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Časopis farnosti Trstená
Keď pozeráme televíziu, vždy
nás po čase prepadnú reklamy.
Množstvo z nich nás chce presvedčiť, že sme škaredí, smradľaví,
tuční a neschopní. A tak nás chcú
zachrániť svojimi výrobkami a dostať nás na úroveň krásy, ktorú oni
sami preferujú a nanucujú našim
predstavám. V každom vystúpení v
takejto reklame sú ideálni muži
a ženy, bez chybičiek a starostí,
usmiati a šťastní. Kupujte a budete
ako oni, to je celé posolstvo obrazu.
Budete šťastní, krásni, voňaví,
chudí, behajúci a skáčuci. A nielen
reklamy, ale množstvo správ, správičiek, komentárov, zaručených informácií nám chce vnútiť, čo je
dôležité v živote. Krása, život bez
ťažkostí a námah, nezaslúžené peniaze a moc. Väčšina ľudí prepadne
tomuto vábivému volaniu. Život začína mať pre nich zmysel, keď sa
priblížia ideálu predstavenému pár
vyvolencami. Snažíme sa predĺžiť
si život, zbaviť sa vrások, odstrániť
jazvičky, zamaskovať šediny. Zdravie sa stáva božstvom, krása modlou, kúpeľne sú väčšie ako
obývačky, na krémiky a géliky
treba tri skrine. Posadnutosť vlastným telom sa odráža v každom
okamihu nášho dňa. To všetko je
len prejavom úcty k životu, ako nás
o tom chcú presvedčiť bohaté
firmy, ktoré profitujú z našej naivity
a hlúposti. K tomu sa samozrejme
pripoja poukázania na historické
ukrutnosti, aby sa poukázalo, ako
im záleží na našom terajšom živote.
Ale je to o úcte k životu?
Pre krásu chceme obetovať
všetko. Pre zdravie sme ochotní
ublížiť iným. To je tá úcta? Kvôli
ideálu obrazu dnešného života aj
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zabijeme, len aby bolo dobre. „Ste
tehotná? Skontrolujeme, či bude
dieťa v poriadku. Hm, je tu percento, že môže byť postihnuté. Vyriešime, nebojte sa. Zabijeme.“

mali telá atlétov. Kresťanstvo prinieslo ľudstvu pohľad Boha na
krásu človeka v jeho duchovnej
stránke. Pre Ježiša nie je dôležité,
či mám vyrysované brucho alebo

Veď prečo by niekto mal žiť? Lebo
nespĺňa nejakú predstavu o forme
života? Koho predstavu? A máme
nových bohov, ktorí rozhodujú o
žití a nežití a my k tomu len pritakávame. Dieťa? Zabiť, však hádam
nám tu nebude ničiť krásu tela. Nevládny? Zabiť, nebude nás tu
predsa obmedzovať v rozkvete
mladosti. A život si začíname
vážiť, až keď ide o naše telo.
Chceme dobre len sebe i na úkor
ostatných. Chceme žiť sto rokov a
robíme preto aj neuveriteľné veci.
Snažíme sa o nesmrteľnosť tela, a
pritom sme už dávno zabudli na
dušu. „Nikto sa nestará o to, či
bude žiť dobre, ale každý len o to,
či bude žiť dlho. Hoci každý má vo
svojej moci žiť dobre, no žiť dlho
nikto.“ Už Ježišov súčasník Seneca
videl tento problém v antickej spoločnosti, kde kult tela zašiel do
krajnosti, keď i rímski bohovia

previsnutý pupok, či mám čiernu
hrivu alebo riedke šediny. Jemu záleží na tom, aby sme sa navzájom
vážili, aby sme videli v človeku
jeho samotného, aby sme vedeli
prijať aj život, o ktorom sme nesnívali.
Boh nás stvoril, aby sa s nami
mohol podeliť o radosť a lásku. S
každým. A každého nám posiela
do cesty, aby sme túto radosť
mohli prežívať spolu. Ak Boh dáva
niekomu život, nie je na nás, aby
sme určovali jeho dĺžku, prijmime
preto jeho lásku k nám a dávajme
ju aj tým, ktorých máme okolo
seba - nechcenému dieťaťu svojej
slobodnej dcéry, príbuznému
v kóme stojac nás viacej výdavkov.
Bráňme život svoj i svojich blízkych aj proti hanbe a odsúdeniu
okolia, veď Boh za to stojí.
Jaroslav Chovanec, farár
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Editoriál

Cyrilo - metodský jubilejný rok,
ktorý je na Slovensku súbežne
umocnený Rokom viery sa pomaly
blíži k vrcholu. My sme sa v jeho
príprave, ale aj samotnom roku, dotkli nielen histórie zo života sv. vierozvestov, ale aj tém, ktoré súvisia s
ich príchodom, životom a ohlasovaním Božieho slova.
Dnešná naša téma Úcta k životu je tiež veľmi úzko spojená práve v
duchu tohto významného roka pre nás. Prečo práve táto téma?
V prvom rade vás chceme, naši milí čitatelia, pozvať na Národný pochod za život v Košiciach, ktorý sa bude konať 22. septembra 2013. Taktiež preto, že dennodenne sme vystavovaní doslova psychickému
nátlaku, nielen zo strany masmédií, ale aj prostredníctvom politických
aktivít a snáh považovať neprirodzené a nanútené hodnoty, spôsoby a
vzťahy za potrebné, žiaduce a správne. Tak, ako na to poukázal pán farár
vo svojom úvode: „Pre krásu chceme obetovať všetko. Pre zdravie sme
ochotní ublížiť iným...“ vdp. Martin Koleják píše: „V modernej spoločnosti sa často rešpektujú iba práva tých, ktorí majú moc alebo tých, ktorí
dokážu hlasno kričať a upozorniť na seba prostredníctvom médií.“
Ako učiteľka sa každý deň stretávam s množstvom žiakov, ale aj ich
príbuznými a s ich nie vždy úctivým správaním. Niekedy zisťujem, že
deti sú mnohokrát úctivejšie ako dospelí. Stalo sa, že som išla s našimi
pani upratovačkami v družnom rozhovore a pri dverách sme sa obchádzali s istou staršou pani a jej vnukom - naším žiakom. Najskôr išli pani
upratovačky, za nimi ja. Žiak ma zbadal a nasledoval pozdrav, iba jeho.
Po odzdravení a pár krokoch som počula za svojim chrbtom vyčítavú
vetu: „To si nevedel povedať, že je tam učiteľka?“
Čo k tomu dodať? S úctou k iným a k životu ako takému musíme v
prvom rade začať od seba, musí byť rešpektovaná vo všetkých fázach
a na všetkých úrovniach nášho života, ako na to upozornil pán Ján
Banovčan.
Milí naši čitatelia, v tomto čísle vám ponúkame aj mnoho ďalších
hodnotných článkov zo života našej farnosti, histórie, postrehov a názorov. Želáme vám radosť pri chvíľach strávených s Radosťou.
Andrea Šprláková
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Národný pochod za život - Košice 22. september 2013
Pred desiatkami tisíc mladých
ľudí, najmä otcov a mám mladých
rodín na mnohých podujatiach v
rámci Dňa rodiny odznela pozvánka na Národný pochod za
život. Iniciátorom a koordinátorom
už piateho ročníka Dňa rodiny zameraného na a pre rodinu je Fórum
kresťanských inštitúcií, na miestnej
úrovni ho realizujú najmä dobrovoľníci v centrách pre rodinu.
Po celom Slovensku boli návštevníci podujatí, na ktorých sa
zdôrazňuje nenahraditeľný význam
tradičnej rodiny, pozvaní k úcte a
ochrane života človeka od počatia
po prirodzenú smrť.
Organizátori dňa rodiny vo
svojom vyhlásení na www.denrodiny.sk hovoria o rodine ako ideálnom priestore pre život, rozvoj detí
a lásku: „Rodina založená trvalým
manželstvom jedného muža a jednej
ženy, ktorú tvoria spolu s ich deťmi,
je prirodzenou a základnou bunkou
spoločnosti. Rodina vytvára ideálny
priestor pre život, rozvoj detí a rast
vzájomnej lásky partnerov. Rodina
je na Slovensku najdôležitejšou
hodnotou, o čom svedčia nielen
prieskumy verejnej mienky, ale aj
množstvá harmonických rodín.“
Hovorca Národného pochodu
za život, Tomáš Kováčik (29), zdôrazňuje: „Je zvláštne, že je dnes potrebné obhajovať hodnoty ako život
človeka či rodina. Pritom tieto hodnoty každý z nás prirodzene vníma
ako niečo, o čo sa mohol vždy
oprieť a je zmätený z ich neustáleho

Foto: Marek Chovanec

spochybňovania. Spolu hovoríme:
Stačilo!“
Národný pochod za život ako
najvýznamnejšie podujatie svojho
druhu na Slovensku sa bude po
prvý krát konať s celoslovenskou
pôsobnosťou. Lokálne pochody za
život sa v rôznych mestách konali
i pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa.
V našej farnosti Trstená sa
konal Pro Life koncert (koncert
pre život) 5. mája pod záštitou
Fóra života. Koncertu sa zúčastnili rôzne kresťanské spevácke
skupiny a zbory. Nechýbala ani
predsedníčka Fóra života Marcela
Dobešová a europoslankyňa pani
Anna Záborská. (poznámka šéfredaktorky)
Organizátori septembrového

pochodu očakávajú účasť viac ako
desať tisíc pochodujúcich, ktorí
vyjadria podporu ochrane života
od počatia až po prirodzenú smrť a
premenia Košice na Európske
hlavné mesto kultúry života. Pripravené budú aj sprievodné podujatia - prednášky, workshopy,
diskusie, koncerty či sv. omše so
všetkými slovenskými biskupmi.
K spolupráci na tomto významnom
celoslovenskom podujatí sú pozvaní všetci jednotlivci, skupiny,
organizácie, spolky, cirkvi a spoločenstvá.
Tomáš Kováčik, hovorca Národného pochodu za život
www.pochodzazivot.sk

Ako symbolicky „priložiť nohu“
k prvému Národnému pochodu za život
Chceli by ste podporiť Národný pochod za život (NPŽ),
ktorý sa bude konať pod záštitou
Konferencie biskupov Slovenska
22. septembra v Košiciach, ale z

nejakého dôvodu sa ho nemôžete
zúčastniť osobne? Ak sa stotožňujete s myšlienkou, že život každého
človeka by mal byť bezpodmienečne chránený počas celého jeho

trvania a mala by byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť, prinášame niekoľko tipov ako sa
zapojiť na:
www.forumzivota.sk
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Ochrana života
V dnešnej dobe často počúvame
o právach. Zo základných ľudských
práv je najdôležitejšie právo na
život. Existuje aj právo na slobodu
a osobnú bezpečnosť, na náboženskú slobodu, na slobody hľadania pravdy, na základné vzdelanie,
na slobodu prejavu, na pravdivé informácie, na dobré meno, na vlastnenie majetku atď. Čo by bolo však
platné, ak by sa tieto práva uznávali
a neuznalo by sa právo na život?
Iba ten človek, ktorý žije, si môže

domom, kde môžu všetci žiť v súlade so základnými zásadami rovnosti, ale pretvára sa na tyranský
štát, uzurpujúci si právo disponovať životom slabších a bezbranných, nenarodených detí a starých,
a to v mene spoločenského úžitku,
ktorý v skutočnosti znamená len záujem určite skupiny.“
V modernej spoločnosti sa
často rešpektujú iba práva tých,
ktorí majú moc, alebo tých, ktorí
dokážu hlasno kričať a upozorniť

www.pochodzazivot.sk

uplatňovať všetky ostatné práva. V
minulom storočí totalitné systémy
veľmi hrubo porušovali právo na
život. V nacistických koncentračných táboroch zahynulo 11 miliónov ľudí, z toho 6 miliónov židov.
Obetí komunizmu sa odhaduje na
100 miliónov.
Dnes sa môže zdať, že v demokratických štátnych zriadeniach sa
rešpektuje právo na život. Je tu však
otázka: Kedy život začína? Odpoveď je jednoznačná: Od počatia.
Druhá otázka znie: Rešpektujú demokratické štáty život od počatia?
Vieme dobre, že nie. Ján Pavol II. v
encyklike Evangelium vitae (evanjelium života) naliehavo upozorňuje: „Keď sa takto demokracia
spreneveruje vlastným princípom,
mení sa v podstate na totalitný systém. Štát už nie je spoločným
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na seba prostredníctvom médií.
Deti v lone matky však kričať nedokážu. Nikde nepočuť ich hlas.
Preto je veľkou zodpovednosťou
nás, ktorí vieme, že sa na nich
pácha krivda, aby sme pozdvihli
svoj hlas na ich ochranu. Preto
kresťania v mnohých krajinách organizujú pochody za život na
ochranu nenarodených detí. Tohto
roku, 22. septembra 2013, sa prvýkrát v histórii Slovenska uskutoční
Národný pochod za život v Košiciach. Takto chcú kresťania byť
hlasom tých, ktorí nemajú hlas,
ochrániť tých, ktorí sa sami nevedia brániť, pomôcť tým, ktorí si
sami nevedia pomôcť. Takto sa buduje kultúra skutočnej solidarity.
Prvú a základnú skúsenosť
lásky a solidarity nachádzame v rodine, vo vzťahu rodič – dieťa, ako

aj vo vzťahoch medzi súrodencami. Zvlášť dôležitá je solidarita
medzi matkou a dieťaťom, pretože
dieťa bez nej nemôže prežiť (ani
fyzicky, ale ani psychicky). Bez
tejto solidarity by ľudský rod bol
určený na rýchly zánik. Ona je základom všetkých iných jej foriem.
Medzi matkou a dieťaťom je solidárne puto, prvotný vzťah, ktorý v
reťazi vzťahov tvorí prvý článok.
Rozbiť na počiatku túto reťaz solidarity znamená odťať samotné korene ducha solidarity. To
sa deje predovšetkým
vtedy, ak namiesto pomoci dieťaťu sa siahne
na jeho život interrupciou. Odopiera sa pomoc
najslabšiemu, najbezbrannejšiemu. Víťazia
silnejší, ktorým slabé
dieťa prekáža. Tak sa
presadzuje v spoločnosti
násilná mentalita, v ktorej prevláda vôľa silnejších nad slabšími. Ide o
antisolidárnu mentalitu. Prejaví sa
to nakoniec na všetkých úrovniach
spoločenských vzťahov: v rodinách, v školách medzi deťmi, na
pracoviskách, úradoch, súdoch...
Spravodlivú a solidárnu spoločnosť je nevyhnutné budovať na
tom, že sa začnú rešpektovať práva
najslabších, ktorými sú nenarodené
bezbranné deti.
Tí, ktorí legalizujú potraty, implicitne zavádzajú princíp, že život
jedného človeka môže závisieť od
svojvôle druhého. Všetci ľudia,
strany, vlády a štáty, ktorí podporujú interrupcie, ničia solidaritu v
jej základoch.
Pán Ježiš povedal: „Čokoľvek
ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste
urobili“ (Mt 25, 40).
vdp. Martin Koleják
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Úcta k životu
visť, namyslenosť znečisťujú život! Život ako dar
Život ako pojem
Sme súčasťou stvorenstva
Slovo život má v slovníkoch Ochraňovať znamená byť ostražití
veľa významov. Najviac ich náj- voči svojim pocitom a nášmu srdcu, vďaka nášmu životu, životu - ktorý
deme v elektronickom lexikóne slo- pretože odtiaľ vychádzajú dobré aj sme dostali ako dar. Prijatím daru
venského jazyka, kde je uvedených zlé úmysly. Tie, ktoré budujú a tie, života sme však prijali aj veľkú
zodpovednosť – chrániť
hneď 12 významov. Aj
ho a zveľaďovať. Sposväté písmo pojem život
Úcta k životu v modlitbe
meňme si na Ježišovo popoužíva v rôznych význadobenstvo o talentoch, v
moch a pre zaujímavosť –
ktorom istý človek chysv tejto knihe kníh nájdeme
Ó, Mária,
tajúci sa na cestu zveruje
slovo život až v 743 verúsvit nového sveta,
svojim sluhom majetok –
šoch. Sv. Otec František vo
Matka žijúcich,
svoje talenty (mimochosvojej homílii počas inautebe zverujeme vec života:
dom peňažná jednotka 1
guračnej svätej omše nahradil tento pojem ešte zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy talent zodpovedala hodnote 58,9 kg zlata čo v
širším pojmom - stvorendetí, ktorým nie je dovolené prísť
súčasnom
kurze znamená
stvo,
keď
hovorí:
na svet,
viac ako 2 mil. EUR).
„Chráňme s láskou to, čo
chudobných, ktorí zápasia
Prvý sluha dostal 5,
nám Boh daroval! Povolas ťažkosťami života,
druhý 2 a tretí 1 talent,
nie ochraňovať sa netýka
mužov a žien - obetí neľudského
každý podľa svojich
iba nás kresťanov, ale má
schopností. Keď sa po
dimenziu, ktorá presahuje
násilia,
dlhom čase pán vrátil,
a je jednoducho ľudská,
starých a chorých zabitých
prvý sluha mu odovzdal
dotýka sa všetkých. Je to
z ľahostajnosti
5 darovaných a ďalších 5
povolanie chrániť celé
alebo z nepravého súcitu.
nadobudnutých talentov,
stvorenie, nádheru stvorenDaj, aby všetci veriaci v tvojho Syna
druhý sluha 2 talenty rozstva, ako to hovorí kniha
Genezis a ako nám to uká- dokázali otvorene a s láskou ohlasovať množil na 4, no tretí
zal sv. František z Assisi:
ľuďom našej doby Evanjelium života. sluha pánovi odovzdal
len ten istý 1 talent, ktorý
Znamená to rešpektovať
Vypros im milosť, aby ho prijímali
mu bol zverený. Pán prkaždé Božie stvorenie a
ako stále nový dar,
vých dvoch sluhov odprostredie, v ktorom žiaby pociťovali radosť a vďačnosť
menil, ale tretieho nechal
jeme....Chcel by som požiavyhnať. Toľko biblia. Aj
dať a prosím všetkých, ktorí
z jeho slávenia
náš
súčasný Občiansky
zastávajú
zodpovedné
po celý život,
zákonník v §630 o dare
úlohy v ekonomickej, polivypros im odvahu, činné a vytrvalé
hovorí: „Darca sa môže
tickej alebo sociálnej obsvedectvo o ňom,
domáhať vrátenia daru,
lasti, všetkých mužov a
aby mohli budovať
ak sa obdarovaný správa
ženy dobrej vôle: Buďme
k nemu alebo členom
„ochrancovia“ stvorenso všetkými ľuďmi dobrej vôle
jeho rodiny tak, že tým
stva, Božieho obrazu vtlacivilizáciu pravdy a lásky.
hrubo porušuje dobré
čeného
do
prírody,
mravy.“ Dar teda nie je
ochrancovia druhých, židefinitívnym majetkom.
votného prostredia. Nedovoľme, aby nás na púti týmto ktoré ničia! Nesmieme sa báť dob- Dar zaväzuje. Človek na toto rád a
svetom sprevádzali plány ničenia a roty a už vôbec nie nežnosti!“ V čoraz častejšie zabúda, a to nielen
smrti! Ale aby sme „ochraňovali“, tomto citáte je ukrytá celá šírka pri všetkých daroch, ktorých sa mu
musíme chrániť aj seba samých! pojmu život, ale aj podstata úcty k dostáva od jeho blízkych, ale aj pri
dare života, ktorý dostal od Boha.
Pamätajme na to, že nenávisť, zá- životu.
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A táto zábudlivosť znamená stratu otca a matku? V študentských čaúcty k darcovi i k daru.
soch sme sa medzi priateľmi občas
doberali, keď sme si navzájom uťaŽivot začatý
hovali, že: „Chudák, mal ťažké detJe predmetom vášnivých debát, stvo, otec chlap – mama chlap.“
vytĺkaním politického kapitálu, po- Netušili sme, čoho sa o 30 rokov
chybnou argumentáciou až dema- dožijeme. Aj to je vďaka nedostagógiou. Ale kde sa stratila úcta? točnej úcte k životu.
Veď koľko je citu v handrkovaní sa
Súčasný svet, pretrvávajúca fio to, odkedy je ľudský plod novým nančná a hospodárska kríza, stres,
životom? Aká úcta k životu je v za- nezamestnanosť, prehlbovanie rozbíjaní ľudských plodov na vedecké dielov v spoločnosti, vytrácajúca sa
účely, na produkciu zárodočných spolupatričnosť medzi ľuďmi,
buniek, na „výrobu náhradných die- strata tradičných hodnôt – to všetko
lov“ alebo len tak, lebo nie je prináša aj stratu úcty k vlastnému
vhodný čas na dieťa? Oháňame sa životu i k životu blízkych. Štatisprávom matky či rodičov rozhod- tiky varujú pred vysokým počtom
núť o svojom živote. Ale rozho- samovrážd. Je ťažké súdiť a obyduje/-ú skutočne len o svojom čajne sa snažíme hľadať dôvody,
živote keď sa ním potláča právo ne- možno aj ospravedlnenia.
narodeného dieťaťa – jej/ich dieV dnešnom svete vidíme aj
ťaťa - na život? Je tu potrebné ešte veľa násilia a často možno počuť
ďalšie zjednodušovanie legislatívy vetu: „Ten by si zaslúžil trest
keď množstvo nešťastných žien do smrti!“ Ale aj toto je strata úcty k
konca života trpí výčitkami za svoje životu. Starozákonné „oko za oko“
„v tom momente také logické a sa- nahradilo Ježišovo milosrdenstvo a
mozrejmé“ no nezvratné rozhodnu- utrpenie. Veď aj jeho odsúdili a potie?
pravili „podľa práva“. Blahoslavený Ján Pavol II. sa tejto
Život žitý
problematike venoval v encyklike
Aj tu sme v súčasnej spoloč- Evangelium Vitae (Evanjelium žinosti zašli pod rúškom práv v našej vota). Stále rastúci odpor verejnej
civilizácii akosi príliš ďaleko. Ako mienky voči trestu smrti považoval
ináč nazvať potieranie hodnoty ro- za znak nádeje. V čl. 56 napísal:
diny a jej stavanie na roveň vzťahu „Tak v Cirkvi, ako aj v civilizovadvoch ľudí bez rozdielu pohlavia. nej spoločnosti sa stále všeobecnejČoraz viac manželstiev rieši svoje šie hlása požiadavka čo najviac
problémy - akosi automaticky - roz- obmedziť alebo ho úplne zrušiť...
vodom, čoraz viac mladých chlap- Treba dôkladne zvážiť uloženie
cov a dievčat tvrdí, že na spoločný trestu smrti... nemá sa pritom siaživot „nepotrebujú papier“, čoraz hať k poprave páchateľa okrem
viac štátov zavádza do svojho práva prípadov absolútnej nutnosti, keď
manželstvá medzi dvoma mužmi niet iných spôsobov ochrany spoalebo dvoma ženami, lebo „oni na ločnosti. Dnes však vďaka lepšej
to papier potrebujú“. Niektoré štáty organizovanosti spoločnosti sú tazašli ešte ďalej, keď homosexuál- kéto prípady veľmi zriedkavé a
nym manželstvám umožňujú osvo- možno sa už vôbec nevyskytujú." Je
jovanie detí. Vraj na to majú právo. predsa hrozné ak spoločnosť naAle nemá aj takéto dieťa právo na jíma „kata“ aby zabil odsúdeného

Rok viery

na trest smrti. A proti trestu smrti
svedčia aj finančné ukazovatele.
Podľa údajov z USA poprava stojí
asi 2,3 milióna dolárov a doživotie
„iba“ asi 400 tisíc...
Život prežitý
Ľudia vo vyššom veku zvyknú
niekedy povedať, že už majú život
za sebou. Boja sa často choroby,
utrpenia a bolesti, odkázanosti,
boja sa, že budú na obtiaž. A
dnešná spoločnosť im to často nezjednodušuje. Množstvo „tiežpodnikateľov“ sa bez zábran
špecializuje na podvádzanie dôverčivých starých ľudí. Na internete
sa prehnala v Českej republike nedávno nenávistná extrémistická
kampaň napádajúca najstaršiu generáciu ako skupinu ohrozujúcu
generácie mladšie. Aj to je nedostatok úcty k životu, ktorý dnes vyúsťuje do občas úspešných
pokusov o uzákonenie eutanázie.
Európsky súd pre ľudské práva nedávno v spore Grossová proti Švajčiarsku (vo Švajčiarsku je
eutanázia zákonom povolená, ale
lekári odmietli pacientke podať
smrteľnú dávku lieku, lebo jej
nemoc nie je v záverečnom štádiu)
rozhodol, že bolo porušené jej
právo. Rozsudok nie je právoplatný no sú obavy, čo by prípadné
správoplatnenie znamenalo pre
členské štáty EÚ. Hrozí nám ďalšie povýšenie „práva“ nad „prikázaním nezabiješ“, hrozí ďalší
hrubý prejav neúcty k životu.
Verím, milí čitatelia, že ak ste
sa dostali až tu, slová vyššie uvedenej modlitby upevnili vo Vás
Vašu úctu k životu, posunuli prevahu na stranu „kultúry života“ a
spôsobili vážne oslabenie prejavov
„kultúry smrti“ v našom svete.

Použitá literatúra:
Modlitba: in v Ríme, pri sv. Petrovi, dňa 25. marca 1995, na slávnosť Zvestovania Panny Márie; Ján Pavol II., pápež
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Prinášanie obety Bohu siaha do počiatkov existencie ľudstva po prvotnom hriechu. Najdôležitejšie boli
krvavé obety, pretože krv zvierat (podľa predstavy starozákonného človeka v krvi je život) bola zástupnou
obetou za človeka. Prinášali sa aj potravinové, nekrvavé obety z prvotín plodov. Všetky obety súviseli s
miestom obetovania, ktoré voláme oltár. Latinčina pozná dve synonymá pre označenie miesta na spaľovanie
obetí: altare (od adolere paľovať) a ara (od arere planúť, páliť).

III. Oltár
Oltár v starozákonnej dobe
Prvýkrát sa v Starom zákone
dozvedáme o oltári z Gn 8, 20: „Tu
Noe postavil Pánovi oltár, vzal zo
všetkého čistého dobytka a zo všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári“. Avšak už
Kain a Ábel priniesli obetu zo svojich prvotín (Gn 4, 3-4). Patriarchovia a sudcovia prinášali svoje obety
na rôznych pamätných miestach
buď na nejakom kameni (Abrahám
obetoval Izáka na kameni, kde bol
neskôr postavený Šalamúnov
chrám a ktorý je súčasťou dnešnej
Omarovej mešity na chrámovej
plošine v Jeruzaleme) alebo postavili oltár navŕšením kameňov. Stretnutie s Bohom, jeho osobitné
zjavenie, zasiahnutie do života patriarchu, sudcu na konkrétnom
mieste sa tak stalo základom vytvorenia siete posvätných miest v
celom Kanaáne.

urobiť dva oltáre podľa toho, čo
videl. Prvý oltár, na zápalné obety,
bol z akáciového dreva celý potiahnutý meďou so
štyrmi rohmi
približne 2,6 m
dlhý a široký a
1,6 m vysoký.
Bol umiestnený
pred svätyňou,
aby sa naznačilo, že k Bohu
môže prísť len
hriešnik očistený
obetou.
Tento oltár bol
dutý a mal štyri krúžky a dve tyče
z akáciového dreva potiahnuté
meďou, aby sa dal ľahko prenášať,
keď Izraeliti putovali po púšti. V
Šalamúnovom chráme bol oltár na
zápalné obety oveľa väčší. Dlhý a
široký bol približne 10,5 m a vysoký 5,3 m. Bol celý z medi, pretože sa už nemusel
prenášať a nemal vystupujúce rohy. Druhý, Zorobábelov chrám mal
oltár z netesaných kameňov dlhý a široký asi 9 m
a vysoký 4,5 m. Keď
tento chrám zveľadil
kráľ Herodes Veľký,
oltár zväčšil na gigantických 22,5 m dĺžky a
šírky a 6,8 m výšky. Na
tomto oltári sa neustále
udržoval oheň na znak
ustavičnej bohoslužby
(aj ako predobraz ustaModel oltára s rohmi z Beer Shevy.
vičnej
novozákonnej
Foto: autor
obety). Rohy oltára mali
Po egyptskom zajatí prikázal niekedy osobitnú úlohu: pri niektoPán Boh Mojžišovi na vrchu Sinaj rých obetách sa natierali krvou

obetovaných zvierat, boli aj miestom útočišťa pri niektorých previneniach, ak však nešlo o vraha. Ich

Foto: autor

význam nie je celkom jasný, ale
pravdepodobne vyjadrovali silu,
vznešenosť.
Druhý oltár sa nazýva kadidlový. Bol z akáciového dreva obtiahnutý zlatom a taktiež mal rohy.
Bol veľký približne 0,5 x 0,5 x 1 m
a bol umiestnený vo svätyni pred
vstupom do svätyne svätých pred
oponou. V Šalamúnovom chráme
bol tento oltár z cédrového dreva,
taktiež obtiahnutý zlatom. Na tento
oltár sa prinášal oheň z oltára pre
zápalné obety. Pálilo sa tu kadidlo
ako pripomienka modlitieb, ktoré
stúpajú k Bohu (porov. Ž 141, 2).
Stánok stretnutia, neskôr pevný
Šalamúnov, Zorobábelov (po prestavaní nazývaný Herodesov)
chrám boli jediným oficiálnym
miestom kultu, kde musel prísť
každý dospelý Izraelita trikrát do
roka na sviatky. Avšak vieme, že
od vstupu do Zasľúbenej zeme
Izraeliti prinášali Bohu obety na
rôznych miestach súvisiacich so
životom patriarchov, sudcov alebo
na výšinách. Tieto obety boli
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spočiatku legitímne, ale neskôr ich
proroci začali kritizovať a bola
snaha ich zbúrať. Pravdepodobne
sa začali používať na pohanské
obety. Súvisí to aj s centralizáciou
bohoslužby do chrámu, ktorý
bol len jeden v Jeruzaleme.
Tak sa Boží ľud Starého zákona pripravil na príchod Ježiša Krista ako jediného
pravého kňaza, oltára a obety
Nového zákona.

zaobstarávali relikvie, ktoré ukladali pod oltár alebo do neho. Neskôr sa to stalo povinnosťou až do
II. Vatikánskeho koncilu. Po Milánskom edikte r. 313 sa začali pre-

Oltár v novozákonnej dobe
Pán Ježiš zdôrazňoval
dôležitosť oltára a jeho posvätnosť (porov. Mt 23, 1820). Zároveň predpovedá
koniec
Jeruzalemského
chrámu, jeho oltára a obety.
Ona už nie je potrebná, pretože predobraz vystrieda naplnenie. Takže presnejšie je
povedať, že starozákonná
obeta nebola zrušená, ale Foto: redakcia
Pánom Ježišom privedená k doko- sadzovať pevné kamenné oltáre.
nalosti a naplnená. Pri Poslednej Nad niektoré oltáre sa stavali balvečeri a následne na kríži Pán Ježiš dachýny, čo bolo znakom zvláštnej
napĺňa všetky starozákonné obety a úcty. Oltár sa postupne posúval k
privádza ich k dokonalosti, keď stene a za ním alebo na neho sa dáobetuje seba samého Otcovi. Od- vali obrazy, čím vznikla „nadvtedy existuje len jedna jediná stavba“ oltárneho stola zvaná
obeta Nového zákona. Kristus zo- retabulum.
mrel raz navždy a viacej neumiera
Retabulum nadobúdalo v rôz(porov. Hebr 9, 12; Rim 6, 9-10). nych obdobiach rôzne podoby.
Táto jediná obeta stačí na zmytie Najmä v gotike sa nad oltárom buvšetkých hriechov sveta. Preto pri dovali veľké krídlové retabuly, posvätej omši prinášame stále tú istú stavené na soklovitej podložke
obetu, neopakuje sa, ale sprítom- (predela), v strede so sochou paňuje sa tá istá obeta Pána Ježiša na tróna kostola či iných svätých, na
kríži, tu a teraz na oltári.Prví kres- krídlach boli obrazy svätých, paťania používali prenosné oltáre, šiové cykly či cykly zo života
pretože svätá omša, obeta Nového Panny Márie. V renesancii a bazákona, sa slávila v súkromných roku tvoril retabulum veľký cendomoch. V katakombách, počas trálny obraz orámovaný stĺpmi
prenasledovania Cirkvi, sa kresťa- alebo celou architektúrou. Od bania schádzali na slávenie lámania roka sa pevnou súčasťou oltára
chleba pri hroboch mučeníkov, kto- stáva svätostánok.
rých kult vzrástol v 2. storočí. Pri
Kostol bol vždy budovaný smeich hroboch alebo nad nimi mali rom na východ. Na rozdiel od naoltár. Kde neboli hroby, kresťania si šich moderných čias, v minulosti
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mali pre ľudí svoju symboliku aj
svetové strany. Z východu sa očakával príchod Ježiša Krista, ktorý
je svetlom sveta, preto boli všetci
otočení smerom na východ, kde
vychádza slnko, teda prakticky k oltáru. (Nesprávne a
niekedy až hanlivo sa hovorí,
že kňaz bol obrátený
„chrbtom k ľudu“. V skutočnosti bol „s ľudom obrátený
na východ“, čo je fyzicky to
isté, ale dáva to tejto skutočnosti nové svetlo a význam.)
Spočiatku bol v kostole vždy
len jeden oltár. Neskôr sa stavali v jednom kostole aj viaceré oltáre – buď v apsidách
bočných lodí (napr. náš kostol v Trstenej) alebo pri
stĺpoch hlavnej lode (napr.
Chrám sv. Jakuba v Levoči).
Súviselo to s tým, že sa slúžili aj viaceré sväté omše
naraz v jednom kostole na
viacerých oltároch.
V staroveku sa na oltár dávala
len ľanová plachta, chlieb, víno a
liturgické texty. Od 8. stor. tam nachádzame aj relikviáre a od 11.
stor. aj oltárny kríž a svietniky. Od
raného stredoveku bola čelná stena
oltára ozdobovaná vzácnymi závesmi nazývanými antipendium.
V súčasnosti sa budujú oltáre v
strede presbyteria bez akejkoľvek
nadstavby. V mnohých kostoloch
ostal pri stene starý oltár, ktorý má
historickú hodnotu a z ktorého sa
používa svätostánok. Pevný oltár
konsekruje biskup. Menzu (hornú
dosku) oltára, ktorá má mať štyri
rohy (teda tvar obdĺžnika alebo
štvorca), pomaže chrizmou, čím ju
zasväcuje Bohu na konanie obety.
Potom na ňu umiestni kadidelnicu
s kadidlom ako symbol obety a
modlitby. Tretím symbolom spojeným s oltárom je zažatie sviec, pretože Kristus je svetlom sveta
(porov. Jn 8, 12).
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Materiál a umiestnenie oltára podľa Všeobecných smerníc Rímskeho misála z r. 2002
O oltári a jeho výzdobe hovoria smernice v bodoch 295 až 308, z ktorých sa dozvedáme, že:
Je osožné, aby bol v každom kostole pevný oltár, ktorý jasnejšie a trvalo naznačuje Ježiša Krista, Živý
kameň (1 Pt 2,4, porov. Ef 2,20). ... Pevným sa nazýva oltár, ktorého stavba je spojená s dlažbou, takže ho
nemožno pohnúť; prenosným zase ten oltár, ktorý možno prenášať.
Hlavný oltár treba postaviť oddelene od steny, aby ho bolo možno ľahko obchádzať a aby sa mohla na
ňom bohoslužba konať tvárou k ľudu, a je potrebné tak urobiť všade, kde je to možné. Oltár však nech je na
takom mieste, aby bol skutočne stredom, na ktorý sa upútava pozornosť celého zhromaždenia. Má byť
spravidla pevný a posvätený.
Podľa tradičného cirkevného zvyku a symboliky má byť menza pevného oltára kamenná, a to z prírodného kameňa.
Je dobré, keď sa zachová zvyk vkladať pod oltár pred posvätením relikvie svätých, aj tých, čo neboli
mučeníkmi. Treba však dbať na to, aby pravosť týchto relikvií bola zaručená.
Z úcty k sláveniu pamiatky Pána a k hostine, na ktorej sa podáva Pánovo telo a krv, má sa prestrieť na
oltár, na ktorom sa celebruje, aspoň jedna plachta bielej farby, ktorá tvarom, rozmermi a výzdobou má byť v
súlade so štýlom oltára.
Na menzu oltára možno položiť len to, čo si vyžaduje slávenie omše, čiže evanjeliár od začiatku slávenia do prednášania evanjelia; od prinášania darov do očistenia nádob: kalich s paténou, pyxida, ak je potrebná, napokon korporál, purifikatórium, pallu a misál. Nenápadne nech sa umiestni aj mikrofón pre
zosilnenie hlasu.
Svietniky, ktoré sa vyžadujú pri jednotlivých liturgických úkonoch kvôli úcte i slávnostnosti obradu,
treba vhodne umiestniť, s prihliadnutím na štruktúru oltára a presbytéria, na oltár alebo vedľa neho. Celok
má byť vkusne zladený, ale tak, aby veriaci mohli dobre vidieť, čo sa deje na oltári alebo čo sa naň kladie.
Na oltári alebo v jeho blízkosti má byť kríž s podobou ukrižovaného Krista, dobre viditeľný zhromaždenému ľudu. Je osožné, aby takýto kríž zostával blízko oltára aj mimo liturgického slávenia, aby sa tak
myseľ veriacich obracala na spásonosné Pánovo umučenie.
Úcta oltáru
Pri svätej omši sa úcta oltáru
vzdáva hlbokým úklonom (teda v
páse, nielen hlavou): kňaz a posluhujúci pri príchode pred oltár (ak
svätostánok nie je v presbytériu, ale
vo vzdialenej bočnej kaplnke) a kedykoľvek sa prechádza popred
oltár. Na začiatku a konci svätej
omše kňaz a diakon pozdravia oltár
bozkom. Je to bozk lásky Kristovi,
ktorého oltár symbolizuje; hlbokého zjednotenia služobníka s tým,
ktorého osobitne sprítomňuje.
Mimo svätej omše, ak sa v presbytériu nenachádza svätostánok,
kedykoľvek sa prechádza popred
oltár hlboko sa ukláňa.

V našich kostoloch (týka
sa to všetkých troch
kostolov
našej farnosti) sa
oltár nachádza v jednej línii so
svätostánkom. Preto si pri príchode
do kostola, odchode z kostola a kedykoľvek prechádzame popred
oltár so svätostánkom vždy pokľakneme pred eucharistickým
Kristom. Výnimkou sú posluhujúci, ktorí nesú kríž alebo sviece,

Foto: redakcia

ktorí nepokľaknú, ale urobia úklon
hlavou.
Vo všeobecnosti prejavujeme
úctu oltáru aj tým, že naň nekladieme nič, čo tam nepatrí, a to ani
mimo svätej omše.
Miroslav Hric, kaplán

Použitá literatúra:
Všeobecné smernice Rímskeho misála. [online]. Dostupné na internete: <http://www.knazi.sk/liturgia/download/VSRM.pdf>.
ADAM, A. Liturgika : Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha : Vyšehrad, 2001, s. 411-413.
NOVOTNÝ, A. Biblický slovník. Praha : Kalich, 1992, s. 547-550.
KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT. Biskupský ceremoniál. [online]. Dostupné na internete: <http://www.farar.inky.sk/Resources/Liturgia/!Caeremoniale%20episcoporum%20-%20CELE.pdf>.
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Z histórie farnosti

Mestská nemocnica - chudobinec v Trstenej v 18 a
19. storočí
V historických záznamoch nachádzame viaceré zmienky a svedectvá o existencii inštitútu sociálnej práce
a starostlivosti o chorých, chudobných a núdznych na území tohto mesta už v prvej polovici 18. storočia. Jeho
jestvovanie už v polovici 18. storočia nasvedčuje o vysokej sociálnej i duchovnej spolupatričnosti miestnych
veriacich a mešťanov medzi sebou navzájom.
Príčiny vzniku chudobinca
Vznik sociálneho inštitútu pre
chudobných v Trstenej ovplyvnili
viaceré faktory. Myslíme si, že na
prvom mieste to bol ľudský faktor,
ktorý bol podmienený systémom
morálnych a kresťanských hodnôt.
Do istej miery na to vplývalo aj spoločenské a
ekonomické zriadenie.
Na zriadenie tejto ustanovizne mali vplyv samosprávne štruktúry a do
istej miery aj cirkevné
vrchnosti. Domnievame
sa, že sekundárnymi faktormi, ktoré vplývali na
vybudovanie tohto mestského špitála, mala zamestnanostná diverzita
obyvateľstva, poľnohospodárska produkcia a
konfesionálne rozvrstvenie obyvateľstva. Cieľom mestského chudobinca bolo zabezpečiť nevyhnutnú
materiálnu, sociálnu i duchovnú
starostlivosť pre tých najchudobnejších z mesta a farnosti.
Prvé správy o jeho existencii
V roku 1727 je po prvýkrát doložená existencia chudobinca (xenodochium) v Trstenej. Podľa
kanonickej vizitácie z roku 1754 sa
uvádza, že farníci stavali v tom čase
špitál pre chudobných, ktorý je označovaný ako hospitale. Kanonická
vizitácia z roku 1776 v preklade
píše o ňom, že „Špitál v Trstenej
postavili farníci bez akejkoľvek základiny. Miestni chudobní žobrú od
dverí k dverám a živia sa z toho, čo
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dostanú. Oravský dedičný richtár
Ján Bernolák poručil testamentom
tisíc zlatých, ktoré sú uložené v
Ostrihomskej kapitule. Z vybratých
úrokov sa má príjem prerozdeliť
medzi chudobných hlavne vo Veličnej, v Kubíne, v Tvrdošíne, v Trste-

že pre nedostatok majetok sa sotva
postaví nový chudobinec. Ako majetkovú základinu mal 166 zlatých
a 40 denárov. Tieto finančné prostriedky sa zúročovali u viacerých
ľudí. Suma 116 zlatých a 40 denárov bola uložená v tzv. Verejnej po-

Trstená pred 2. svetovou vojnou
nej a v Orávke. Žiaľ, za posledné kladnici od 1. 1. 1806 na 5 % úrok.
Ďalších 50 zlatých spravovala
tri roky nič nedostali.“
vdova po Imrichovi Turčánim na 5
Charakter stavby
% úrok. V roku 1831 Ferdinand
V neskorších písomnostiach sa Kraus, farár v Hruštíne, testamenoznačuje ako xenodochiale aedifi- tom poručil sumu 22 zlatých a 55
cium – chudobinec. Bola to dre- denárov na účel tohto chudobinca.
vená stavba, ktorá sa zrútila pre V roku 1833 tieto peniaze boli ulonedostatočnú údržbu v roku 1803. žené u trstenského mešťana Jána
Budova chudobinca bola z dreva so Števaneka na 6 % úrok. Zo zašindľovou alebo slamenou stre- čiatku tridsiatych rokov 19. storochou. Vo vnútri sa nachádzala ku- čia sa zachovali účty tohto inštitútu
chyňa s pecou a miestnosť, kde v Trstenej.
obyčajne obývali chudobní a neCharakter a postavenie mestmajetní ľudia. Dohľad nad jeho ského chudobinca v Trstenej malo
správou mal farár spolu s vedením svoje opodstatnenie v sociálnom
mestskej rady.
systéme 18 a 19. storočia a zároveň
Majetková základina chudo- sa opieralo o kresťanské princípy a
binca
zásady dobročinnosti.
Vizitácia z roku 1833 uvádza,
Marek Ďurčo
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Obnova farského Kostola svätého Martina v Trstenej
v rokoch 1945 až 1949
Farský kostol v Trstenej ako význačný sakrálny objekt počas svojej
existencie prešiel viacerými zásadnými úpravami, ktoré poznačili
jeho exteriér a dotkli sa jeho dominanty - kostolnej veže a samotnej
zvonice. Počas výskumu archívnych dokumentov dochádzame k
poznaniu, že dejiny Kostola svätého Martina možno rozčleniť na
niekoľko historických období: na
obdobie stredoveké
(1371 -1526) a obdobie renesančné a ranobarokové (1526 1741). Ďalšie obdobie
možno
vymedziť
rokmi 1741 až 1945.
Ide o obdobie postavenia nového farského
kostola v rokoch 1741
až 1747 v čase vrcholného baroka, ktoré sa
prelína s časovými periódami, kedy došlo k
pomerne zásadným
zásahom do jeho interiéru a celkovej
skladby
mobiliáru
kostola. Významné
úpravy na exteriéri a
interiéri kostola zaznamenávame po
skončení druhej svetovej vojny,
kedy farský kostol bol vážne poškodený a jeho statika bola narušená.
Najnovšie dejiny farského kostola
v Trstenej sa začali písať jeho generálnou rekonštrukciou za pôsobenia
vtedajšieho miestneho farára - dekana Mons. Michala Tondru. V
tomto príspevku si všímame a zameriavame pozornosť na osvetlenie
historických momentov, ktoré
viedli k rekonštrukcii a oprave farského Kostola svätého Martina po
prechode frontu po skončení druhej
svetovej vojny.

Poškodenie farského kostola v
1945
Po skončení druhej svetovej
vojny farský Kostol svätého Martina bol vážne poškodený priamym
ostreľovaním ako aj narušením statiky veže, pričom boli zničené kostolné zvony. Pri prechode frontu
bol pôvodný dvojmanuálový organ
zničený. Pri generálnej oprave farského kostola sa na chór zadovážil

vanie z decembra 1946 hovorí, že
celkové dovtedajšie čiastkové
opravy spojené s novou klenbou a
strechou kostola stáli 1 340 000
korún, pričom patronát dal na
opravu 654 600 korún a zo zbierok
milodarov sa vyplatilo 250 000
korún. Celkové výdavky boli spojené so stavbou hlavnej klenby a
novej strechy.
Opravy v roku 1946

Trstená po 2. svetovej vojne - Posviacka zvonov
organ zo zatopenej obce Ústie,
Podľa vyúčtovania murárskeho
ktorý už v sedemdesiatych rokoch a tesárskeho majstra Antona Same20. storočia bol v nevyhovujúcom láka z Trstenej z 10. apríla 1946
stave.
celkové náklady za dodaný materiál na stavbu, za nádennícke a poZbierky v 1945 a 1946
voznícke práce v apríli 1946 bolo
Do decembra 1946 sa vo far- vyplatených z farskej pokladnice
nosti ako aj v okolitých farnostiach 518 215 korún a 35 halierov. Muna hornej Orave organizovali dob- rársky majster Anton Samelák
rovoľné zbierky na generálnu re- dodal 280 kg pozinkovaného plekonštrukciu farského kostola. chu, 220 metrických centov ceVysťahovalci z Ameriky poslali 16 mentu a 455 kg klincov. V týchto
493 korún, vo farnosti sa vyzbie- výdavkoch boli zaúčtované náralo 128 626 korún a v iných far- klady za povoznícke práce rôzneho
nostiach sa do decembra 1946 materiálu pre Jozefa Šuhaja. Antovyzbieralo 231 403 korún. Vyúčto- novi Bullovi sa vyplatilo dovoz
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opracovaných dosák z Oravského
Podzámku, Štefanovi Gembalovi a
Jánovi Loffayovi sa zaplatilo za
dovoz a rezanie dosák, Karolovi
Senimu sa vyplatil dovoz cementu,
Štefanovi Barnasovi a jeho pomocníkom sa vyplatilo odstránenie
spadnutej kostolnej klenby a práce
spojené s vyčistením kostola. Administratívne a kancelárske práce v
tom čase viedla
Mária
Gaššayová a Ladislav Koleják. V
tomto roku zámočníci Jozef
Babinský a Leonard Bednár dodali klience a
spracovali železo
na kostol. Stavebný inžinier
Viliam Silbiger z
Tvrdošína dodal
cement. Jozef
Vraštiak sa postaral o zasklenie
kostolných
okien.
Stolár
Vendelín Štrbáň
vyhotovil kostolné dvere. Viktor Zajonc na
svojej píle rezal gulatinu pre kostol.
Michal Chromiak zo Žiliny pokrýval strechu kostola.
Iné milodary
Okrem peňažitých milodarov
na kostol obetovali miestne pani
učiteľky oltárne plachty na všetky
oltáre. František Bednár dal ozdobiť škapuliarsku Pannu Máriu elektrický vencom. Podobne aj
mužovia – nositelia mena Martin –
obetovali na skrášlenie interiéru
farského kostola nové elektrické
osvetlenie sôch hlavného i bočných
oltárov. Nitriansky biskup Karol
Kmeťko poslal pre kostol v Trstenej štyri omšové rúcha. Zo zbierky
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medzi krajanmi v Amerike sa zadovážilo päť omšových rúch. Ján a
Jozefína Gočálovci z Kanady zadovážili omšové rúcho, plátno a dve
oltárne plachty. Františkánsky kláštor z Nitry dal dve omšové rúcha.
Rehoľné sestričky z Nitry dali 4
alby, 2 superpelície, 20 purifikatórií, 12 humerálov, 6 korporálov a 2
cingulá. Okrem toho rehoľné sestry
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na konci druhej svetovej vojmy.
Celková odhadovaná práca spojená
s vyhotoveným a osadením nových
zvonov mala stáť 210 000 korún
Úhrada na zvony sa mala urobiť
podľa zápisnice zo zbierok medzi
veriacimi vo farnosti. Na zasadnutí
cirkevného výboru sa uvažovalo aj
nad zakúpením nového organu, ale
konštatovalo sa, že niet prostried-

Poškodený farský kostol
svätého Kríža z Podunajských Biskupíc venovali 1 velum k vyloženiu Sviatosti oltárnej, 1 albu, 12
purifikatórií, 2 humerále, 4 pally a
1 korporál. Celková hodnota týchto
bohoslužobných vecí dosiahla
sumu 27 000 korún.
Oprava farského kostola v 1947
Podľa zápisnice zo dňa 6. júla
1947 na fare v Trstenej sa konalo
zasadnutie výboru cirkevnej obce,
kde sa okrem vecí spojených so
stavbou veže hovorilo aj kúpe nových zvonov. Uviedlo sa, že zvony
boli dojednané s firmou R. Maňousek z Českej u Brne. Staré zvony
boli zničené kvôli prechodu frontu

kov na jeho zakúpenie. Výbor sa
jednohlasne uzniesol, že je potrebné zakúpiť pre farský kostol
nové harmónium.
Stav prác v roku 1947
Dňa 7. marca 1947 miestny
farár písal diecéznemu biskupovi
na Spišskú Kapitulu list, v ktorom
opisoval pokračovanie prác na obnove farského kostola v tejto podobe: „Kostol v Trstenej má už
novú klenbu, ktorá sa v jeseni dokončila, je železobetónová. Klenba
spolu s novou konštrukciou strechy
a pokrytie tejto vyžiadalo si náklad
1 340 000 Kčs. Nato sa dostalo odškodného dosiaľ len 90 000 Kčs.
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Patrón uhradil 412 m3 dreva v hodnote 154 400 Kčs spolu 678 148
Kčs. Na veriacich vlastne na Urbár
pripadá k úhrade za ručné práce a
povozy 661 852 Kčs. Tento náklad
financoval istý Anton Samelák, podujímateľ, ktorému sa dosiaľ vyplatilo zo zbierky 263 000 Kčs a má
ešte požiadavku 398 852 Kčs, ktorý
obnos mienime mu uhradiť... Urbár
ako zástupca cirkevnej obce doteraz má sám vojnové škody vyše
dvoch miliónov, ktoré nevedia uhradiť ani rôzne dôchodky urbáru.
Ďalšie rekonštrukčné práce majú
byť prevedené tieto: zo strany patróna – ovakovanie klenby zhora a
zdola, oprava chóru, vybielenie celého kostola zvnútra, oprava a zamurovanie stien prederavených
streľbou, zhotovenie nových dverí
dvoch hlavných vchodov, oprava
krytiny strechy kostola, keďže ferenit, ktorý dodal patrón praská a
láme sa natoľko, že 50 % strechy je
už poškodenej.“
Spoluúčasť na oprave farského
kostola
Na stavbe kostola spolupracoval kamenár Pavel Petrík zo Spišskej Novej Vsi vo veci dodania
železobetónovej galérie. Tá sa dopravila vlakom do Trstenej. Československé naftové závody Hodonín,
n. p. požičali kladkostroj na dobu
od 28. 8. do 21. 11. 1947. Firma Lichardus kovopriemysel Ružomberok – závod Biely Potok dodala 715
kg stríhaného medeného plechu na
vyhotovenie kupole pod kríž, 3
ventilačné okná 360 x 160. Firmou
Lichardus bolo dodaných 6 kusov
železných okien, 1 železný kríž v
sume 18 600 korún, pričom na zlatú
farbu sa prispelo sumou 2200
korún. Rôzne remeselnícke práce a
dodanie stavebného a technického
materiálu pri oprave farského kostola vykonali aj miestni veriaci:
Leonard Bednár, Ján Babinský a
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Anton Samelák.
Rok 1948
Na základe vyúčtovania medzi
staviteľmi Petrom Petrášom a Titusom Vajdom zo dňa 27. 10. 1948 sa
uvádza, že stavba veže a jej oprava
stála 714 153 korún aj 60 halierov.
Okrem toho osadenie galérie, vežová klenba ako aj schody staviteľov vyšli na 90 106 korún a 40
halierov. Mimoriadne práca si vyžiadali sumu 20 000 korún. Na osadenie základov pod zvonovú
konštrukciu bolo potrebné zaplatiť
14 100 korún. Cirkevná obec dala
ako milodar na vežu 20 260 korún.
Vonkajšia úprava kostola a samotné klenby si vyžiadali sumu
219 000 korún, do čoho bolo zahrnutý dovoz vápna, rozobranie
predchodby a oprava chóru.

Bola postavená dočasná strecha.
Odstránil sa múr poškodený strelami. Zabetónovali sa strelné diery
na rôznych miestach veže. Postavil
sa železobetónový veniec navrchu
veže. Spevnili sa pukliny a odstránila sa poškodená omietka veže.

Práca na streche
Klampiar Anton Bialik z Dolného Kubína v rokoch 1947 až
1948 realizoval práce na streche
kostola a veže v celkovej hodnote
106 676 korún. V tejto sume boli
zahrnuté výdavky na pokrytie veže,
zhotovenie ozdobných okien, hlavnej gule, ozdobných váz, hromozvodu a oplechovanie balkónu a
žaluzových okien. Okrem toho
dodal aj medený plech. Firma Jozefa Malíka z Bratislavy dodala
medený plech. Pre osvetlenie prác
Rekonštrukcia veže
na kostolnej veži firma Jozefa
V rokoch 1947 až 1948 te- Cubu dodala reflektor.
sárske práce spojené so väzbou
drevenej konštrukcie veže sa vyko- Záver
nali pod dozorom a za spoluúčasti
Farský Kostol svätého Martina
murárskeho majstra Petra Petráša z v Trstenej je viditeľnou dominanobce Stráže nad Myjavou. Podieľal tou mesta a celej farnosti. Archívne
sa na tom aj diplomovaný murár- dokumenty, z ktorých sme čerpali
sky majster Titus Vajda z obce informácie, sú svojím vnútorným
Čáry. Za stavbu veže farského kos- obsahom i formálnym vyhotovetola boli im vyplatené peniaze v de- ním jedinečné a unikátne. Každý
siatich splátkových termínoch. Na kostol dosvedčuje vnútorný vzťah
vybudovanie veže – na tesárske, veriacich ku sviatostnému euchaželezobetonárske, nádennícke a ša- ristickému Kristovi, ktorý tajomlovačské práce bol celkový príjem ným spôsobom prebýva v
1 137 917 korún a 70 halierov. Cel- bohostánku. Tento drobný príspekovo sa vyplatilo na realizáciu pro- vok zo sakrálnych dejín toho horjektu rekonštrukcie veže 1 168 271 nooravského mesta je len
korún a 90 halierov. Na zadováže- čiastkovou analytickou dokumennie zvonov bolo určených v prí- táciou mnohovrstevnatej minulosti
jmovej zložke 464 937 korún a na farského kostola. Samotný farský
ich výrobu a inštaláciu sa použilo Kostol svätého Martina by mal byť
430 987 korún. Podľa projektova- pre každého z nás aj v Roku viery
ného rozpočtu z júna 1947 na cel- a pri príležitosti 1150. výročia sväkovú rekonštrukciu veže sa malo tých Cyrila a Metoda na naše úzevynaložiť 585 037 korún Projekt mie podnetom na zamyslenie a
vypracoval v Levoči projektant obnovenie ducha osobnej viery v
Jozef Ormay. Na pôvodnej veži sa každom z nás.
odstránila zhorená kostra veže.
Marek Ďurčo

13

Radosť 2/2013

V službe Bohu

V službe Bohu
V minulom čísle sme priniesli rozhovor so zábiedovskou kostolníčkou. Ako sama uviedla, túto funkciu by
nezvládla bez pomoci. Je preto prirodzené, že v tomto čísle pokračujeme práve rozhovormi s tromi ženami,
ktoré touto pomocou pre ňu skutočne sú.

Foto: autor

Cecília Hrnčiariková – podľa kostolníčky oveľa viac než len jej
„pravá ruka“:
Pani kostolníčka Vás počas
rozhovoru pre našu Radosť označila za svoju pravú ruku aj za
osobu, ktorá stála za rozhodnutím
prijať túto službu. Čo nám k tomu
môžete povedať?
Nuž, bolo to naozaj tak, problém
obsadenia miesta kostolníka bol na
stole a záujemcovia sa akosi nehrnuli. Na jednu ženu to bolo veľa,
ale vo dvojici sa to utiahnuť dá. A
tak som prejavila ochotu priložiť
ruku k dielu a prevziať na seba časť
bremena tejto zodpovednej úlohy.
Aj keď pôvodne to vyzeralo len na
krátkodobý záskok, nakoniec to robíme už 7 rokov. Je určite dobre, že
sme na túto prácu dve, lebo okrem
vzájomnej pomoci je tu aj možnosť
„zaskočiť“, ak si to situácia vyžaduje.
Ale aj tak, nie je jednoduché
zobrať na seba povinnosti, ktoré
nie vždy okolie dokáže uznať?
To je pravda, ale nikto z nás, ktorí
sa do práce okolo kostola zapájame, to nerobí pre získanie pozem-
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kostole či by som jej pomohla vyprať kostolnú bielizeň. Potom mi ju
už nosila častejšie, a keď ochorela,
zobrala som si to za svoju povinnosť a odvtedy v tom pokračujem.
Ako dlho to robíš a čo si o tejto
špecifickej činnosti vedela skôr,
ako si sa do nej pustila?
Samej sa mi to nechce veriť, ale je
to už 25 rokov. S praním kostolnej
bielizne som sa čiastočne stretla už
ako dievča. Pán farár Michal
Marek, ktorý po sv. omši prišiel
obyčajne k nám, ako prvé sám prepral utierky použité pri sv. omši
(lavabo – utierka na prsty kňaza,
korporál – obrúsok pod kalich, purifikatorium – utierka na očistenie
kalicha a pateny – pozn. redakcie)
a vodu z tohto preprania sme dávali vypiť domácim zvieratám
alebo vyliali pod ovocný strom.
Potom to už oprala a naškrobila
moja mama. Dnes sa toto už zjednodušilo a perie sa rovno v práčke.
Nejde o zárobkovú činnosť,
ale o nezištnú prácu. Čo Ti teda
táto práca dáva?
Beriem to ako službu. Každý by
mal niečím prispieť pre dobro spoločenstva, v ktorom žije. Ja som
svoj príspevok našla práve v tejto
práci. Robím to po celý ten čas
rada a s láskou.

ských zásluh a uznania. Berieme to
ako možnosť byť užitočnými pre
svojich blížnych a prispieť tak aj k
svojmu spaseniu.
Po rokoch práce ste nazbierali
veľa skúseností. Čo sa zmenilo vo
Vašom pohľade na „kostolníčenie“?
Pravdupovediac, otvorilo mi to oči.
Predpokladala som, že to nie je
jednoduchá funkcia, ale očakávania to ďaleko prekročilo. Kostolníčenie je veľmi náročné nielen
časovo (v kostole je potrebné byť
skoro a odchádzať neskoro, treba
nakupovať materiál a sledovať zásoby, zháňať ľudí na odborné
práce...), ale aj fyzicky a duševne.
Neľutujem preto svoje rozhodnutie.
Som rada, že môžem byť užitočná a
že náročnosť tejto funkcie sa tak Anna Dzuríková – ktorej kvetinová výzdoba je už roky neodmyrozdelí.
sliteľnou súčasťou nášho kostola:
Vkusná kvetinová výzdoba
Mária Dzuríková – starajúca sa o
nášho kostola sa stala už akousi
kostolnú bielizeň:
Čo Ťa priviedlo do pozície kos- samozrejmosťou? Kedy si s tým
vlastne začala?
tolnej „práčky“?
Prvé výzdoby som urobila
Bolo to už veľmi dávno, keď ma
oslovila pani Zuberská, ktorá sa prakticky hneď, keď som sa do Závtedy venovala mnohým prácam v biedova prisťahovala nasledujúc

V službe Bohu

manžela po našom sobáši. Je to už
25 rokov. Vtedy som ale robila len
príležitostnú výzdobu pred významnejšími cirkevnými sviatkami.
Kedy sa to zmenilo?
Zmena prišla v roku 2006. Vtedy
nastupovali naše súčasné kostolníčky a zároveň začala naša obec
prepadať modernému trendu nahrádzania pestovania kvetov trávnikmi, kríkmi a tujami. Predtým sa
totiž kvety na výzdobu kostola zbierali v predných záhradkách v obci.
Zrazu tak vznikol aj
problém s kvetmi.
Dohodli sme sa, že
ľudí, ktorí majú mať
službu pri upratovaní kostola, skúsime poprosiť aj o
príspevok na zakúpenie kvetov. Nápad
sa ujal. Ľudia sa
pravidelne skladajú
a ak sa chystá
svadba, tak mladomanželia už prakticky
pravidelne
nepozerajú len na
výzdobu priestorov
svadobnej hostiny,
ale prispievajú aj na
kvety do kostola. Za
to chcem všetkým
poďakovať. Mám
tak potrebný materiál a môžem svoje
vzdelanie (stredná
záhradnícka škola – pozn. redakcie)
aj tú trošku talentu od Boha využívať pravidelne – každú sobotu. A
takto to trvá už 7 rokov.
Z rozhovorov s ľuďmi, ktorí sa
dali na službu vo farnosti zisťujeme, že to robia ako dobrovoľníci
a len zriedkavo sa im „ujde“ nejaká odmena. Ako je to v Tvojom
prípade?
Mám k tejto činnosti vzťah, pomáha
mi to zdokonaľovať a rozvíjať svoj
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talent. Napĺňa ma dobrým pocitom
keď môžem tú krásu Božieho stvorenia – ktorou kvety určite sú – svojim aranžovaním,použiť na oslavu
Boha v jeho chráme. Sobotné odpoludnia alebo večery tak trávim
sama v kostole pri aranžovaní
kytíc. Mám rada túto neopakovateľnú atmosféru. A aj ten dobrý
pocit, keď pri nedeľnej sv. omši
vidím výsledok svojej práce. Táto
činnosť ma teší a v spojení so spo-

vednú a najmä obetavú prácu. Ide
skutočne o službu, ku ktorej sa
všetky cítime byť povolané a ja
verím, že ešte dlho sa pri nej budeme môcť stretávať. No úprimné
„Pán Boh zaplať“ patrí aj ostatným – rodinám prispievajúcim na
kvety, mladým párom, rodičom prvoprijímajúcich detí, starším
ženám, ktorým už zdravie či sila
neumožňujú zapojiť sa do upratovania v kostole, a tak chcú prispieť

menutou atmosférou mi dáva
hlboký duchovný zážitok.
V príprave tohto článku o
službe vo farnosti pre nové číslo
Radosti sme oslovili s otázkami
okrem Teba aj ďalšie dve ženy –
M.Dzuríkovú a C.Hrnčiarikovú.
Je to vlastne pokračovanie rozhovoru s A.Chrenekovou z minulého
čísla. Pri svojej práci ich zrejme
často stretávaš?
Áno. Odvádzajú náročnú, zodpo-

inak – napríklad práve príspevkom
na kvety, ale aj všetkým ostatným
za ich milodary, ktoré pomáhajú
dotvárať krásu nášho Božieho
chrámu.

Foto: redakcia

Prajeme všetkým týmto nasledovaniahodným ženám, chuť a zdravie
do ďalších rokov práce, ale aj dostatok nasledovníkov v ich ochote
slúžiť Bohu a blížnym.
Ján Banovčan
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Sviatosť krstu
V našej farnosti nie sú časté krsty dospelých. V tomto roku počas slávenia Veľkonočnej vigílie sme boli
svedkami prijatia krstu, sviatosti birmovania a prvého svätého prijímania dospelej katechumenky. Pre čitateľov
Radosti sme ju poprosili o rozhovor. Zaujímalo nás, čo motivuje dnešného mladého človeka stať sa kresťanom,
pretože patriť do spoločnosti Kristovej Cirkvi sa už akosi „nenosí“. Podľa trendu spoločnosti (bohužiaľ aj slovenskej) by Cirkev a prejavy viery v Boha mali patriť iba do Božích chrámov.
Prečo sa mladý človek v dneš- sobiť v mene viery najmä medzi
nej dobe rozhodne pre krst, prečo mladými ľuďmi.
ste sa Vy rozhodli prijať sviatosť Spôsob, ako im ukázať cestu kreskrstu?
ťana, sa prispôsobuje potrebám a
Odpovedať na túto otázku nie je záľubám súčasných mladých ľudí.
vôbec jednoduché. Existujú totiž Ľudí dnes môže totiž pritiahnuť k
rôzne pohnútky, motívy i očakáva- duchovným hodnotám jedine skunia, ktoré privedú mladého človeka točné poznanie radosti zo života s
k túžbe po Bohu či k Cirkvi. Odpo- Ježišom Kristom. Každý človek má
vedať teda môžem len sama za a môže nahliadnuť do čara života
skrytého s Kristom v Bohu. Všetci
seba.
Svet môže byť dnes pre niekoho sme povolaní ku svätosti, ale nikto
veľmi bezútešné miesto
pre život, pre iných zase
plný vzrušenia a zázrakov. Život prináša problémy, starosti, ale aj
radosti. Ľudia vždy potrebovali a potrebujú
nájsť význam a zmysel
života a smrti. V dnešnej
mimoriadne
zložitej
dobe hlavne mladí ľudia
hľadajú
niečo
pre
vlastné naplnenie. A ja
Foto: rod. Jankolová
nie som výnimkou.
Kresťania by mali byť krstení v nie je predurčený. Stačí si všimnúť
mene Ježiša Krista. Všetci kresťa- evanjeliá. Je to cesta a výzva bojonia sa pokúšajú podobne ako Pán vať so sebou, zvíťaziť a stať sa podJežiš milovať Boha a druhých ľudí, dajným nástrojom v Božích rukách.
šíriť jeho učenie a žiť podľa jeho „Kajajte sa a verte evanjeliu.“
príkladu. Veriaci človek má dôkaz o (Mk1,15) Pán Boh chce s nami, s
Bohu v samotnej viere, ktorá je Tebou, so mnou, s ním nadviazať
Božím darom. Človek žijúci mimo osobný vzťah vždy a za každých
Cirkvi, mimo kresťanského života a okolností. Záleží len na nás či Jeho
bez viery v Ježiša Krista uvažuje a ponuku prijmeme.
Čo očakávate od krstu? Bude
nevníma iba fyzicko - materiálne
danosti, ale pýta sa na zmysel všet- znamenať nejakú zmenu vo
kého, s čím sa v priebehu svojho ži- Vašom živote?
vota stretáva. Tak ako apoštol Peter Krst, birmovka a prvé sväté prijípo smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša manie (nakoľko som neprijala len
Krista pôsobil medzi Židmi, tak aj sviatosť krstu, ale všetky tri sviadnešná Cirkev musí nevyhnutne pô- tosti) priniesli obrovské zmeny do
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môjho života. Už nemusím s ľútosťou sledovať ostatných veriacich,
ako prijímajú Telo Kristovo, ako sa
približujú Bohu, ako kráčajú cestou viery. Moje vlastné presvedčenie ma priviedlo k viere, k Bohu a
dnes toto svoje rozhodnutie vôbec
neľutujem. Napriek dlhej príprave
s pánom farárom, ktorá predchádzala prijatiu sviatostí, som presvedčená o tom, že toto
rozhodnutie bolo rozhodnutím
správnym a že prinieslo a ešte len prinesie pokoj, život v
pokore a v jednote s Ježišom Kristom.
Krstom ste sa
začlenili do Kristovej
Cirkvi. Ako vnímate
spoločenstvo v Cirkvi?
Znamená Cirkev pre
Vás niečo?
V dnešnom uponáhľanom svete je veľa takých ľudí, ktorí zatiaľ
nemali možnosť poznať Boha. Cirkev by mala byť tou, ktorá Boha
„pozná najlepšie“, ktorá v nás prehlbuje vieru v spásu ľudskej duše,
vo vzkriesenie tela a večný život.
Práve preto by Cirkev mala ukázať
nám veriacim (ale aj neveriacim)
cestu. Cestu viery s Ježišom Kristom. Myslím si však, že mladých
ľudí netreba nútiť, nech sa každý
rozhodne sám. Pán Boh má pre
všetkých otvorenú náruč a čaká na
nás. Boh Otec nečaká len na mladých, čaká na všetkých veriacich či
neveriacich, aby uverili a vzývali
Jeho meno sväté.
Jana Feciľaková
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Prvé sväté prijímanie
Trstená: V živote človeka sú okamihy, na ktoré sa nezabúda. Nedeľa
2. júna bola pre nás zvlášť výnimočná, pretože naši tretiaci pristúpili k oltáru, aby po prvýkrát prijali
Eucharistiu.
Od začiatku školského roka ich
naši duchovní otcovia postupne
učili Božie slovo. S blížiacim sa dátumom tohto veľkého dňa sme sa
pravidelne stretávali pri sv. omšiach
aj na nedeľných pobožnostiach, po
ktorých deti nacvičovali slávnostný
sprievod a priebeh slávnostnej svätej omše. My rodičia sme tento čas
využili na to, aby sme dohodli
ostatné detaily. Vrcholom príprav
bola sobotňajšia sviatosť zmierenia.
Deťúrence s malou dušičkou pristupovali k tejto sviatosti, no všetky
vychádzali s úsmevom na tvári.
Dom nášho Pána bolo treba i
patrične pripraviť, a preto sme nezaváhali a zorganizovali veľké
upratovanie. Touto cestou ďaku-

jeme pani Schifferdeckerovej za
kvetinové dekorácie.
Nadišiel deň „D“. Deťúrence sa
pomaly schádzali pred hlavným
vchodom, kde ich už čakala pani
katechétka i triedne pani učiteľky.
V plnej paráde, s čistými srdiečkami a s láskou predstúpili pred
Pána Ježiša. Nádherne sa zapájali
do liturgie, čítali čítania, prosby,
niesli obetné dary, recitovali básne
a poďakovania, spievali veľa krásnych pesničiek. Touto krásnou
sviatosťou naše deti previedol duchovný otec p. farár Chovanec,
ktorý sa v kázni úprimne a priateľsky prihováral našim prvoprijímajúcim dietkam.
Bol to nezabudnuteľný deň nielen pre deti, ale aj pre všetkých
účastníkov svätej omše.Prajeme si,
aby Pán Ježiš bol prítomný stále v
ich srdiečkach a sprevádzal ich
celým životom.
Viera Masláková, rodič

Zábiedovo: V nedeľu 2. júna sa
na mnohých miestach Slovenska
konali oslavy Dňa detí.
Zábiedovskí tretiaci však slávili oveľa väčší a neopakovateľný
sviatok – sviatok, kedy boli prvýkrát vo svojom živote plne účastnými na slávení Kristovej obety.
Päť chlapcov a štyri dievčatá
boli slávnostne oblečení nielen navonok, ale aj vo svojom vnútri.
V tento deň zavŕšili svoju prípravu pod vedením pána kaplána
M. Hrica, keď už bez pršteka na
perách pristúpili k oltáru, aby do
svojho srdca prijali nádherný dar
– Telo Spasiteľa Ježiša Krista.
Plný a slávnostne vyzdobený
Božíchrám im úprimne prial.
Deti úspešne zvládli trému
svojej veľkej chvíle a bez zaváhania splnili svoje úlohy pri tejto nezabudnuteľnej slávnosti.
Ján Banovčan

Čo učíme naše deti...?
Táto otázka sa vo mne nástojčivo
prebudila po nasledovnom zážitku:
„Mám sto eur, mám sto eur,
mami ja som dostal sto eur...“ , nadšené výkriky vychádzali z úst jedného prvoprijímajúceho dieťaťa.
Bežal kostolom smerom von a neprestával sa tešiť... Bola to taká
skutočná nefalšovaná radosť, akú
dokáže úprimne prejaviť len dieťa.
Prešlo niekoľko dní a ja som
smerovala do triedy k deťom, ktoré
v ten istý deň, keď som počula a videla spomínanú radosť, tiež prvýkrát prijali Eucharistiu. Po hodine
prišla za mnou skupinka detí s otázkou: „Prečo ste sa nás nepýtali, čo
sme dostali na sväté prijímanie?“
Odpovedala som im, že to je kvôli
tomu, lebo to viem. „A to viete, čo
dostal každý? A ako to môžete ve-

dieť?“ neprestávali otázky detí. Povedala som im, že všetci dostali to
isté a viem to preto, lebo som pri
tom bola s nimi. Povedala som im
to, čo som sa im snažila vštepovať
počas každej hodiny. Že dostali ten
najvzácnejší dar, aký kedy môžu
dostať- že Boží Syn, ten, ktorý má
vládu nad celým svetom, sa stal
chlebom pre každého jedného z
nás, aby v nás prežíval všetko, čo
my prežívame. „Veď hej, ale ja
som dostala viete aké krásne...“ A
nasledovala spŕška vymenovávania.
Žasli by ste nad sumou, ktorá
prevyšuje niekoľkomesačný plat
priemerne zarábajúceho človeka či
nad inými „vzácnymi“ darmi.
Vzácnymi len tým, koľko eur stáli.
A tak rozmýšľam nad tým,
čomu vlastne učíme deti, ak na jed-

nej strane hovoríme, že dostanú
najvzácnejší dar a na strane druhej
svojimi honosnými darmi dopĺňame, čo vôbec doplniť netreba.
Veď v Eucharistii máme celého
Boha. Toho, ktorý stvoril svet i
mňa i každého z nás, toho, ktorý
zomrel z veľkej lásky za mňa i za
všetkých ľudí. Toho, ktorý ma posilňuje a posväcuje, aby som sa
mu stále viac podobala...aby sme
sa mu všetci stále viac podobali.
Tá nástojčivá otázka, ktorá sa
vo mne vynorila pri radosti dieťaťa z peňazí, je stále v mojom
vnútri. A tak ju bezohľadne hádžem napospas všetkým, ktorí
budú čítať tieto riadky. Aby sme si
uvedomili veľkosť Jednoduchého
a naučili deti tešiť sa z toho, čo radosťou naozaj je.
Renáta Janoviaková
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Katolícke biblické dielo (KBD) vzniklo v roku 1993. Od začiatku svojej existencie sa stalo členom subregionálneho centra Katolíckej biblickej federácie (KBF) v Klosterneuburgu pri Viedni a v súčasnosti je aj riadnym
členom KBF. Biblické dielo má svoje sídlo v Ružomberku v priestoroch rektorátu Katolíckej univerzity.
Poslaním KBD je rozvíjať a napomáhať biblickému apoštolátu a biblickej pastorácii na Slovensku. Robí to
prostredníctvom projektov, medzi ktoré patria napr. kurzy pre lektorov, kurz Biblické postavičky pre katechétov,
Noc čítania Biblie, ako aj Škola Biblie. KBD má vlastné vydavateľstvo, v ktorom vydáva literatúru pre laickú
i odbornú verejnosť. Okrem toho aktívne spolupracuje s rádiom Lumen a TV-Lux.
www.kbd.sk

Škola Biblie
V nedeľu Najsvätejšej Trojice v
Oravskom centre mládeže ukončili
pilotný ročník Školy Biblie. 25
účastníkov z celého Slovenska si v
sobotu večer pri svätej omši prevzalo certifikáty od prof. ThDr. Antona Tyrola, generálneho vikára a
prijalo pozvanie do služby biblického apoštolátu vo svojich farnostiach a komunitách. „Preukázali ste
lásku k Biblii, keď ste dokázali
verne prichádzať celý rok počas
ôsmych víkendov na Školu Biblie a
ste veľkým povzbudením,“ povedal
počas príhovoru účastníkom Tyrol.
Svätej omše sa zúčastnil aj doc.
František Trstenský, ktorý stál pri
zrode tejto školy. Zastupoval tak
všetkých biblistov, ktorí postupne
prichádzali prednášať, či už na
témy spojené so základmi biblickej

teológie alebo potom s jednotlivým
i evanjeliami. „Nech vám zostane
teraz na konci príjemná chuť
po poznávaní Biblie, aby vás ešte
viac ťahala do ďalšieho štúdia,“
odkázal Trstenský absolventom
Školy Biblie.
„Všetkým, ktorí pomohli zorganizovať tento pilotný projekt, a
akýmkoľvek spôsobom sa zapojili
do jeho realizácie, patrí úprimné
poďakovanie. Bez nich by z toho
všetkého nič nebolo,“ hovorí Branislav Kožuch, riaditeľ Oravského
centra mládeže. A Peter Nákačka,
riaditeľ katolíckeho biblického
diela, dodáva radostnú správu: „Aj
vďaka odhodlaniu týchto absolventov a záujmu ďalších plánujeme
otvoriť na budúci školský rok dve
triedy: jednu venovanú evanjeliám,

a druhú, kde sa budeme venovať
apoštolovi Pavlovi.“
Školu Biblie realizovalo ako
spoločný projekt Katolícke biblické dielo v spolupráci s občianskym združením V.I.A.C. – Inštitút
pre podporu a rozvoj mládeže,
ktoré prevádzkuje Oravské centrum mládeže. Jeho cieľom je vytvoriť priestor pre bližšie osobné
poznanie sa s Bibliou a jej textom
cez odborné prednášky, štúdium
biblických textov, prácu v skupine,
zážitkovými formami, prostredníctvom Lectio Divina a ďalších
metód práce s biblickým textom.
Pilotný ročník bol venovaný textom novozákonných evanjelií.
Viac informácií nájdete na
www.skolabiblie.sk.
Branislav Kožuch, kaplán

Rozumieť svetu
mladých

Foto: KBD
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Podnetov, prečo zorganizovať
takýto projekt, bolo a je hneď viacero. Jednak je to výzva emeritného pápeža Benedikta XVI.:
„Musíme pomáhať mladým, aby
nadobudli dôverný a blízky vzťah
k Svätému písmu, aby sa stalo
akoby kompasom ukazujúcim
cestu, ktorou majú kráčať.“ (VD
104) K ďalším patrí príprava na
oslavu jubilea príchodu sv. Cyrila a
Metoda, blížiaca sa synoda o novej
evanjelizácii, ako aj prebiehajúci
Rok viery.
Škola Biblie mala ambície stať

Z farnosti

sa predovšetkým školou viery, a to
nielen pre mladých, ale aj pre jej organizátorov a lektorov. Zároveň
chcela mladým ľuďom pomôcť nadobudnúť viaceré kompetencie, a to
nielen odborné, ale aj také, ktoré sú
pre nich samotných veľkým prínosom. Napr. pomohla zorientovať sa
v neprehľadnom postmodernom
svete, mladí mali možnosť bližšie
spoznať Sväté písmo – akúsi vedu
o rozlišovaní duchov. Okrem toho
absolventi získali aj „prekladateľské“ kompetencie, vďaka ktorým podobne ako kedysi Cyril a
Metod dokážu ohlásiť a vysvetliť
Sväté písmo v jazyku, ktorému rozumie svet dnešných mladých.
Môžu sa tak stať prvými evanjelizátormi súčasnej mládeže. Pri napĺňaní týchto cieľov pomáhali
okrem organizátorov Školy Biblie Branislava Kožucha, Petra Nákačku a sr. Daniely Promčákovej
viacerí významní slovenskí biblisti
ako aj iní zaujímaví hostia, napr.
členovia Komunity blahoslavenstiev, či dokonca prof. Massimo
Pazzini z Jeruzalema.
Pilotný ročník Školy Biblie dospel do posledného „skúšobného“
víkendu, ktorý sa uskutočnil 24.5. 26.5.2013 v Ústi nad Priehradou.
Absolventi nedostali certifikát zadarmo. V piatok museli zvládnuť
vedomostný test a úspešne prezentovať svoje záverečné práce. Vyvrcholenie dňa sa udialo vo sv. omši
spojenej s odovzdávaním certifikátov, ktorú celebroval Mons. prof.
Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy spolu s doc. Františkom
Trstenským, Petrom Nákačkom a
B. Kožuchom. Sobotňajší večer zavŕšila slávnostná večera. A tak prví
absolventi dostali certifikát, na základe ktorého môžu ponúknuť
svoje služby vo farnostiach, spoločenstvách či iných katolíckych inštitúciách.
Peter Nákačka, riaditeľ KBD
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Púť do Krakova
„Ó Pane aj keď ťa nemôžem
pochopiť a nerozumiem tvojmu
konaniu, predsa dôverujem
tvojmu milosrdenstvu.“ (Sv. sestra
Faustína)
Dňa 18. maja 2013 naši farníci
z Trstenej cestovali už po deviaty
raz spolu s rádiom Lumen do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove. Tento raz v duchu: „Viera je
poklad života.“ Poznávať túto
pravdu viery vo svojom živote je
prejavom milosrdnej Božej lásky k
svojim blížnym a ľuďom okolo
seba. Nestačí však svedčiť o ňom
len svojím životom, potrebné je
odovzdávať a hovoriť o Božej dobrote a taktiež povzbudzovať druhých v dôvere a v osobných
kontaktoch s druhým človekom.
Tam, kde chýba úcta k životu a
ľudskej dôstojnosti, tam je potrebná milosrdná Božia láska, lebo
v jej svetle vidíme neobyčajnú
hodnotu každej ľudskej bytosti.
Blahoslavený Ján Pavol II. povedal: „Nič človek tak nepotrebuje,
ako Božie milosrdenstvo - tú láskavú lásku, spolucítiacu, pozdvihujúcu človeka ponad jeho slabosti
k nekonečným výšinám svätosti
Boha.“ Túto intelektuálnu pravdu
viery treba poznať a žiť každý deň
a premýšľať o Božom milosrdenstve.
V Krakove nás privítal krakovský biskup Mons. Ján Zajac. Doobedňajšie hodiny sa niesli v
duchu modlitby posvätného ruženca, počas ktorej nás prišiel pozdraviť aj krakovský kardinál
Stanislav Dziwisz. Svätá omša
spojená s eucharistickou adoráciou
sa začala o 10:30 hod. Hlavným
celebrantom i kazateľom bol žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.
Otcovsky a s láskou jemu vlastnou
nás povzbudil v napredovaní a rozvíjaní viery podľa vzoru Panny

Márie a pod jej láskavou ochranou.
Jeho slová boli ako balzam pre
naše duše a spontánne v nás vyvolali úprimnú vďaku. Po svätej omši
nasledovala Eucharistická adorácia
a litánie k blahoslavenému Jánovi
Pavlovi II. pri príležitosti jeho narodenín. Po obedňajšej prestávke
sme mohli počúvať gospelové
piesne v podaní Pavla Jenča zo
skupiny Kerygma. O14. hod. sa
nám prihovorila sestra z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva o úlohe dôvery v živote sv.
sestry Faustíny. Príhovor bol obohatený spevom piesní v podaní
Magdalény Glogovej. Pár minút
pred treťou hodinou sme sa spoločne pripravovali na hodinu milosrdenstva. Znovu sme boli pozvaní
k tomu, aby sme prežili s Bohom
dôverné chvíle. Slovenské sestričky sa predmodlievali niektoré
desiatky korunky Božieho milosrdenstva v slovenčine a rozjímanie obohatili krásnou piesňou
Ježišu, dôverujem ti. Na záver sa
nám ešte raz prihovoril otec biskup
Ján Zajac, ktorý sa s nami rozlúčil
slovami: „Čakáme na vás, pretože
tu je dom milosrdného Otca, do
ktorého sa oplatí vrátiť.“ Spolu s
otcom biskupom Tomášom Galisom nám udelili svoje požehnanie
a popriali nám ochranu anjelov
strážcov počas celej cesty domov.
Aj táto púť ostane nezabudnuteľnou v našich
srdciach.
Ak Pán dá, prídeme znova, aby
sme načerpali neochvejnú dôveru
v Boha a dokázali mu zveriť náš
život, aby sme ho v plnosti prežívali s našimi najbližšími a opäť sa
dali „nakaziť“ svätosťou sestry
Faustíny a učili sa od nej povedať
„áno“ Božej vôli.
Ľudmila Dzureková
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Misijná púť detí
Misijná púť detí je odmenou pre
deti, ktoré počas vianočného obdobia obetujú svoj čas a chodia koledovať Dobrú novinu, aby pomohli
iným. Účasť detí, rodičov a animátorov z našej farnosti na tejto púti
sa pomaly stáva tradíciou, a tak sme
sa do Levoče vybrali aj tento rok.
Výlet sa konal v sobotu 11.
mája. V Levoči sme vystúpili z autobusu pri zimnom štadióne a začali
sme našu púť. Počas putovania sme
zdobili chodník kresbami a spo-

- skákanie škôlky, pričom skákať
sa mohlo len po motýlikoch;
- znázornenie odvážneho srdca,
ktoré určite mali Cyril aj Metod;
- odpovedanie na vedomostné
otázky nielen zo života týchto svätcov.
Na Mariánskej hore na nás
čakal bohatý program sprevádzaný
povzbudivým slovom, eRko tancami a scénkami o Rebovi a Rike –
hrdinoch z detského časopisu Rebrík. Poobede nasledovala sv. omša

Foto: Martin Pánek

ločne sme sa rozprávali o našich
vierozvestcoch Cyrilovi a Metodovi, ktorým je zasvätený aj tento
rok. Ich život sme si prirovnávali k
tým našim a zistili sme, že aj my
dokážeme robiť podobné veci v
našej farnosti napr. počas koledovania Dobrej noviny. Organizátori si
pre nás pripravili rôzne úlohy, ktoré
sme počas putovania spĺňali. Boli
to napr.:
- znázornenie písmena „G“, pretože Cyril a Metod nám priniesli
písmo;

s otcom biskupom, ktorý nás počas
kázne povzbudil v pokračovaní
našej dobrovoľníckej činnosti. Po
omši nás čakala už len cesta
domov.
Na púti sme sa dozvedeli veľa
nového, spoznali sme iné deti,
ktoré tiež koledujú Dobrú novinu a
poriadne sme sa spolu zabavili.
Všetkým, ktorí sa podieľali na
organizácii, tým ktorí sa za nás
doma modlili, ale aj tým, ktorí sa o
nás počas púte starali – ďakujeme!
Paulina Ličkova

Foto: Martin Pánek
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Z farnosti

Vypni telku, zapni
seba
„Vypni telku, zapni seba!“ je
celoslovenská týždňová kampaň,
ktorej hlavným cieľom je nahradiť
čas strávený sedením pred televízorom alebo počítačom hrami, súťažami, tvorením a rôznymi inými
aktivitami.
Od pondelka 27.5.2013 sme až
do soboty 1.6.2013 spolu deťmi
objavovali poklad. Nebol to len
taký hocijaký poklad, boli to dary
ktoré sa skrývajú v každom z nás.
Každý deň sme objavili jeden a ten
sme sa snažili čo najlepšie rozvíjať. Či už to bolo v pondelok, kedy
sme súťažami a športovými aktivitami rozvíjali dar pohybu alebo v
utorok, kedy sme malým vlastnoručne vytvoreným pozdravom rozvíjali dar umenia. V stredu sme
objavili dar smiechu a o tom, že ho
má naozaj každý nás presvedčili
zábavné súťaže, pri ktorých sme sa
poriadne nasmiali. Dar múdrosti
sme sa snažili rozvíjať vo štvrtok,
kedy sme sa na pripravených stanovištiach dozvedeli veľa nového
a hlavne zaujímavého. V piatok
bolo našou úlohou objaviť dar, ktorým rastie láska, vďaka ktorému sa
rozrastá radosť a ktorý pomáha
rozvíjaniu talentov. Bol to dar štedrosti. Posledný deň nášho objavovania sme objavili dar priateľstva
a ako skutoční kamaráti sme sa zahrali zaujímavé hry. Celý týždeň
sme tvorili krásne spoločenstvo a
spoločne sme dokázali využívať
čas o čosi efektívnejšie, ako keď
sme doma a nudíme sa.
Všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii, úprimne ďakujem.
Na záver len pripomeniem, že
vypnúť telku a zapnúť seba môžeme všetci a častejšie ako len
počas tejto akcie.
Paulina Ličkova
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Z farnosti / Z filiálky

Farský tím v kolkárskej súťaži
Trstená je známa aj unikátna
jedným športom, ktorým sú kolky.
Tento šport sa hráva na Slovensku
len výnimočne.
V našej kolkárni sa každý rok
organizuje mestská kolkárska liga
(tento rok už 22. ročník), kde hrajú
tímy zložené z občanov mesta. Už
druhý rok, hlavne vďaka podpore
pána farára, sa táto súťaž nezaobišla
bez farského tímu. Tento rok v súťaži vystupoval pod menom patróna nášho farského kostola - svätý
Martin. Tvorilo ho 6 členov: pán
farár - ako hrajúci šéf tímu, 4 miništranti a otec jedného miništranta,
ktorý doplnil tím svojimi peknými
výkonmi a bohatými skúsenosťami.
Tento ročník odohralo spolu 8
tímov. Každý tím mal raz do týždňa
hodinový tréning. V nedeľu sa hralo
súťažné kolo. Po prvých siedmich
kolách sa tabuľka rozdelila na dve
časti: v prvej časti tabuľky sa bojovalo o 1.- 4. miesto a v druhej časti
o 5.- 8. Keďže náš tím vyhral zo
siedmich zápasov iba dva, tak sme

sa ocitli v druhej časti tabuľky.
Avšak ani to nás neodradilo od
našej snahy vybojovať čo najlepšie
umiestnenie. A tak po ďalších troch
veľmi vyrovnaných zápasoch sme
mali na konte ďalšie dve výhry a
jednu prehru. Získali sme pekné 6.
miesto, čo je v konkurencii takých
skúsených tímov, aké sa proti nám

postavili, veľmi dobrý výsledok.
Chcel by som poďakovať všetkým členom tímu za ich ochotu a
vytváranie dobrej atmosféry, ktorá
v tíme určite nechýbala. Do budúcnosti prajem nášmu tímu čo najlepšie umiestnenia.
Ľubomír Sahuľ

Foto: autor

Správy z filiálky Zábiedovo
Deň matiek
Dvanásteho mája si zábiedovské matky pripomenuli svoj
sviatok. Bohatý kultúrny program
pre ne pripravili ich deti a vnúčatá.
Predstavili sa žiaci materskej i základnej školy, deti navštevujúce
materské centrum i miestna dievčenská spevácka skupina. Slávnostnú atmosféru dotvorili príbehy
troch matiek, ktorých prežívanie
materstva priviedlo až ku svätosti.
Išlo o príbeh sv. Moniky – matky,
ktorej trpezlivosť a vrúcne modlitby dokázali zmeniť nehodného
syna na sv. Augustína.
D r u hým bol príbeh sv. Gianny – ktorá
postavená pred voľbu „ona alebo

dieťa“ odmietla potrat a nielen, že
dala život svojmu dieťatku, ale
odovzdala zaň aj svoj vlastný život.
Tretím príbehom bol príbeh ťažko
skúšanej matky, ktorá už ako 29 ročná ovdovela a sama vychová-

vala troch synov, jedným z nich
bol aj sv. Don Bosco, ktorému táto
matka krátko pred smrťou povedala: „Boh vie, ako som ťa milovala, ale v nebi bude ešte lepšie.
Urobila som všetko, čo som mohla.

Foto: autor
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Ak som niekedy bola prísna, bolo to
iba pre vaše dobro.“ Aj z týchto
príbehov a z tohto citátu je zrejmé,
že matka je matkou nielen vtedy, ak
privedie na svet svoje dieťa alebo si
dokáže osvojiť dieťa cudzie, ale ak
toto dieťa dokáže vychovať na dobrého a užitočného človeka.

Deň rodiny
19. mája sa mnohé miestne rodiny stretli na futbalovom ihrisku,
aby si v družnej atmosfére vychutnali bohatstvo spoločenstva – spoločenstva, ktoré sa stretlo v dobrej
vôli upevniť vzťahy smerom dovnútra svojich rodín i smerom von k

Z filiálky / Deti a mládež

svojim spoluobčanom. Odpoludnie
naplnené súťažami, kultúrnymi vystúpeniami tanečných, speváckych
a hudobných skupín, ukážkami hasičského útoku v podaní najmladších „hasičiek“, jazdou na koni,
vychutnaním nafukovacích atrakcií, dobrým gulášom a nádherným

stal miestom ďalšej milej udalosti
– odpustovej slávnosti alebo inak
povedané: slávnosti svojho patronátu, ktorým je Najsvätejšie Srdce
Ježišovo. Slávnostnú svätú omšu
celebroval pán kaplán Miroslav
Hric. Vo svojej homílii sa venoval
téme Kristovej blízkosti k nám
ľuďom vždy aj vtedy,
keď sa my od neho odvraciame. Kristus so svojím milosrdným srdcom
je vždy pripravený odpustiť nám, tešiť sa z nás,
ako sa teší dobrý pastier z
nájdenej stratenej ovečky
či starostlivý otec z návratu
márnotratného
syna. Všetci veriaci, ktorí
si pozorne vypočuli slová
pána kaplána, mimochodom ako vždy zodpoFoto: autor vedne
pripravené a
počasím si vychutnali všetci prí- pútavo aj zrozumiteľne prednetomní a svojou účasťou sa odvďa- sené, v nich mohli nájsť veľkú dučili organizátorom podujatia i chovnú posilu a odniesť si domov
bohatstvo nádeje, ktoré je možné
všetkým účinkujúcim.
načerpať len z nekonečnej hĺbky
Zábiedovský odpust
láskavého Božieho Srdca.
Týždeň po slávnosti 1. sv. prijímania sa zábiedovský Boží chrám
Ján Banovčan

Kostol

Foto: autorka
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Keby som položila otázku, čo
pre vás toto slovo či toto miesto
znamená, určite by som dostala
mnohoraké odpovede... ale toto nie
je mojím cieľom. Rovnako nechcem písať ani o tom, čím je pre
mňa. Chcem sa len podeliť o milé
reakcie detí.
Posledné týždne školského
roka sme v škole na hodinách náboženstva so štvrtákmi rozprávali
o kostole. O kostole ako liturgickom priestore, i o kostole ako o
dome, kde prichádzame, aby sme
spoločne Boha chválili a stretli sa
ako jedna veľká rodina so svojím

Deti a mládež

Otcom tak výnimočným
spôsobom.
Deti potom zisťovali
informácie o farskom aj
františkánskom kostole a
o to, čo zistili, sa podelili
so spolužiakmi. No a nasledovala ďalšia časť –
deti boli na „exkurzii“ v
kostoloch. V Kostole sv.
Martina deti čakal pán
farár, ktorý im o kostole
porozprával zaujímavé
veci, poukazoval priestory
a vysvetlil, na čo slúžia a
trpezlivo odpovedal na
otázky detí.
Cestou sme sa zastavili aj v
Kostole sv. Juraja, no ten sme
zvnútra videli len cez sklo dverí. V
deň, ktorý sme mali na to vyčlenený, mali totiž u františkánov veľa
povinností, pre ktoré sa deťom nemohli venovať. Ale všetko, čo sme
o kostolíku vedeli, sme si zopakovali a s dažďom v pätách sme sa
vrátili do školy.
Potom nasledovala záverečná
etapa - deti po skupinkách vyrábali
makety kostolov. Snažili sa zo všetkých síl. Niektorí to vzdali, nespo-
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Foto: autorka

Michal: „Preto chodím do kostola, lebo sa mi tam páči a milujem
tú vôňu kostola a piesní.“
Kevin: „Do kostola chodím preto,
aby som si zobral Ducha Svätého
do srdca.“
Natálka: „Do kostola chodím
kvôli Pánovi Ježišovi. Mám ho
veľmi rada a dúfam, že aj on mňa.
Je to ako keby som chodila k nemu
A ešte pár detských vyjadrení: na návštevu. Patrí sa ho pozrieť
Adam: „Do kostola chodím, lebo aspoň raz za týždeň.“
sa mi tam páči a chcem, aby bol zo
Renáta Janoviaková
mňa šťastný Ježiško.“

kojní so svojím výtvorom a nepresvedčili ich ani slová, že za svedomitú prácu sa nemusia hanbiť, aj
keď je výsledok iný, než čakali. Iní
vytrvali a svoju prácu doviedli do
konca. O tom, ako sa im to podarilo, sa môžete presvedčiť pri prehliadke kostolnej veže, kde sú ich
práce vystavené.

O princoch a princeznej trochu inak
Boli raz dvaja bratia princovia. Neustále sa medzi sebou škriepili. Jedného dňa počuli o krásnej princeznej,
ktorá žila blízko ich hradu. Po dlhom dohadovaní a škriepení sa nakoniec dohodli, že budú o ňu súťažiť.
Háčik bol však v tom, že na hradnej veži princeznej sídlil drak. Silno sa ozbrojili, bojovali s ním a premohli
ho. Šťastní išli k princeznej a povedali jej, že sa už nemusí draka báť. Princezná im obom namiesto pochvaly
dala facku, že to bol jej obľúbenec. Mrzelo ich to, preto jej to chceli vynahradiť. Ona si ale spomenula, že
drak mal vo svojom hniezde veľa zlata a striebra. A tak, im povedala, že kto jej donesie viac bohatstva, ten sa
stane jej mužom. Princovia neváhali a hneď sa šplhali k drakovmu hniezdu. Vrátili sa s plnými vrecami bohatstva. Dali ho princeznej a čakali, koho si vezme za muža. Namiesto toho aby splnila svoj sľub, zabuchla
hradnú bránu princom pred nosom a tešila sa sama zo svojho bohatstva. Princovia sa ešte viac začali škriepiť
a hľadať vinu a chybu na tom druhom.
A všetci okrem princov žili svojím spôsobom šťastne, až kým nepomreli.
Mário Gibas, ZŠ P.O.Hviezdoslava
Na zamyslenie: „Čo všetko dokážeme obetovať pre pohodlný život? Čo je našim šťastim - chceme mať,
alebo byť? Vidíme aj vlastné chyby? A čo úcta k iným? Čo naše sľuby? Teda vymyslená rozprávka, alebo
odpozorovaná skutočnosť? Nepodobá sa táto rozprávka až príliš nášmu životu? “
Odpovede na otázky hľadajte vo svojom svedomí.
Andrea Šprláková
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Milí čitatelia časopisu Radosť!

Foto: Anton Kulan, © www.T2.SK

Ďakujem za možnosť prihovoriť sa vám i za pozvanie do vášho
spoločenstva
prostredníctvom
výzvy k napísaniu článku od vedenia jeho redakcie!
Pozrime sa na dvoch škôlkarov.
Išli domov. Obliekli sa a čakali na
rodičov. Vedľa seba stáli počas čakania chlapec Petrík s dievčaťom
Jankou. Rozprávali sa. Keď prichádzali rodičia, učiteľky ich vyzvali,
aby šli k dverám, Petrík pred rozlúčkou povedal Janke: „Máš účet na
Facebooku?“ Dievča odpovedalo:
„Nemám.“ Petrík lakonicky dodal:
„Škoda – a rozhodil rukami – mohli
by sme byť priatelia.“
Takto úsmevne sa končia
možno viaceré rozhovory našich
detí. Len preto, že si myslia, že
priateľstvo je spôsob virtuálneho
kontaktu, ktoré sa nadväzuje na Facebooku alebo prostredníctvom
iných sietí. A predsa tomu tak nie
je. V skutočnosti je opak pravdou.
Má to však svoje dôvody. Žijeme v situácii technologickej vyspelosti.
Tá
umožňuje
komunikovať aj neobyčajným a
veľmi rýchlym spôsobom. Dokonca veľmi často. Preto v tomto
prípade hovoríme o sociálnych sie-
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ťach, ako o možnosti novej interaktívnej komunikácie. Niekedy sa
nám zdá, že ju nemôžeme nahradiť
rozhovormi pri osobnom stretnutí.
Priateľstvom to je viac než len
kontakt na sociálnej sieti. Odkliknutie podobizní alebo fotografie
človeka, ktorý sa uchádza o spoločenstvo prostredníctvom týchto
technológií. Aby bola medzi mnohými priaznivcami. Aby som aj ja
mal priaznivcov. Priateľstvo nie je
ani spolužitie na úkor záväzkov v
manželstve. To všetko sú len prepožičania mena a pojmu skutoč-

ného priateľstva. Skutočné priateľstvo sa rodí v srdci človeka bez
ohľadu na pohlavie, je časté medzi
rovesníkmi a rodí sa veľmi pomaly. Ako dom sa skladá z malých
tehál aj priateľstvo sa vytvára z
chvíľ rozhovorov, diskrétnosti,
ochoty počúvať, odpustiť a zároveň vytrvalosti v kritických chvíľach. Podržať priateľa. Bez nároku
na to, aby patril len mne, alebo aby
bol mojím otrokom, alebo aby som
sa mohol ním chváliť. Skutočný
priateľ často ide do úzadia, aby
toho druhého posúval pred seba
pred očami ľudí. A takéto vzťahy,
ktoré budujú osobnosti, ktoré robia
ľudí šťastnými, dnes chýbajú. Neuvedomujeme si, že skutočné priateľstvo je na dlhý čas. Možno aj na
celý život. A jeho sila neklesá s
počtom kilometrov vzdialenosti
alebo frekvenciou spojení, alebo
rozhovorov z mobilných telefónov.
Môžu si poslúžiť priatelia aj takýmito technológiami? Iste, ak je to
priateľstvo, ktoré nevyrastá z vypočítavého srdca. Pamätajme si, že
vzťah je niečo živé. Je to podobne
živé, ako sme živí my. Ak je ten
vzťah úprimný a založený na
pravde, nie na vypočítavosti,

Autor: redakcia Lumen
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Ocenenie farského časopisu
Radosť

prežije aj vlastnú smrť – našu smrť.
Svätý Otec Benedikt XVI. povedal,
že jediné, čo si odnesieme na večnosť, sú naše vzťahy. Ježiš Kristus
V celoslovenskej súťaži farských časopisov FAČA 2012 získal náš
so svojím bijúcim srdcom nám ponúka tento vzťah. Za také priateľ- časopis Radosť špeciálnu cenu za mapovanie dejín svojho regiónu. Výstvo s ním, ktorým si uzdravíme aj sledky boli vyhlásené dňa 11.5.2013 na piatej mediálnej púti katolíckych
naše ostatné priateľstvá. Budú viesť médií v Bratislave.
Touto cestou sa chcem verejne poďakovať hlavne nášmu redaktorovi
k dobru a budú posilňované.
pánovi Marekovi Ďurčovi, ale aj všetkým, bez ktorých by sme túto prácu
Milí bratia sestry – milí čitate- na oslavu Boha nemohli uskutočňovať.
Zároveň opäť vyzývam našich spolufarníkov: „Nebojte sa využiť svoj
lia, a môžem povedať – milí poslutalent a pridať ruku k spoločnému dielu.“
cháči!
Andrea Šprláková, šéfredaktorka
Veľmi pekne vám ďakujem za
vašu podporu, modlitby aj priazeň
– teda skutočné spoločenstvo a
priateľstvo. Aj my ho nadväzujeme
s vami cez rozhlasové vlny. Ďakujem vám za to, pretože potrebujeme
aj vaše spoločenstvo. Jeho duchovné dobro ovplyvňuje rast kvality našej práce. Naše spoločenstvo
v rádiu, ktoré potrebuje spieť k
Bohu. Dúfam, že sa raz stretneme v
nebi pri Ježišovi Kristovi! Všetci!
Slávili sme 20 rokov od založenia nášho rádia Lumen. K oslávencom patríte aj vy, pretože každé
rádio je bez poslucháčov ako generál bez vojakov. Ako spoločenstvo
bez ľudí, ako pole bez zrna.
Ďakujeme vám za naše naplnenie, za vašu podporu. Pozdravte,
prosím všetkých, najmä chorých –
aj tých, ktorí nemôžu čítať tento
článok pre obmedzenia, ktoré plynú
z ich choroby. Myslíme na vás v
Krakove, ako sme mysleli aj na
iných púťach. Osobitne na púti do
Lúrd spolu so rodinou Nepoškvrnenej! Nech vás všetkých posilňuje
náš Pán.
Gratulujem redakcii časopisu
Radosť k vydaniam časopisu, v ktorých pozorujem neustály rast kvality. Teším sa a ďakujem, že nám
do rádia posiela redakcia výtlačok,
ktorý nás obohatí nielen výberom
tém, ale aj jazykovým spracovaním.
Juraj Spuchľák, generálny
riaditeľ rádia Lumen
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17. ročník vo Volejbale cirkevných škôl v Spišskej
diecéze
Neskutočné sa stalo skutočným.
Nikto z volejbalových nadšencov
našej Spišskej diecézy už ani nedúfal, že sa po dlhom čase (3 roky)
stretneme pri spoločných zápasoch.
Ale stalo sa. Nám zo ZŠ Rudolfa
Dilonga bolo ľúto, že taká dobrá
tradícia by mala skončiť. A tak sme
dali sily dokopy a s podporou vedenia školy a kolegov sme obnovili
túto skvelú volejbalovú akciu. Teší
nás, že sme sa mohli stretnúť so starými známymi nielen v spoločných
bojoch na ihrisku, poturnajovom
večernom posedení, ale aj pri svätej
omši, ktorú peknou kázňou oživil
vdp. Martin Rožek, či spevom a
hrou zbor ALFA, za čo im aj touto
cestou srdečne ďakujeme.
Hralo sa dva dni: 17. a 18. mája,
systémom každý s každým. Družstvá ukázali veľkú vnútornú silu a
odhodlanie bojovať do posledného
zvyšku síl. Našťastie k vážnejším
zraneniam nedošlo, a tak mal turnaj

vysokú úroveň. Veď o konečnom
poradí sa rozhodovalo až v posledných zápasoch. Najlepším kolektívom sa nakoniec ukázalo družstvo
z cirkevnej ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín
pred Katolíckou univerzitou Ružomberok. Nás teší, že sme sa v
konkurencii siedmich vyrovnaných celkov nestratili, o čom
svedčí fakt, že s piatimi výhrami a
jednou prehrou po sčítaní bodov
sa naša ZŠ R. Dilonga umiestnila
na peknom treťom mieste. Putovný pohár tak smeruje do Tvrdošína. Poradie ďalších zúčastnených
škôl bolo bez určenia, no vynikajúce výkony podali ZŠ s MŠ sv.
Kríža Kežmarok, SOŠ sv. Klementa Hofbauera Podolínec, ZŠ
Juraja Sklára Letanovce a ZŠ sv.
Vincenta Ružomberok.
Je na mieste poďakovať vedeniu školy a kolegom za pomoc a
podporu, našim zlatým tetuškám
kuchárkam v kuchyni, ktoré sa o

všetkých super postarali, všetkým
družstvám, že prijali naše pozvanie
a vytvorili výbornú atmosféru
počas turnaja, DJ Ľubkovi, DJ 2
Marošovi (nezmarovi) Železňákovi, pánom rozhodcom Karolovi,
Jožkovi, Matúšovi, že sa nedali vyviesť z rovnováhy, Richardovi
Gajniakovi za poskytnutie volejbalových „vecí“, kolegom za pripravený kultúrny program a technickú
podporu, Gymnáziu M. Hattalu za
poskytnutie priestorov telocvične,
vdp. Martinovi Rožekovi za predvedený výkon na ihrisku i duchovnú podporu a v neposlednom
rade nášmu nebeskému Otcovi,
ktorý držal ochrannú ruku nad
celým turnajom.
Veríme, že turnaj o rok bude
pokračovať a tradícia neskončí.
Dovidenia o rok a držme si palce.
Športoví kolegovia zo ZŠ R.
Dilonga

Farská matrika
Krsty
Trstená: Adam Trstenský, Dušan
Chudý, Matteo Polakovič, Lukáš
Ličko, Maxim Vrabček, Maxim
Gama, Ema Vrabčeková, Dominika
Kuráňová, Liliana Genšorová, Sára
Šebestová, Lukáš Šmiheľ, Martin
Stáňa, Adam Kajko, Patrick Šurina,
Martin Starek, Alexia Chladová
Zábiedovo: Nela Hlinová, Damián
Hlina, Simona Matúšková
Ústie: Dávid Hoblík
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Sobáše
Trstená: Oldřich Sítek a Michaela
Djobeková, Ľuboš Štefánek a Simona Javorková, Ľubomír Marhefka a Petra Paulová, Branislav
Bundzík a Zuzana Bakošová, Pavol
Migel a Soňa Migelová r. Sirotiarová, Peter Dovalovský a Miroslava ZemjanekováPeter Furdek a
Dominika Zembjaková, Šimon
Socha a Dajana Chlustinová, Miroslav Valach a Martina Laceková,
Miroslaw Mariusz Kornaś a Katarína Gregorová
Ústie: Maroš Jankoľa a Lenka
Bielopotocká

Pohreby
Trstená: Mária Janotíková (1937),
Ján Šurina (1955), Valéria Štefanidesová (1928), Jozefína Morčušová (1924), Štefan Kučera (1936),
Mária Kobyláková (1926), Anna
Gočálová (1944), Eugénia Lepáčková (1934), Pavol Ďurčák (1955),
Štefan Antal (1945), Mária Košťálová (1932), Pavol Zboja (1963),
Štefan Košša (1949), Anna Javorková (1931)
Zábiedovo: Anton Kidoň (1954),
Anton Bača (1932), Anna Hlinová
(1926), Mária Chreneková (1938)

Prvé sväté prijímanie
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