niekedy Kristus vo väzení? Po ktorom
poháriku je dobré uznať, že ide o závislosť? Ako ďaleko ste od toho, aby vás okradlo vaše vlastné dieťa?
Koľko detí by dokázalo do desiatich minút priniesť domov drogu?
Umelé otázky pre toho, koho sa to netýka. Na druhej strane každodenná realita mnohých z nás.

Impulz.
V českej TV Noe sa dozvedeli o mojej filmárskej aktivite a ponúkli mi spoluprácu na budovaní relácie „Good-
willboy“, ktorá je určená pre chlapcov. Moja práca spočívala v dokumentárnom stvárnení ľudí, ktorí v živote
šliapli mimo, no vďaka Bohu sa dostali späť. V priebehu roka 2010 vzniklo bez jedného dva tucty príbehov.
V rámci spomínanej relácie mali svoj limitovaný priestor,
z čoho vyplynulo, že takmer ani jeden film nemohol byť
odvysielaný v kompletnej minutáži. Teraz vychádza časť z
nich v originálnej verzii.
Štýl práce.
Pracujem individuálne, čo sa sčasti dá vyrozumieť aj z fil-
mových titulkov. Čo to znamená? Najskôr bolo treba nájsť
vhodnú osobu, ktorá bude ochotná verejne svedčiť o svojom
zakopnutí. Vymyslieť scenár, dohodnúť termín natáčania,
priestor, nachystať techniku, všetko to naložiť do auta a
vyraziť. Tam zapnúť kameru, mikrofón, svetlá a položiť
otázky na telo. S digitálnym záznamom sa presunúť k
strihu, hotový film v komprimovanej forme vložiť na server
a začať hľadať ďalší vhodný námet.
Výroba výsledných dvanástich minút.
Práca na jednom filme trvala, počnúc prvým telefonátom
až po uloženie zásielky s originálom na pošte, približne 40
hodín.
Kto sa dostal na „plátno“?
Medzi ľuďmi, s ktorými som sa stretol, sú alkoholici, narko-
mani, gembléri, počítačoví závisláci, liečitelia, punkéri, dí-
leri drog, zlodeji áut, vykrádači bytov, bývalí väzni, tiež
samovrahovia, ktorým to nevyšlo. Navštívil som ľudí
niekoľkých sociálnych centier, ako napr. Teen Challege v Seredi, komunitu Cenacolo pri Senci, Návrat v
Kráľovej pri Zvolene. Niektorí ma prijali priamo u seba v obývačke. Podotýkam: aj keď sú označení podob-
nými prívlastkami, ide o osobnosti s veľkým „O“. Dnes sú svedkami, ktorí potvrdzujú, aké veľké veci v ich
živote urobil živý Boh. 
Škola života.
Pri tejto práci som strávil celý rok. Mal som možnosť veľa počúvať, uvažovať, porovnávať. V priamom prenose
som videl, čo dokáže Boh, keď mu človek ponúkne priestor. Videl som zázraky. Mladý človek, čo za svoju
krátku kariéru zlodeja odcudzil takmer 700 áut, náladu si vylepšoval prvotriednym kokaínom a za deň bol
schopný utratiť aj 200 000 korún, dnes hovorí o Bohu ako svojom záchrancovi, o Panne Márii ako o svojej
mame a budí sa zavčas rána, aby medzi prstami posúval zrnká ruženca. Iný mal vidinu veľkých peňazí, tak sa
zaoberal tipovaním športových zápasov. Nepochodil. Zadlžil sa takmer trištvrte milióna korún, skončil na
ulici, chcel si vziať život. Nevzal. Aj jemu prišiel na pomoc ten, čo neodsudzuje. Dnes tento mladý muž študuje
teológiu ako člen rádu kapucínov. Do tretice spomeniem mladíka, ktorý vyhľadával duchovné zážitky. Mal
majstra, ktorý ho naučil ako narábať s mágiou. Stal sa z neho liečiteľ. Po čase sa mu veci vymkli spod kontroly
a negatívne duchovno ho začalo týrať nepokojom, démonskými videniami, fyzickými útokmi. Aj v tomto prí-
pade Boh urobil to, čo sa na správneho svetového managera patrí. 
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Osobnosť.
Medzi výnimočné príbehy patrí ten o Richardovi Čanakym. Prierez jeho jedinečným detstvom, svojskými
prejavmi dospievania, cez rebelovanie a nájdenie Boha, až po súčasnú obdivuhodnú multifunkčnosť. 
Predchádzajúce filmárske projekty.
Pred dvoma rokmi som ukončil prácu na dokumentárnom cykle „K ako kapucín“, kde bolo sledovaných 16
osobností z rehole kapucínov. Následne bolo dielo vylisované a distribuované. V januári tohto roka bol
ukončený cyklus „Bol som mimo“. Teraz vychádza v podobe DVD.
Komu je dielo určené?
Ak by som pracoval s mládežou, určite by som chcel mať po ruke podobný náučný materiál. Buď ako učiteľ,
rodič, duchovný pastier, alebo len ako človek, čo v dnešnej dobe, či chce alebo nechce, musí vnímať mladého
človeka nanovo. Kto vám len tak na ulici povie: „Dajte si pozor! Ak prídete na diskotéku, alebo na zábavu,
nikdy nepite otvorené nápoje. Keď som si získaval zákazníkov ja, s barmanom som sa dohodol, aby otvoril
nápoj vopred, dal som doň trochu heroínu, takto to zopakoval dva-tri krát a ďalšia dávka už bola spoplatnená.
Neverte ani vlastnému bratovi! Kvôli droge urobí čokoľvek. Ja som svojho otca oklamal už toľkokrát, že mi
neverí ani koľko je hodín.“ Príbehy zo série „Bol som mimo“ sú plné podobných výstrah a milých napomenutí.
Kto sa najviac pričinil o vznik filmov?
Ako som už spomenul, prvý impulz bol v Čechách. Výraznou mierou pomohla aj distribučná spoločnosť
náboženskej literatúry Zaex, ktorá dielo zastrešovala finančne. A napokon rehoľa kapucínov, ktorá poskytla
výrobnú techniku.
Čo príde po tomto projekte?
Ak bude o dielo záujem, pripravím rovnako ako teraz, v spolupráci s vydavateľstvom Kumran pokračovanie
v podobe ďalších príbehov.

Michal Hirko
www.hirko.sk
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Po týždňovej spoločnej mod-
litbe k Pražskému Jezuliatku, ktorú
sa modlili klienti a pracovníci
Domu charitas Sv. Hildegardy z
Bingenu, sa akoby zázrakom dňa
14. 11. 2010 o 16. 00 hod. v rímsko-
katolíckom Kostole sv. Martina v
Trstenej uskutočnil benefičný kon-
cert, ktorého cieľom bolo podporiť
práve toto charitatívne dielo. Výťa-
žok z koncertu odovzdala pani
Mária Laceková, vedúca spevác-

keho zboru Mária z Trstenej, do rúk
riaditeľky tohto domu - Eve Murí-
novej. V charitnom dome je posky-
tovaná sociálna služba - zariadenie
núdzového bývania. Výťažok z
koncertu predstavoval krásnu sumu
550 €. Časť finančných prostried-
kov bola už použitá na zhotovenie
záhradného nábytku do rozostava-
nej oddychovej zóny v areáli tohto
zariadenia a časť finančných pro-
striedkov bude slúžiť na zakúpenie
benzínovej kosačky na kosenie tráv-
natej plochy v okolí. Organizáto-

rom, hosťom aj všetkým darcom
vyslovujem úprimné Pán Boh za-
plať. 

Dom charitas Sv. Hildegardy z
Bingenu je neziskovou cirkevnou
organizáciou, ktorá zabezpečuje
pomoc (bývanie, poradenstvo,
pomoc pri uplatňovaní práv a prá-
vom chránených záujmov, pra-
covné a tvorivé aktivity pre
klientov, duchovné aktivity) osa-
melým matkám s deťmi a ženám,

ktoré nemajú zabezpečené bývanie
z rôznych vážnych dôvodov: ro-
dinné konflikty, absentujúce ro-
dinné zázemie, násilie v
domácnosti, nesprávne hospodáre-
nie s finančnými prostriedkami.
Sociálna služba je poskytovaná v
tomto zariadení od 29. júna 2008
celodennou pobytovou formou. V
tejto veľkej domácnosti, ktorú tvo-
ria naši klienti, sa snažíme obnoviť
a rozvíjať základné životné zruč-
nosti, rodičovské zručnosti, vytvo-
riť správny postoj a zodpovednosť

k vlastnému životu, riešiť nepriaz-
nivú sociálnu situáciu klientov.
Veľmi veľa však záleží od samot-
ného klienta, od jeho snahy a od-
hodlania zmeniť svoju doterajšiu
situáciu. K 31. 12. 2010 sme po-
skytli bývanie 27 matkám a 37
deťom, z toho 9 žien bolo z okresu
Tvrdošín. 

Za významné udalosti z doteraj-
šej služby matkám s deťmi a ženám
považujeme: prijatie sviatosti krstu
piatich detí v Kostole Navštívenia
Panny Márie v Rabči, prijatie svia-
tosti birmovania dvoch dospelých
klientov, predvianočné trhy Via-
nočná hviezdička 2010, na ktoré sa
klienti aktívne pripravovali už nie-
koľko mesiacov vopred ( výroba
sviečok, ikebán, papierových koší-
kov, ručne šité výrobky,. . . ). Neza-
budnuteľnú radosť nám priniesla aj
hojná úroda základných druhov ze-
leniny v areáli nášho zariadenia,
podpora firmy Johnson Controls pri
výstavbe prvej časti detského
ihriska, účasť piatich detí na letnom
saleziánskom tábore 2010, zorgani-
zovanie jasličkovej pobožnosti pre
našich dobrodincov v spolupráci s
mladými, detskými a dospelými ak-
tívnymi dobrovoľníkmi. 

Na záver chcem pozdraviť všet-
kých našich podporovateľov a dob-
rodincov, ktorí nás sprevádzajú pri
budovaní tohto diela v prospech nú-
dznych. Veľmi si vážime každý
prejav pomoci a učíme to aj našich
klientov. Ubezpečujem všetkých
dobrodincov, že akýkoľvek fi-
nančný dar poskytnutý nášmu za-
riadeniu je použitý účelovo a
efektívne v prospech tých, ktorí to
najviac potrebujú. Ďakujem samo-
zrejme za modlitby, vzácne rady a
zároveň prosím o modlitby za po-
žehnanie tohto charitného diela. 

Eva Murínová, riaditeľka

Vyslyšaná modlitba k Pražskému Jezuliatku
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Takto a podobne nám vyjadro-
vali svoj obdiv a uznanie poslucháči
koncertu v Spišskej Novej Vsi a v
Spišskom Podhradí.

Napĺňal nás pocit radosti a
uznania – nás rodičov detí a mlá-
deže zo zboru Mária, ktorý dňa 30.
09. 2011 vycestoval na východné
Slovensko, aby spieval na Božiu
česť a oslavu. 

Program tohto dňa bol bohatý –
pri príchode do Spišského Podhra-
dia sme navštívili nášho bývalého
pána kaplána - Dominika Holub-
číka, ktorý nás uviedol pred svojich
farníkov, kde sme spievali po sv.
omši. Bol veľmi rád, že mu priná-
šame pozdrav z rodnej Oravy, pri-
pravil nám teplý čajík, previedol
nás historickou bodovou fary. 

To sme sa už museli ponáhľať
do Spišskej Novej Vsi, kde nás ča-
kali organizátori koncertu. Najskôr
naplnili naše hladné brušká dobrým
obedom, potom nás zobrali na vežu
kostola - patrí k najvyšším vežiam
na Slovensku. Asi chceli, aby nám
poriadne vytrávilo. Myslím, že
okrem telocviku sme zažili aj kopu
adrenalínu, pretože vo veži nám

zhaslo svetlo, schody do veže boli
nekonečné, pohľad zhora bol nád-
herný, zostup krkolomný. A už nás
čakal koncert, na ktorom sme zo-
žali spomínaný úspech a uznanie.

Ľudia nás privítali veľmi milo
a bolo cítiť ľudské teplo, ktoré nás
hrialo zvnútra, pretože zvonku nám
bolo poriadne chladno- kostoly boli
veľmi slabo vykúrené, a tak na-
miesto pekných pelerín, ktoré sme
si priniesli so sebou na koncert,
sme museli ostať v bundách a ka-
bátoch. No naše nadšenie sa nedalo
zmraziť. Deti aj mládež spievala s

oduševnením, sólový spev bol pre-
cítený a výrazný. Celkové vystúpe-
nie prekvapilo nielen tamojších
poslucháčov, ale aj nás rodičov,
ktorí sme nevedeli, čo sa v našich
ratolestiach skrýva. Pani učiteľka
Majka Laceková, ktorá je aj vedú-
cou zboru Mária, to v nich dokázala
odhaliť a podporiť. Deti sa pod jej
vedením naučili vystupovať, spolu-
pracovať, vybudovali si vzťah k
hudbe, taktiež sa naučili niesť spo-
luzodpovednosť za úspech, či neús-
pech celej skupiny. 

Podľa nás rodičov je však naj-
dôležitejšie to, že deti a mládež,
ktorá sa stretáva v zbore Mária, je
pozitívne formovaná náboženským
duchom, prácou, disciplínou, čiže
našim deťom sa tam dostáva to, čo
súčasný svet tak málo poskytuje, čo
tak veľmi chýba v súčasnej vý-
chove. Práve pri formovaní našich
ratolestí nám tento zbor veľmi po-
máha, a preto sme veľmi vďační
nielen pani učiteľke , ale všetkým,
ktorí sa spolupodieľajú na jeho čin-
nosti. Prajeme im, aby im Pán Boh
odplatil ich námahu mierou dobrou,
natlačenou, natrasenou, vrchovatou
(parafráza z Lukášovho evanjelia). 

Za rodičov detí a mládeže zboru
Mária, Gitka Páneková

Bravó, mládež z Trstenej! 
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eRko je kresťanské
spoločenstvo detí. Je to pravidelné
stretávanie sa detí na stretkách.
Nejde len o modlenie sa, ale aj o
rôzne zábavné hry, rozvíjanie
tvorivosti či robenie rôznych iných
aktivít. Cieľom je budovať v deťoch
živú vieru prostredníctvom týchto
stretiek. V našej farnosti sa stretá-
vame v piatky o 15. 00 na fare a v
soboty o 18. 00 v kláštore. Prostred-
níctvom eRka sme mohli
zorganizovať aj detskú diskotéku,
ktorá sa uskutočnila 20. februára
2011 v telocvični ZŠ R. Dilonga. 

Na diskotéke – V krajine
rozprávok - deti zažili veľa zábavy.
Diskotéku odštartovala Snehulienka
slávnostným príhovorom, po
ktorom nasledovalo tancovanie v
sprievode ostatných postavičiek.
Pomedzi tancovanie sme oddy-
chovali súťažením. Rozdelení do 5.
skupiniek sme pomáhali Zla-
tovláske vyriešiť tajničku, aby sa
dozvedela, kde sa môže poriadne
zabaviť. Shrekovi sme pomohli
zjesť chrumky, aby so nebolelo
bruško. Ježibaba si vôbec nevedela

poradiť so skladačkami puzzle,
ktoré deti hravo poskladali. Pinokio
chcel taktiež vyskúšať šikovnosť
detí a dal im ťažkú úlohu: z geo-
metrických tvarov mali poskladať
postavičku Pinokia, čo taktiež
zvládli bravúrne. A nakoniec si pre
deti pripravila súťaž Červená
Čiapočka. Tentokrát bolo ich úlo-
hou prejsť s loptičkou na lyžičke čo
najrýchlejšie
tak, aby
loptička nes-
padla. Na
k o n c i
samozrejme
nechýbalo vy-
hodno ten i e
súťaží. 

A t m o s -
féra bola
vynikajúca.
Deti vytanco-
v a l i
p o s t a v i č k y
a k o
princezné, 3
p r a s i a t k a ,
poľovníka či

šmolkov a postavičky zabavili deti
súťažami. Deti odchádzali, v ich
očiach žiarilo čosi nezvyčajné.
Niečo, čo sa nevidí každý deň.
Verím, že sa im to páčilo. 

V mene všetkých pomocníkov
ďakujem deťom za účasť a vo svo-
jom mene zase ďakujem pomoc-
níkom za ochotu a trpezlivosť. 

Paulína Ličková

Kniha kníh - tak zvykneme
volať Sväté písmo. Naznačujeme
tak jej výnimočnosť, jedinečnosť,
neustále Božie posolstvo pre kaž-
dého človeka. Nie vždy sa však k
tejto knihe aj tak správame. 

Knihu, ktorá nás osloví, be-
rieme často do rúk, aby sme si pri-
pomenuli bohatosť myšlienok,
vždy znova sa k nej vraciame, aby
sme si oživili jej posolstvo, čítame
ju aj niekoľkokrát a pri každom čí-
taní objavujeme predtým neobja-
vené. Ale je to tak aj so Svätým
písmom? 

Vo väčšine prípadov, ak ju
máme doma, je Kniha kníh len 

Biblická olympiáda

V krajine rozprávok
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výstavným exemplárom. Nedotk-
nuto leží na významnom mieste -
tam, kde ju dobre vidno, aby sa ne-
povedalo - veď sme predsa veriaci.
Zabúdame však, že jediné vý-
znamné miesto pre túto knihu sú
naše ruky a naše srdcia. 

Toto pochopili aj niektorí žiaci
a študenti našich škôl a s chuťou sa
pustili do jej čítania- pripravovali sa
na Biblickú olympiádu. Bolo pre
mňa prekvapivé, že mnohí z nich si
texty Svätého písma stiahli do mo-
bilu a čítali si ich cez prestávky, či
vo voľných chvíľach v škole.
Možno si poviete, že pre výhru by
ste urobili to isté. Myslím si však,
že malé pozornosti, ktoré dostali za
odmenu, sa vôbec nevyrovnajú ich
námahe- takže som si istá, že pre
výhru to nerobili. 

Deti sa začali pripravovať na Bi-
blickú olympiádu už v októbri mi-

nulého roku čítaním Svätého
písma. Biblická olympiáda sa za-
čala triednymi a školskými kolami,
ktoré sa odohrali v každej škole
osobitne. Do školských kôl postú-
pilo 30 žiakov. Súťažilo sa v dvoch
kategóriách- základné školy a
stredné školy. Školské kolá sa
uskutočnili v priebehu januára.
Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých
štyroch miestach utvorili družstvá.
Tie reprezentovali školu v dekanát-
nom kole. Z našich škôl to boli
štyri družstvá. Dve z Gymnázia M.
Hattalu- jedno v kategórii „stredné
školy“ a jedno v kategórii „zá-
kladné školy“; a po jednom zo ZŠ
R. Dilonga a ZŠ na Hviezdoslavo-
vej v kategórii „základné školy. 

Dekanátne kolo v kategórii
stredných škôl sa uskutočnilo 11.
marca na Gymnáziu M. Hattalu.
Zúčastnilo sa ho 8 škôl z dekanátu

Trstená a Námestovo. Na 1. mieste
sa umiestnilo družstvo z nášho
gymnázia, za ním bolo Gymnázium
A. Bernoláka z Námestova a Spo-
jená škola Tvrdošín. Tieto tri školy
budú náš dekanát reprezentovať v
diecéznom kole. 

V kategórii základných škôl sa
dekanátne kolo uskutočnilo 15.
marca v priestoroch Základnej
školy na Hviezdoslavovej ulici. Zú-
častnilo sa ho tiež 8 škôl, tentoraz
len z dekanátu Trstená. Na 1. mieste
sa umiestnilo družstvo zo ZŠ v
Liesku. Toto družstvo bude repre-
zentovať náš dekanát v diecéznom
kole Biblickej olympiády. Družstvá
našich miestnych škôl obsadili tiež
pekné miesta: ZŠ R. Dilonga - 3.
miesto, Gymnázium M. Hattalu - 4.
miesto a ZŠ na Hviezdoslavovej -
6. miesto. 

Na dekanátnych kolách v obid-
voch kategóriách na správnosť od-
povedí dohliadala odborná porota.
Jej predsedom bol náš pán farár Ja-
roslav Chovanec a členmi franti-
škánski pátri - Mikuláš Bohdal a
Simeon Brindzák. 

Týmto chcem výhercom v mene
nás všetkých zablahoželať a popriať
im veľa úspechov v diecéznom
kole. 

Na záver by som rada vyslovila
úprimné „Pán Boh zaplať“ všet-
kým, ktorí venovali svoj voľný čas
štúdiu Svätého písma a príprave na
Biblickú olympiádu a hoci nevy-
hrali, nepokladajú tento čas za stra-
tený. Rovnako patrí úprimné „Pán
Boh zaplať“ porote, ktorá vnášala
do súťaže humor a nadľahčovala
chvíle stresu žiakom aj pedagógom,
ktorí deti na súťaž pripravovali. No
a v neposlednom rade vyslovujem
úprimné „Pán Boh zaplať“ vedeniu
Gymnázia M. Hattalu a vedeniu ZŠ
na Hviezdoslavovej ulici za ne-
zištné poskytnutie priestorov na
túto súťaž. 

Renáta Janoviaková
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Farská matrika
Krsty Sobáše Pohreby

Trstená
Bianka Šimalčíková, Zdenko Bo-
rový, Jakub Gelčinský, Lenka
Bednárová, Lenka Čaklošová,
Sofia Fukasová, Samuel Kramár,
Nina Rošťáková, Rastislav Gar-
biar, Nela Frančeková, Adam
Bálik, Lukáš Vrabček, Liana Fal-
lová, Natália Kuková, Marek Že-
lezňák, Alexandra Mešková, Ján
Balún, Nina Laššáková, Mária
Rožeková, Tomáš Šuhaj, Tomáš
Šmiheľ, Peter Jagelčák, Ján Jan-
kola, Alex Matoušek, Jessica Pari-
žová, Lara Hujasová, Eliška
Lissová, Adam Mišuda, Lucia Pol-
horská

Zábiedovo
Jozef Bolek, Maroš Valek, Vanesa
Miklúšková, Karolína Považa-
nová, Jozef Kováľ, Lea Galčáková

Trstená 
Dušan Loffay (1959), Cyril Loffay
(1941), Ivan Ševčík (1943), Emília
Mereššová (1926), Štefan Hunčaga
(1934), Jozef Lieskovský (1954),
Vojtech Putško (1932), Margita Šu-
hajová (1922), Ján Smitka (1943),
Mária Kompanová (1950), Mária
Hritzová (1927), Matej Ondrík
(1920), Ján Franček (1942), Marta
Gossányiová (1948), Viera Abaf-
fyová (1956), Karol Dafčík (1934),
Gustáv Sečanský (1923), Ladislav
Borový (1933)

Zábiedovo
Zdena Chreneková (1968)

Ústie 
Štefan Janoviak (1951), Ján Jano-
viak (1956)

Štefan Starek a Jana Kadlubiaková,
Boris Vavrek a Martina Rončá-
ková, Lukáš Červený a Jana Pari-
žová, Dušan Gavronský a
Dominika Trstenská, Anton Leja a
Adriana Domagalová

Jarné prázdniny na fare
Počas jarných prázdnin naša far-

nosť pripravila pre prázdninujúce
deti zaujímavý program. Jednotlivé
dni boli zamerané tematicky, a tak
deti prežili deň hrdinov, deň náro-
dov, deň rozprávok, deň prírody,
deň Biblie. Každý deň sa deti mohli
dozvedieť niečo zaujímavé zo ži-
vota svätých, zo života iných náro-
dov, zo sveta prírody, sveta Biblie i
sveta rozprávok - podľa zamerania
dňa, zašportovať si, zasúťažiť a vy-
tvoriť niečo zaujímavé. Prvý deň
prišlo 15 detí, no každý deň ich pri-
búdalo a v piatok ich už bolo 32.
Deti vytvorili perfektnú partiu a

hoci sa niekedy ozvalo na adresu
tých najmenších- my krpcov ne-
chceme, lebo kvôli nim prehráme-
naučili sa prijímať aj tých najmen-
ších a menej šikovných a pomáhali
im zdolať pripravené úlohy. 

Veľkú radosť deti prežili, keď
medzi ne prišiel pán kaplán. Ne-
viem síce, či tú radosť spôsobila
jeho prítomnosť, či koláče a torta,
ktorú priniesol, myslím však, že
tieto dva dôvody sa navzájom do-
pĺňali. No a keď prišiel pán farár,
to bolo jednoznačné. Deti sa naňho
vrhli a ťahali ho na všetky strany a
nebolo tomu konca kraja. Každý

chcel, aby sa pridal práve k nim, čo
si odnieslo jeho tričko - z pôvodnej
veľkosti ho deti natiahli možno aj o
dve čísla. 

Výzvu prežiť jarné prázdniny
na fare a v jej okolí starostlivosťou
o deti prijalo aj niekoľko birmovan-
cov, ktorí pomáhali deťom zvládať
jednotlivé úlohy. Ich prítomnosť
deti veľmi privítali. Zvlášť chcem
vyzdvihnúť birmovancov a to An-
drejku, ktorá venovala deťom svoj
čas počas celého týždňa, Nikolasa a
Filipa. 

Renáta Janoviaková
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Kolky
Naši farskí miništranti boli opäť

zapojení do športovej činnosti. Ten-
tokrát si zahrali turnaj v kolkoch. 

Tí, ktorí prišli, sa po krátkej roz-

cvičke rozdelili podľa veku do
dvoch kategórií. Súperili medzi
sebou jednotlivci. Odohrali 3 kolá
po 20 plných hodov. Počas zápasov

sa súťažiaci povzbudzovali
a veľmi dobre zabávali, a to
aj vďaka pripravenému ob-
čerstveniu. 

Napokon nadišlo vyhod-
notenie. V nižšej vekovej
kategórii (do 8. ročníka)
prekvapivo zvíťazil jeden z
najmladších chlapcov - An-
drej Kubas (161). Za ním
skončil Patrik Pánik (143) a
na treťom mieste sa umiest-
nil Juraj Vodička (133). U

starších dominoval Ľubomír
Sahuľ (360) s veľkým náskokom
nad Lukášom Benickým (252) a
Lukášom Surovčíkom (229). 

Pre väčšinu miništrantov
predstavoval turnaj novú pozi-
tívnu skúsenosť. Táto hra nás za-
ujala až natoľko, že podnietila aj
pána farára k myšlienke vytvoriť
farské kolkárske družstvo. Ve-
ríme, že farský úrad bude aj na-
ďalej organizovať podobné akcie
pre deti a mládež, ktoré im
umožnia zmysluplne využiť
voľný čas a rozvíjať svoje
schopnosti. 

Lukáš Surovčík
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