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V modlitbe nájdeme obrovský po-
klad bytia, pohľad na zmysel žitia
a spojenie s nespojiteľným.

Spojme sa so sv. Anzelmom:
„Zanechaj teraz na chvíľu svoje
práce, skry sa trochu pred svojimi
hlučnými myšlienkami. Zahoď
teraz obťažujúce starosti a svoje

namáhavé rozptýlenia. Zaoberaj
sa trochu Bohom a odpočiň si tro-
chu v ňom. Vojdi do komôrky svojej
mysle, vyžeň všetko von okrem
Boha a tých vecí, čo ti pomôžu ho
hľadať.“

Jaroslav Chovanec, farár

„Poďme sa porozprávať.“ Jed-
noduché, všakže? Sadneme s pria-
teľom a rozprávame. Poznáme to.
Slová sa rinú a zvuky vnímajú. Čo
nové, kto kdesi bol, ako robota, vy-
darené deti, ušlé zdravie. Strávime
hodiny preberaním maličkostí a ro-
zoberaním zbytočností. Niekedy
len ticho trávime čas a zdieľame
priestor, proste len tak, lebo je nám
spolu dobre. S priateľom, kamará-
tom ujdú hodiny ako minúty a  mi-
núty ako sekundy. Málo času a
toľko príjemných vecí sa dá spolu
robiť. Radi trávime čas s milova-
ným človekom.

A čo potom Boh? Jeho máme
milovať ešte viac ako toho najmilo-
vanejšieho človeka. Milujeme?
Mnohí odpovedia: „Áno, je pre
mňa nadovšetko.“ Je? Sekundy
strávené s ním sa nám zdajú ako
minúty, minúty ako hodiny a ho-
dina ako nekonečno. A aj to tráve-
nie času s ním väčšinou trávime
skôr so sebou a svojimi myšlien-
kami, starosťami, snami. Boh ma
volá: „Poďme sa porozprávať.“
Sadneme, kľakneme, ľahneme
alebo len tak postojíme a čo? Nič,
prázdnota. Kde je problém? Porov-
najme si rozhovory s priateľom a
Bohom. S tým, koho milujem, a s
tým, koho by som mal milovať.

Čas modlitby je pre nás časom
naplnenia, naplnenia túžbou po Mi-
lovanom, radosťou zo stretnutia s
Láskou, objatia s Krásou. Tak ako
sa zaľúbenci tešia na stretnutie,
malo by nás priťahovať k modlitbe
s Bohom. Modlitba je čas obeto-
vaný Pánovi, nie je dôležitý počet
slov, intenzita gest. Dôležitou je
naša ochota na rozhovor s Najvyš-
ším, na uvedomenie si potrebnosti
počúvania svojho svedomia, na
súzvuk stvorenia a Stvoriteľa. 
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Editoriál

„Bože môj. Pozri, stojím tu pred
tebou a som plný smútku. Pomôž mi.
Pozri, aký som nešťastný, ako sa trá-
pim. Prečo si to dopustil? Čo som ti
urobil? Veď ten oproti mne je zlodej,
špekulant. Tamten alkoholik. A pozri,
ako sa majú dobre. Majú všetko. A
ten? Obracia kabát pri prvej príleži-
tosti, a teraz si vysedáva v kostole v
prvej lavici a požíva všeobecnú úctu.
No, a tamtá? Len sa na ňu dobre
pozri. Je vydatá a chce vyzerať ako
osemnásťročná. No hrôza! Pozri,
ako sa usmieva v tej svojej krátkej sukni a tielku. To akože chce zvádzať
chlapov, či čo. Keby aspoň bola slobodná, no nepoviem. Po čo to len
chodí do kostola a pohoršuje nás tu. Inde by ju vykázali, no náš farár sa
ani len nepohorší. Akoby aj mohol, veď aj on sám by sa mohol modliť
omnoho dlhšie, vrúcnejšie, slávnostnejšie. Dokonca je nevrlý. Mohol by
oceniť, že som tu sústavne. A on nič. Ani sa len poriadne neusmeje.Pane,
vidíš ako sa trápim? Som nešťastný, chorý a hoci pomáham kde môžem,
modlím sa sústavne, navštevujem spoločenstvá, chodím pravidelne na
sv. spoveď, púte ... oni sa majú tak dobre a čo ja? Kde je tvoja spravod-
livosť?!“

Prečo som začala editoriál týmito slovami? Sú to slová, ktoré sú nám
cudzie? Nespoznávame sa v nich? Nie je naša modlitba presne takáto?
Hovorím modlitba, pretože všetky naše rozhovory s Bohom sú modlit-
bou či sa nám to páči alebo nie. Teda, ako znie naša modlitba? Nie je to
naozaj mnohokrát plač nad nehodným blížnym, ktorý sa má lepšie? Nie
je to taká modlitba, ktorá by najradšej vyhnala všetkých „nehodných“ z
chrámu, taká čo pre iných uzatvára Božie dobrodenie, čo odsudzuje, po-
sudzuje a pohoršuje sa na všetkých okolo, len preto, že sme si nalinkovali
podľa vlastnej šablóny dobrého kresťana a kto sa toho nedrží, nie je
hodný, aby mal miesto v kostole, nehovoriac v našej blízkosti?

Tvrdé slová na úvod? Zamyslime sa nad sebou a svojou modlitbou
života. Raz nás bude súdiť Boh, no my nemáme právo hrať sa na Boha!

K tomuto vás chceme, naši drahí čitatelia, povzbudiť  aj prostredníc-
tvom našej témy čísla – MODLITBA. 

Želáme vám, nech vaša cesta  smeruje do večnej radosti. A keďže je
to večná radosť, pred vstupom sa nás Boh možno opýta: „Koľko úprim-
ného úsmevu a radosti si dokázal rozdať iným?“ 

Andrea Šprláková
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Duchovné úvahy

svadbu a víno. Obidva prvky sa na-
chádzajú u Izaiáša v úryvkoch,
ktoré hovoria o mesiášskej spáse
(porov. Iz 25,6; 62,4-5). Ježiš je
predstavený ako ten, kto ponúka
posledné a najlepšie víno, vyjadru-
júc tak svoje poslanie Mesiáša,
ktorý napĺňa očakávania Izraela.

Jánov opis svadby v Káne je
bohatý na symboly. Predstavme si
aspoň niektoré. Svadba – symbol
spojenia, lásky Boha k človeku.
Víno – veľmi dôležitý symbol. Je v
centre príbehu. Najprv začína chý-
bať, potom je ho dostatok. Víno je
symbolom Božej radosti, nadšenia,
prekypujúcej radosti zo života a
lásky. Víno je protikladom smútku,
každodennej monotónnosti, jednot-
várnosti a nudy. Je to základný
symbol pre pochopenie významu
celého príbehu. Niektorí v ňom

vidia aj symbol spásy. Šesť prázd-
nych kamenných nádob – najprv
sú prázdne a teda nevyužité na to,
na čo mali slúžiť. Sú symbolom
suchopárnej, prázdnej, nepresved-
čivej a formálnej zbožnosti. Zbož-
nosti, ktorú prišiel Ježiš obnoviť.
Ján zdôraznil aj to, že nádoby sú
kamenné, teda ťažké a statické.
Niektorí autori vidia v tejto po-
známke poukaz na kamenné tabule
Desatora (porov. Ex 31,18). Ka-
menných nádob je šesť. Šesť bolo
aj dní stvorenia. Innocenzo Gar-
gano spája tieto dve skutočnosti a
vidí v nich udalosť vyslobodenia z
Egypta (kamenné tabule zákona) a
udalosť stvorenia (šesť dní) a tieto
dve udalosti spája so znamením na
svadbe v Káne. Zmluva vyrytá do
kamenných tabúľ musí byť vyrytá
do ľudského srdca.  Kristom za-

Radosť z evanjelia (Jn 2, 1-12)
1. časť duchovných úvah

„Na tretí deň bola v Káne
Galilejskej svadba. Bola tam
aj Ježišova matka. Na svadbu
pozvali aj Ježiša a jeho uče-
níkov. Keď sa minulo víno,
povedala Ježišovi jeho
matka: „Nemajú vína.“ Ježiš
jej odpovedal: „Čo mňa a
teba do toho, žena? Ešte ne-
prišla moja hodina.“ Jeho
matka povedala obsluhujú-
cim: „Urobte všetko, čo vám
povie!“
Stálo tam šesť kamenných
nádob na vodu, ktoré slúžili
na očisťovanie, ako bolo zvy-
kom u Židov, každá na dve až
tri miery. Ježiš im povedal:
„Naplňte nádoby vodou!“ A
naplnili ich až po okraj.
Potom im povedal: „Teraz
načrite a zaneste starej-
šiemu!“ A oni zaniesli. Keď
starejší ochutnal vodu preme-
nenú na víno - on nevedel, skade je,
ale obsluhujúci, čo načierali vodu,
to vedeli - zavolal si ženícha a vra-
vel mu: „Každý človek podáva naj-
prv dobré víno a horšie až potom,
keď si hostia upili. Ty si zachoval
dobré víno až doteraz.“ Toto urobil
Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo
znamení a zjavil svoju slávu. A jeho
učeníci uverili v neho. Potom zišiel
on i jeho matka a bratia i jeho uče-
níci do Kafarnauma, kde zostali
niekoľko dní.“ (Jn 2,1-12).

Evanjelista Ján mal schopnosť
sústrediť do niekoľkých riadkov
textu okrem opisu udalosti aj veľa
symbolov a duchovných významov.
Aj opis udalostí na svadbe v Káne
Galilejskej je omnoho širší a obsa-
hovo bohatší, akoby sme možno
očakávali. Toto prvé znamenie má
dva významné symbolické prvky:

Radosť 2/2015
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Duchovné úvahy

sa uzatvára, smútok a pesimizmus.
A tak Máriine slová: „Nemajú
víno!“ sa pre nás stávajú význam-
nými. Chýba vám radosť z evan-
jelia! Možno preto, že
relativizujeme svoju vieru. Odsú-
vame ju do geta, vymedzujeme jej
priestor realizácie – len kostol, vy-
medzujeme jej čas – len modlitba.
Vtedy riedime víno evanjelia s
vodou. „Nemajú víno!“ Týmito
slovami Panna Mária upozorňuje
svojho Syna na smäd a túžbu ľudí
po spáse.  Ovocím Máriinej pokor-
nej prosby nebolo len dobré víno a
prvý zázrak, ale aj zjavenie Ježišo-
vej slávy a viera učeníkov. (porov.
Jn 2,11) . 

Ako som už uviedol, niektoré
prvky opisu udalosti svadby v
Káne naznačujú, že ho treba čítať v
spojení s úryvkom o ukrižovaní a
vzkriesení. Radosť z evanjelia sa
rodí z Ježišovho kríža a zmŕtvy-
chvstania. Radosť z evanjelia je
ukrižovaný Ježiš, ktorý napĺňa náš
život, odpúšťa nám hriechy, dáva
nám najavo našu nekonečnú lásku,
čím nás napĺňa hlbokou duchovnou
radosťou. „Nebeské kráľovstvo sa
podobá pokladu ukrytému v poli.
Keď ho človek nájde, skryje ho a
od radosti z neho ide, predá všetko,
čo má, a pole kúpi.“ (Mt 13,44)
Radosť z evanjelia, je ako radosť
človeka, ktorý našiel poklad. Aby
ho získal, je ochotný všetkého sa
vzdať. Radosť z evanjelia má ten,
kto našiel plnosť života. Je uvoľ-
nený, slobodný, nenútený, ale zá-
roveň nepohŕda inými. Kto má
radosť z evanjelia, túži sa ňou po-

deliť s inými. 
Keď nám chýba uvoľnenosť,

keď sme vystrašení, leniví, úzkost-
liví, príliš znepokojení o budúc-
nosť Cirkvi, našej komunity,
možno povedať, že nemáme ra-
dosť z evanjelia, ale len akýsi tieň,
akúsi vzdialenú, intelektuálnu, ab-
straktnú ozvenu evanjelia. Pretože,
ako zdôrazňuje sv. Pavol, evanje-
lium nie je doktrína, teória, ale
Božia moc na spásu každému, kto
verí. (porov. Rim 1,16) Prijať
evanjelium, znamená prijať jeho
silu, nádej a radosť. Mám radosť
z evanjelia? Mám radosť viery?
Prosil som Pána niekedy o túto ra-
dosť? Ak nie, urob to dnes. Aký
krok je potrebné urobiť, aby som
vytvoril priestor pre túto radosť?

„Ak soľ stratí chuť, čím ju oso-
lia?“ (Mt 5,13) Ak chýba kresťa-
nom novosť a radosť evanjelia, čo
vlastne majú?! Ak nebudeme mať
radosť z evanjelia, stratíme sa vo
svojom smútku. Panna Mária nás
povzbudzuje, aby sme prijali moc
evanjelia a hľadali jeho radosť. K
tejto radosti nás povzbudzujú aj iné
časti Božieho slova. Môžeme pri-
pomenúť slová sv. Pavla z Listu
Filipanom: „Ustavične sa radujte
v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“
(Flp 4,4) Alebo z Prvého listu So-
lúnčanom: „Ustavične sa radujte!
Bez prestania sa modlite, pri všet-
kom vzdávajte vďaky, lebo to je
Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre
vás! (1 Sol 5,16-18)

Jaroslav Barta, špirituál 
v kňazskom seminári

Jána Vojtaššáka 

čína čas spásy, čas skutočného vy-
slobodenia človeka. Podľa iného
autora číslo šesť naznačuje našu ne-
dokonalosť. Ježiš urobí podľa apoš-
tola Jána sedem znamení, aby
naplnil náš život božskou dokona-
losťou. Číslo sedem je znamením
plnosti, šesť symbolom nedokona-
losti a neúplnosti. Číslo šesť použije
apoštol Ján aj v Apokalypse, kde
ním označí číslo šelmy 666 (porov.
Zjv 13,18). Kristus otvorí siedmu
nádobu, keď kopija vojaka prenikne
jeho srdce. V tej chvíli sme boli ob-
darovaní jeho krvou a novou živo-
todarnou vodou, aby Kristus očistil
a premenil svojou láskou a svojím
Duchom celý svet. Proti vode ži-
dovských očistných zvykov posta-
vil Ježiš lahodné víno evanjelia.
„Na tretí deň“ – to sú slová,  kto-
rými sa začína rozprávanie. Pre
Nový zákon má toto slovné spoje-
nie presný význam. Na tretí deň
vstal Ježiš zmŕtvych – je to deň
vzkriesenia. Je to deň, keď Ježiš
zjavil svoju slávu. V Káne máme
prvý náznak veľkonočnej radosti.
Radosti, ktorú prišiel Ježiš obnoviť

„Keď sa minulo víno, povedala
Ježišovi jeho matka: „Nemajú
víno“ (Jn 2,3). V tejto chvíli
chceme pochopiť, čo znamená ne-
dostatok vína na úrovni našej du-
chovnej, ale aj cirkevnej a
spoločenskej skúsenosti. Ako som
už spomenul, radosť z vína je zna-
mením nadšenia, jednoduchosti,
vnútornej slobody a radosti. Preto v
biblickej i kultúrnej symbolike je
víno symbolom života, sviatku a
jeho nedostatok znamená všetko, čo
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tam napríklad, že:
Dobrá je modlitba s pôstom a mi-
losrdenstvo so spravodlivosťou.
Lepšie je mať málo, ale spravod-
livo, ako veľa a zločinne. Lepšie je
konať skutky milosrdenstva ako
kopiť zlaté poklady. (Tob 12,8)
Modlitba s vierou uzdraví chorého
a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil
hriechov, odpustia sa mu. Vyzná-
vajte si teda navzájom hriechy a

modlite sa jeden za druhého, aby
ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže na-
liehavá modlitba spravodlivého.
(Jak 5,15-16)
Dávidova modlitba. Vypočuj,
Pane, moju spravodlivú žiadosť,
všimni si moju prosbu pokornú.
Nakloň sluch k mojej modlitbe, čo
plynie z perí úprimných. (Ž 17,1)
Kiež prenikne k tebe moja mod-
litba, nakloň svoj sluch k mojej
prosbe. (Ž 88,3)
Modlitba Mojžiša, Božieho muža.
Pane, stal si sa nám útočišťom z
pokolenia na pokolenie. (Ž 90,1)
Obeta bezbožných je odporná Pá-
novi, modlitba spravodlivých je
mu však pôžitkom. (Prís 15,8)
(Ak niekto) odvracia svoj sluch,

Téma čísla

Počúvaj! Ak sa dokážeš pomodliť
celý Otče náš tak, že nepomyslíš na
niečo iného, dám Ti svojho pek-
ného koňa.“ Sedliak sa potešil a
hneď sa začal modliť: „Otče náš,
ktorý si na nebesiach, posväť sa
meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja... a to mi dáte aj
sedlo alebo len koňa?“ Biskup sa
zasmial a sedliak pochopil, že
práve prišiel aj o sedlo aj o koňa.

Aj druhý príbeh vzbudí najskôr
úsmev, ale rovnako ako prvý
skrýva v sebe poučenie. Misionár,
hlásajúci evanjelium v suchom
skúšanej africkej osade, vyzval prí-
tomných, aby sa išli všetci spolu na
čistinku za osadou pomodliť za
dážď. Keď sa obyvatelia stretli na
čistinke, misionár zistil, že jeden
malý chlapec si so sebou priniesol
dáždnik. Iba on, jediný zo všet-
kých, nebral modlitbu ako „po-
chybný pokus“, ale prišiel sa
pomodliť s absolútnou dôverou, že
Pán Boh modlitbu za dážď naozaj
vyslyší. Áno, chýba nám viera ma-
lých detí.

Modlitba vo Sv. písme – je
spomenutá veľakrát. Dozvieme sa

Definícia modlitby – v rôznych
slovníkoch sa stretneme s rôznoro-
dou definíciou tohto pojmu. V Otto-
vom slovníku sa o modlitbe píše
ako o náboženskom úkone vlast-
nom teistickým náboženstvám,
ktorý je charakterizovaný ako roz-
hovor duše s Bohom a jeho obsa-
hom je úcta, vďačnosť, vyznanie,
prosba a pod. Na internetovej
stránke Wikipedie sa uvádza, že
slovo modlitba pochádza z praslo-
vanského výrazu mold, čo znamená
úpenlivo prosiť, vzývať Boha. Aj
Slovník slovenského jazyka vysve-
tľuje modlitbu ako vzývanie, uctie-
vanie, prosenie Boha alebo svätých.
Krátky slovník slovenského jazyka
chápe modlitbu ako povznesenie
mysle k Bohu alebo svätým. 
V Slovníku kresťanstva vydanom 
Katechetickým a pedagogickým 
centrom Biskupstva kráľovohra-
deckého sa dočítame, že: „Kres-
ťanská modlitba nie je
psychologický proces, intelektuálne
cvičenie, emotívne pohnutie alebo
odriekanie povinnej básničky. Ide o
realizáciu vzťahu medzi človekom
a Bohom v atmosfére viery, dôvery
a odovzdanosti.“

Humor je korením života,
modlitba korením viery – za-
čnime teda tému modlitby úsmev-
nými príbehmi. O svätom
Františkovi Saleskom, biskupovi a
učiteľovi cirkvi, ktorý žil pred 400
rokmi, je známe, že bol veľmi
dobrý a svoje príjmy považoval za
majetok chudobných. Z jeho života
sa traduje aj príhoda, ako jedného
dňa išiel v sedle koňa do akejsi de-
dinky, kde sa stretol s istým sedlia-
kom. Ten biskupa oslovil s tým, že
sa vie modliť tak, že pri tom ne-
myslí na nič iné. Sv. František od-
povedal: „To je úžasné. Ešte som
nestretol človeka, ktorý by to doká-
zal. Preto by som ťa chcel odmeniť.

Radosť 2/2015

Modlitba zbližuje človeka s Bohom

Foto: Lukáš Poláčik



6

Téma čísla

aby nečul zákon, jeho modlitba je
priam hanebnosť. (Prís 28,9)
Modlitba pokorného preniká ob-
laky: ani sa nevie potešiť, kým sa
nedostane do jeho blízkosti, ani ne-
odstúpi, dokiaľ Najvyšší nezhliadne
na neho. (Sir 35,21)
Hádam prenikne ich modlitba k Pá-
novi a odvráti sa každý od svojej
zlej cesty. Lebo veľký je hnev a pr-
chlivosť, ktorou Pán hrozil tomuto
ľudu. (Jer 36,7)
Keď vo mne klesla moja duša, roz-
pamätal som sa na Pána a moja
modlitba došla k tebe do tvojho
svätého chrámu. (Jon 2,8)
A dostanete všetko, o čo budete s
vierou prosiť v modlitbe. (Mt
21,22)
V nádeji sa radujte, v súžení buďte
trpezliví, v modlitbe vytrvalí. (Rim
12,12)
V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte
pri nej a vzdávajte vďaky!  (Kol
4,2)
A keď sa modlíte, nebuďte ako po-
krytci, ktorí sa radi postojačky
modlievajú v synagógach a na ro-
hoch ulíc, aby ich ľudia videli.
Veru, hovorím vám: Už dostali
svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš
modliť, vojdi do svojej izby, zatvor
za sebou dvere a modli sa k svojmu
Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj
Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v
skrytosti. Keď sa modlíte, neho-
vorte veľa ako pohania. Myslia si,
že budú vypočutí pre svoju mnoho-
vravnosť. Nenapodobňujte ich; veď
váš Otec vie, čo potrebujete, prv,
ako by ste ho prosili. Vy sa budete
modliť takto: Otče náš, ktorý si na
nebesiach, posväť sa tvoje meno,
príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja
vôľa, ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám
dnes. A neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého. (Mt 6,5-13)

Výroky o modlitbe -  sú tiež
veľmi početné a nedá mi nespome-
núť aspoň zopár z nich. Napr.:

Blahoslavená Matka Tereza pove-
dala: „Aby sme mohli vidieť Boha,
musíme mať čisté srdce: nijaká
žiarlivosť, hnev, hádky a nijaká ne-
šľachetnosť... Kontemplácia zna-
mená dovoliť Ježišovi, aby v nás
prežíval svoje utrpenie, svoju
lásku, svoju pokoru, aby sa s nami
modlil, bol medzi nami a prostred-
níctvom nás viedol ľudí k svätosti.“
Svätý Ján Pavol II.: „Ak máme
správne chápať a hodnotiť, musíme
si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa
do seba a do modlitby.“
Svätý Bernard zo Sieny: „Ak sa
srdce nemodlí, potom sa jazyk
márne namáha.“
Grécky cirkevný učiteľ Origenes:
„Bez prestania sa modlí ten, kto
spája modlitbu s prácou a svoje
dobré diela s modlitbou. Len týmto
spôsobom môžeme uskutočniť prí-
kaz modliť sa bez prestania.“
Svätý Ján XXIII.: „Deň bez mod-
litby je ako obloha bez slnka, ako
záhrada bez kvetov.“
Svätý Augustín: „Dobre vie žiť, kto
sa vie dobre modliť.“
Svätá Terézia Ježišova: „Je len je-
diná cesta k dokonalosti a tou je
modlitba. Ak vás niekto vedie iným
smerom, klame vás.“
Svätý Charles de Foucauld: „Štú-
diom kníh sa hľadá Boh, modlitbou
sa nachádza.“

Modlitba ako prostriedok ná-
božného života – tak o modlitbe
píše sv. František Saleský vo svo-
jom diele Filotea s podtitulom
Návod na nábožný život. Prečí-
tajme si jeho poučné slová:
„Prostriedok, ktorý vždy môžeš a
najčastejšie i musíš použiť k udrža-
niu, rozvoju a prehĺbeniu vnútor-
ného duchovného života, je
modlitba. Modliť sa znamená roz-
právať sa s Bohom, či je to už reč
duchovná v myšlienkach, alebo reč
členená, počutá, hovorená ústami.
S milým Pánom Bohom sa môžeš
rozprávať ako dieťa so svojím

Radosť 2/2015

otcom, prosto a detsky, dôverne a
úprimne, prirodzene a s pravdou.
Keď sa takto modlíš, tvoja mod-
litba je užitočná a požehnaná. Boh
ti osvieti rozum božským svetlom,
povzbudí a posilní vôľu lúčmi svo-
jej lásky. Modlitba je nebeská
voda, ktorou polievaš kvety v zá-
hrade svojej duše, t.j. čnosti svojej
duše, aby rástli a prinášali ovocie.
...  Hoci je rozjímavá modlitba
veľmi vzácna a hodnotná, nesmieš
podceňovať alebo zanedbávať ani
ústnu modlitbu. Ústna modlitba je
podstatná časť našej úcty k Bohu.
Boha máme chváliť nielen srdcom,
ale aj ústami. Preto Boh nielen v
Starom zákone, ale aj v Novom na-
riadil ústnu modlitbu. Sám náš
dobrý Spasiteľ sa ústne modlil, ba
aj svojich učeníkov naučil ústnu
modlitbu.“  

Sila modlitby je mimoriadna
– existuje o tom množstvo dôka-
zov, zázrakmi počnúc a na pohľad
drobnosťami bežného života kon-
čiac. Osobitným prípadom je prí-
pad cirkvi v Japonsku, ktoré si
nedávno pripomenulo 150. výročie
objavenia tzv. skrytých kresťanov.
Títo katolíci vyšli z utajenia, ktoré
zapríčinilo dlhé a kruté prenasledo-
vanie, začaté v roku 1587 potom,
čo dve kresťanky odmietli stať sa
konkubínami šoguna (t.j. cisá-
rovho námestníka). Výsledkom
bolo vyhostenie resp. vyvraždenie
všetkých katolíckych kňazov, kres-
ťanov povyhadzovali z úradov a
armády, spálili vyše dvesto katolíc-
kych chrámov, mnohí kresťania
boli vystavení krutému mučeniu.
Cieľom bolo úplné zničenie Cirkvi
v Japonsku. Jedným z centier kres-
ťanstva v Japonsku v 16. storočí
bolo Nagasaki. Dávno predtým,
ako sa roku 1945 zapísalo do tra-
gických dejín sveta ako druhé
mesto (po Hirošime), na ktoré bola
zhodená atómová bomba, stalo sa
známym ako aréna mučeníctva ja-
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ponských kresťanov. Roku 1597 na
rozkaz šoguna Hidejošiho bolo
ukrižovaných 26 japonských kato-
líkov na vrchu nad mestom. Ďalšia
vlna prenasledovaní sa začala roku
1614. V tom čase bolo nariadené
zbúrať všetky zachované kostoly v
Japonsku a misionári spolu s členmi
najvýznamnejších japonských
rodov, ktoré prijali kresťanstvo, boli
odsúdení do vyhnanstva. V sep-
tembri roku 1622 na hranici upálili
25 kresťanov, ktorí pred svojou po-
pravou  museli byť svedkami sťatia
približne 30 iných kresťanov. Ri-
chard Cocks, anglický moreplavec,
ktorý bol v tom čase v Japonsku,
videl v Kjote „55 kresťanov umu-
čených počas jednej popravy... Boli
medzi nimi aj päť a šesťročné deti,
horiace v náručiach svojich matiek
a kričiace: ,Ježišu, prijmi naše
duše!‘“ Cirkev pozná mená len tri-
tisíc japonských mučeníkov, ktorí
boli umučení v 17. storočí. Odha-
duje sa však, že do začiatku 18. sto-
ročia bolo v Japonsku
zavraždených okolo dvestotisíc
kresťanov. Zahynuli všetci misio-
nári pôsobiaci v krajine kvitnúcej
višne. Veriaci  po strate duchovných
otcov sami krstili svoje deti, čím ri-
skovali život a tajne sa spoločne
modlievali. Modlitba udržiavala ich
spojenie s Bohom. Trvalo to neuve-
riteľných 200 rokov. Nikto neveril,
že v Japonsku ešte existuje nejaký
kresťan. Po otvorení Japonska kres-
ťanskému svetu v polovici 19. sto-
ročia bolo v Japonsku misionármi
nájdených 50 000 kresťanov, z toho
2 500 v okolí Nagasaki. Pápež Pius
IX. bol taký pohnutý skutočnosťou,
že kresťanské spoločenstvo v Ja-
ponsku pretrvalo napriek krutým
prenasledovaniam a chýbajúcim
kňazom, že pre Cirkev v Japonsku
ustanovil 17. marec za sviatok Náj-
denia kresťanov.

Ján Banovčan

Modlitba - prečo a ako ?
(zamyslenie)

Keď sa dotkneme pojmu mod-
litba, tak sa nám každému hneď
niečo premietne v mysli - či už je
to naša prvá modlitba, ktorú sme sa
už modlili od mala s našimi ro-
dičmi alebo si spomenieme na de-
finíciu, ktorá hovorí, že modlitba je
rozhovor človeka s Bohom. Tak či
onak modlitba je základným kame-
ňom nielen kresťanstva, ale všet-
kých náboženstiev. Modlitba je ako
vzduch pre našu dušu a vieme, že
bez vzduchu duša v pneumatike
dokáže existovať a možno by ste sa
aj pár metrov na nej pohli, ale ná-
sledky to má katas-
trofálne. Ako je teda
naplnená tá naša
duša?

Už v minulom
čísle časopisu Ra-
dosť som sa trochu
spolu s vami zamý-
šľal nad modlitbou,
keďže je prepojená s
vytvorením ticha
okolo nás a možnos-
ťou načerpania du-
chovnej sily do
nášho života. Okrem
toho modlitba je
úžasnou príležitos-
ťou spájania ľudí. Náš pán farár
Chovanec zvykne hovoriť mlado-
manželom, aby sa každý deň po-
modlili aspoň jednu modlitbu v
tom istom čase a takto na seba my-
sleli v rovnakej minúte aj keď budú
odcestovaní ďaleko od seba. Ak sa
v úprimnosti rodina spolu modlí,
tak takáto rodina premôže akýkoľ-
vek problém, lebo modlitba ju
každý deň či aspoň párkrát do
týždňa stmelí. Rodina je pevná aj
preto, lebo modlitbou „stavia dom
na skale“, ako hovorí v evanjeliu
Pán Ježiš. Modlitba nespája len

manželov a rodiny, ale dokáže spá-
jať aj širšie masy ľudí. Toto sme
mohli zažiť aj u nás v Trstenej či
už pri ľudových misiách alebo
počas minuloročnej akcie Pokoj
vám dávam, kedy sa plné námestie
ľudí modlilo za mier. Spájanie v
modlitbe nie je len môj výmysel,
ale zase ho podporil aj Pán Ježiš
slovami: „Kde sú dvaja alebo traja
v mojom mene, tam som aj ja
medzi nimi.“ Samozrejme, okrem
tohto ovocia modlitby nesmieme
zabúdať na milosti, ktoré sa pri
modlitbe vyprosujú a tie sú nevy-

počítateľné a na nezaplatenie. Aby
sme nezabudli, tak treba spomenúť
aj to, že modlitba nie je len o pro-
sbách, ale aj o ľútosti, chvále a
vďake. Toto sa zase raz pekne pre-
pája s naším životom, pretože ak
nevieme v živote ďakovať alebo
povedať prepáč druhému za naše
pochybenia, tak to nebudeme ve-
dieť povedať ani v modlitbe a
opačne. Preto rozhovor s Bohom
nie je len o našej sebareflexii a
zhodnotení nášho života (kde sa
aktuálne nachádzame na ceste ži-
votom k Bohu), ale aj o našom for-

Foto: Lukáš Poláčik
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movaní. Modlitba zjemňuje naše
hrubé rysy (vlastnosti) a pripravuje
naše srdce pre Božie pôsobenie v
našom živote.

Ako sme mohli vyššie vidieť,
tak modlitba má svoj zmysel a je
veľmi potrebná v našom každoden-
nom fungovaní. Teraz je však na
mieste jedna dôležitá otázka:
"Vieme si pre niečo tak dôležité
urobiť čas?" Podľa mnohých ľudí je
naša doba rýchla, čomu dopomohli
aj technické výdobytky, ktoré dnes
používame. Avšak vieme popri ve-
novaniu sa tejto modernej technike
vytvoriť si priestor a čas pre Boha?
Podľa mňa to ide aj v dnešnej dobe
a chcel by som vám ponúknuť pár
rád ako tomu dopomôcť:
1. pravidelný čas - je to alfa a
omega dobrého vzťahu s Bohom.
Ak si ráno aj večer alebo aspoň raz
za deň stanovíme presný pravidelný
čas pre chvíľu s Bohom, tak sa ne-
musíme báť toho, že si pre Nie-
koho, tak dôležitého v našom živote
nenájdeme čas. Jasné, mnohí z vás
budú namietať, že aký má zmysel
modlitba, ktorá bude akoby napro-
gramovaná na určitý čas? Mnohí ar-
gumentujú aj tým, že sa modlia
vtedy, keď to cítia, že to potre-
bujú.... Ale moja provokačná otázka

znie nasledovne: „Páčilo by sa
vám, keby si na vás Boh (alebo
niekto, kto vás miluje) spomenul
iba vtedy, keď to tak cíti alebo iba
vtedy, keď niečo potrebuje?“ Takto
pravidelnou modlitbou dávame
Bohu to, čo mu patrí. Dá sa to tiež
prirovnať k pravidelnému čisteniu
zubov, ktoré si čistíme pravidelne,
pretože je to potrebné a nielen
vtedy, keď to tak cítime. 

2. vhodný priestor - pre dobrú
modlitbu potrebujeme mať miesto,
kde venovaný čas Bohu bude mať
zmysel. Samozrejme, každý dobrý
úmysel venovať čas Bohu je chvá-
lyhodný, ale bude mať modlitba
význam pre nás, keď sa budeme
nachádzať v rušnom prostredí?
Preto každý, kto chce brať mod-
litbu vážne, mal by si vytvoriť pod-
mienky, ktoré mu najviac
vyhovujú. Takýmito možnosťami
môže byť ticho vo vlastnej izbe,
pocit čerstvého vzduchu a krásy
prírody mimo centra mesta alebo
fyzická prítomnosť Ježiša v bohos-
tánku v kostole. Možností je veľa,
preto je len zase na nás, ktorú si vy-
berieme.

3. úprimnosť - posledný bod,
ktorý by som vám chcel odporučiť,
je úprimnosť vo vzťahu k Bohu.

Náš kresťanský Boh je Bohom
osobným, ktorý vníma naše po-
treby a túžby. On ich pozná, ale ne-
urobí nič bez nášho slobodného
rozhodnutia. Tým, že modlitbu v
úprimnosti vyslovíme, tak mu dá-
vame naše ÁNO, aby konal v
našom živote. Je veľmi dôležité,
aby sme Bohu vlastnými slovami
predkladali to, čo nás trápi alebo
to, za čo mu ďakujeme. Pán Boh
nie je automat, ktorý funguje tak,
že doň hodíme tri Zdravasy, a
potom nám vyjde z neho naša po-
žiadavka.... Preto ak to s modlitbou
myslíme vážne a úprimne, je po-
trebné mu dávať seba aj prostred-
níctvom vlastných slov.
Samozrejme, nechcem nijako zni-
žovať veľkosť modlitieb, ktoré
vznikli v Cirkvi, pretože majú
veľkú silu, ak ich chápeme a mod-
líme sa v úprimnosti. Už len sa-
motný Otče náš je úžasná modlitba
plná dôvery a múdrosti. Lenže
suché bezchybné odrecitovanie
bez našej plnej angažovanosti ne-
stačí.

O modlitbe by sa dalo písať
ešte veľa a už je aj napísaných nie-
koľko stoviek kníh a verím, že
stále nevyčerpáme túto tému.
Avšak mojím zámerom bolo aspoň
trocha načrtnúť, prečo je modlitba
v našom živote dôležitá a ako ju
zaradiť do nášho života aj v tejto
uponáhľanej dobe. Modlitba je
niečo osobné, preto sami uvidíte,
čo vám viac vyhovuje (prostredie,
čas...). Keďže je to vec skúsenosti,
tak ja sám som len niekde na za-
čiatku a musím sa ešte v tejto ob-
lasti veľa učiť. Preto nám mladým
prajem a vyprosujem veľa chuti do
budovania nášho vzťahu s Bohom
a všetkým spoločne hlavne vytrva-
losť, aby modlitba ako rozhovor a
budovanie priateľstva s Bohom
bola v našom živote prítomná v
dobrom i zlom.

Ľubomír Sahuľ

Foto: Lukáš Poláčik
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Príspevok k dejinám zvonov v meste Trstená 

Existenciu zvonov v Trstenej v stredovekom farskom Kostole Panny Márie môžeme predpokladať už
koncom 14. storočia, čo súviselo s konštituovaním novej farnosti, ktorá sa vyčlenila zo stredovekej farnosti
Tvrdošín niekedy v rozmedzí rokov 1371 až 1391. 

Farský kostol v Trstenej 
Úcta k Panne Márii bezpro-

stredne súvisela s pravidelným zvo-
nením. Roku 1307 sa konala v
Dvoroch nad Žitavou cirkevná sy-
noda, na ktorej ustanovili večerné
zvonenie na Anjel Pána. Toto usta-
novenie krajinskej cirkevnej sy-
nody malo svoju predohru. Okolo
roku 1300 pápež Ján XXII. nariadil,
aby sa pri zaužívanom zvonení
večer pridali tri Zdravasy na počesť
Panny Márie. K večernému zvone-
niu sa časom pridalo ranné zvone-
nie - s tým istým zámerom.
Poludňajšie zvonenie je známe od
rokov okolo 1380. Modlitba Anjel
Pána sa stala radostnou a samozrej-
mou modlitbou po dedinách a mes-
tách celého Slovenska. Keď zaznel
zvon ráno, napoludnie a večer, ve-
riaci, kdekoľvek sa nachádzali, za-
čínali krížom túto modlitbu - doma,
na ulici i na poli. Modlitba Anjel
Pána bola nazývaná aj „ľudovým

breviárom“, pretože obsahovala
hlavné tajomstvá spásy. Neskoršie
cirkevné synody pripomínali, že pri
rannom zvonení si veriaci majú pri-
pomínať zvlášť vzkriesenie, napo-
ludnie ukrižovanie a večer
zvestovanie. Zvon vždy zvolával k
modlitbe. Jeho zvuk zaplavoval aj
mestečko Trstená. Zvuk zvonov
sprevádzal slovenský národ od naj-
starších čias od detstva po hrob.

Obdobie novoveku 
Kanonická vizitácia z roku

1559 dokladá, že farský kostol bol
zasvätený Panne Márii. V evanje-
lickej vizitácii Trstenej z roku 1611
sa spomína existencia 3 zvonov vo
veži kostola a jeden malý zvon, s
ktorým sa ručne zvonilo. Môžeme
predpokladať, že existencia milos-
tivého obrazu Panny Márie v Trste-
nej, ktorého jestvovanie podporuje
nedávny objav latinského písom-
ného záznamu z polovice 17. sto-

ročia v Štátnom ar-
chíve v Bratislave ako
aj mienka poľského
historika W. Semko-
wicza z roku 1939, na-
značuje konanie pútí a
procesií do Trstenej na
všetky sviatky Panny
Márie v období novo-
veku. Táto latinská
správa poukazuje na
fakt, že na obraz
Matky Božej (imago
miraculosa) vo far-
skom Kostole Panny
Márie v Trstenej sa
viazalo udeľovanie
úplných odpustkov
(sacras indulgentias)

počas liturgických slávení spoje-
ných s Pannou Máriou. S pravidel-
ným zvonením súvisí aj slávenie
všetkých sviatkov Panny Márie.
Správa zaznamenáva zhromažde-
nie veriacich v množstve 7000
ľudí. Nazdávame sa, že táto la-
tinská správa vznikla v osemdesia-
tych rokoch 17. storočia počas
násilnej okupácie Trstenej voj-
skami Imricha Tökölyho. Je
možné, že táto nedatovaná latinská
správa vznikla v rozmedzí rokov
1680 až 1683, teda v období, keď
mešťania v Trstenej zo strachu
pred povstaleckými vojskami
schovali do zeme svoje mestské
listiny a výsadné privilégiá (nie-
kedy v rokoch 1680 až 1681) a
prechodom poľsko-litovských
vojsk Jána Sobieskeho cez Trstenú
v roku 1683.

Zvony v 17. a 18. storočí 
V roku 1695 sa spomína, že

farský Kostol svätého Martina bol

Archívne foto farnosti: Marek Ďurčo
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zvon bol umiestnený nad svätyňou
farského kostola. V roku 1731 sa
uvádza, že za zvonenie zvonov
počas pohrebu sa platilo 15 dená-
rov. V roku 1733 Trstenú zachvátil
veľký požiar, ktorý postihol oba
kostoly v meste. Vtedy sa požia-
rom roztavili aj jestvujúce zvony.
Pri obnovovaní zhoreného a zbúra-
ného farského kostola v štyridsia-
tych rokoch 18. storočia je
doložené, že oddych a pokračova-
nie v manuálnej práci pri budovaní
barokového Kostola svätého Mar-
tina sa oznamoval malým zvonom
na veži. V správe z roku 1769
miestny farár Ondrej Bano uvádza,
že v roku 1733 zhorelo celé mes-

tečko a zvony sa roztavili. Ná-
sledne z pozostatkov zvonoviny sa
ulial jeden zvon o váhe 18 centov,
ktorý potom praskol. Keď Ondrej
Bano prišiel do trstenskej farnosti,
dali sa uliať dva nové zvony.
Okolo roku 1776 v kostolnej veži
boli štyri zvony: jeden mal asi 24
centov, druhý 13 centov a niekoľko
libier, tretí mal 5 centov a štvrtý asi
45 libier. Piaty zvon bol umieračik.
Všetky zvony boli požehnané. Za
zvonenie na prostredný zvon sa
platilo 30 denárov a na najmenšom
15 denárov. Ročný príjem za zvo-
nenie v roku 1820 bolo 40 rýn-
skych zlatých

Marek Ďurčo

Radosť 2/2015

kamenný a bol zakončený klenbou.
V kamennej veži s novou strechou
boli osadené tri zvony. Zároveň v
roku 1695 bolo vizitátorom zazna-
menané, že farský kostol bol posta-
vený na náklady všetkých
mešťanov a farníkov (fundata
sumptibus totius communitatis et
parochianorum). V čase stavov-
ských povstaní bol obsadený lute-
ránmi (ab antiquo fuerit catholica,
et solum in tempore occupata per
Lutheranos). Vizitácia dopĺňa, že o
jeho konsekrácii biskupom nie je
nič známe. V roku 1697 je dolo-
žené, že na zvony v kostolnej veži
sa zvonievalo trikrát do dňa na pra-
videlné modlitby – ráno, na obed a
večer. Podľa vizi-
tácie zo dňa 17.
mája 1713 súčasť
kostolného in-
ventára tvorilo
päť zvonov. Vo
veži boli dva väč-
šie zvony a dva
menšie zvony.
Jeden zvon sa na-
chádzal vo ve-
žičke nad
svätyňou, ktorým
sa zvonilo pri po-
zdvihovaní. Vizi-
tácia z roku 1731
spomína v muro-
vanej veži len tri
zvony a štvrtý

Pramene a literatúra 
Archív farského úradu v Trstenej, fasc. Staré zvony 1923-1924
Archív františkánskeho kláštora v Trstenej, Historia domus I., II.; Staré účtovné knihy z prelomu 19. a 20. storočia. 
Primási levéltár Esztergom, Canonicae visitationes, Trstená 1695, 1697, 1713, 1731, 1761. 
Štátny archív v Bratislave, f. Mariánska kongregácia františkánov. 
Štátny archív v Dolnom Kubíne, f. Mestečko Trstená, inv. č. 319, k. 42, cirkevné písomnosti. 
Štátny archív v Levoči, f. Spišské biskupstvo, kanonické vizitácie, Trstená, k. 14, kanonická vizitácia z roku 1776,
1794, 1820, 1833. 
Ďurčo, Marek: Historické premeny sakrálnej architektúry a vývoj farského Kostola svätého Martina v Trstenej. Trstená
2013. 
Hradszky, Josephus. Additamenta ad initia progressus ac praesens capituli Scepusiensis. Spišské Podhradie 1903-1904.
Korec, Ján Chryzostom: Cirkev v dejinách Slovenska. Bratislava 1989. 
Semkowicz, Wladyslaw: Materialy źródlowe do dziejów osadnictwa górnej Orawy II. Zakopane 1939. 

Archívne foto farnosti: Marek Ďurčo
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V službe Bohu
Hoci žijeme na Orave, ktorá sa ešte stále považuje za dosť kresťanskú ani u nás nie je zvykom veľká an-

gažovanosť laikov vo farnosti. Mnohí,  hlavne starší, akoby ešte stále prežívali postkomunistický ostych a
strach a nesnažia  sa veľmi pomáhať . Mladí sa zase tvária veľmi zaneprázdnene, a tak mnohokrát pozostáva
akákoľvek pomoc na tých istých ľuďoch. Sme nejako zvyknutí, že vždy niekto niečo urobí aj bez nás, a tak
mnohých zaskočila výzva  pre dospelých mužov na pomoc v miništrantskej službe. Po tejto výzve a prijatí
pozvania k miništrovaniu niekoľkými mužmi  sa  služba v našej farnosti rozšírila aj o dvoch nových mimo-
riadnych vysluhovateľov svätého prijímania pána Juraja Šurinu a pána Petra Dilonga. Poprosili sme ich, aby
sa s nami podelili o svoje stanovisko, čo ich viedlo pre túto službu Bohu.

Interview s pánom Jurajom Šurinom a pánom
Petrom Dilongom:

1. Stali ste sa mimoriadnym vy-
sluhovateľom svätého prijímania.
Čo vás viedlo k tomu to rozhodnu-
tiu?

Juraj: Bol som oslovený
pánom farárom. Najskôr som od-
mietol, lebo podľa mňa je v Trste-
nej viac vhodnejších ľudí, ktorí by
mohli vykonávať túto službu. Na-
koniec  som sa rozhodol, že túto
výzvu prijmem, lebo služba Bohu a
Cirkvi sa nemá odmietnuť.

Peter: V prvej chvíli som bol
otázkou pána farára zaskočený, no
po dlhšom uvažovaní som sa rozho-
dol túto službu prijať a tak byť uži-
točný vo farnosti.

2. Vieme, že sv. prijímanie ne-
môže byť rozdávané len tak, kto
kedy chce, ale museli ste absolvo-
vať určitú prípravu, skúšky, získať
diplom – teda poverenie, a potom
byť uvedený do tejto služby. Mohli
by ste nám to bližšie popísať? Mô-
žete pridať aj vlastné prvotné
dojmy s tým spojené.

Juraj: Pre vykonávanie tejto
služby je povinný kurz vysluhova-
teľa svätého prijímania. Po absol-
vovaní  som dostal dekrét, ktorý má
platnosť 3 roky. Po troch rokoch sa
kurz opakuje a po absolvovaní
troch kurzov sa dekrét udeľuje na
desať rokov. Pred prvým vysluho-

vaním som prijal obrad ustanove-
nia mimoriadneho vysluhovateľa
svätého prijímania pri svätej omši
dňa 25. marca 2015.

Peter: Áno, bolo potrebné ab-
solvovať kurz pre mimoriadnych
rozdávateľov sv. prijímania, konalo
sa to v jednu sobotu v Spišskej Ka-
pitule, kde nám prednášajúci priblí-
žili túto službu z viacerých hľadísk.
Prednášajúci lektori boli prevažne
z kňazského seminára Jána Vojtaš-
šáka a taktiež prodekan katolíckej
univerzity z Ružomberka. Začalo
to uvítacou omšou, ktorú celebro-
val generálny vikár Anton Tyrol,
ktorý nám udelil aj poverenie. 

3. Ešte by som vás poprosila o
osobnejší pohľad. Čo ste prežívali

alebo cítili ste niečo,  keď ste prvý
raz držali nielen misku so sv. pri-
jímaním, ale dokonca ste sa dotý-
kali naozajstnej Eucharistie, teda
samotného Krista? 

Juraj: Všetko, čo je prvý raz,
má svoje čaro a svoju hodnotu. O
to väčší zážitok a pocit je, keď mô-
žeme pomáhať v takejto činnosti.
Služba Bohu je jednou z najväč-
ších povinností ľudí. Dostávame
mnoho darov, ktoré prijímame ako
samozrejmosť a vôbec za ne neďa-
kujeme, musíme preto aj niečo dať
zo seba, aby sme si tieto dary za-
slúžili. 

Peter: V prvom rade som po-
ciťoval veľkú zodpovednosť, a
taktiež aj stres, nakoľko to nebolo
celkom jednoduché ísť medzi ľudí
s Eucharistiou. Pri rozdávaní sa-
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motného Krista sa mi veru aj triasli
ruky a podlamovali kolená.

4. Každá snaha, pomoc, ochota
aj vo farnosti  býva občas alebo
väčšinou poznačená podozrieva-
vosťou, neprajnosťou, osočova-
ním zo strany aj samotných
veriacich. Stihli ste sa za ten nie
dlhý čas s tým už stretnúť alebo sa
stretávate s kladnou odozvou?

Juraj: Sto ľudí sto názorov.
Niektorí sú spokojní, a  určite sú
niektorí, ktorí si vedia na našich
miestach predstaviť iných ľudí.
Otvorene mne osobne ešte však
nikto nič nepovedal. Ak niekto ne-
chce Eucharistiu prijať odo mňa,
má na výber, postaví sa do iného
radu.

Peter: Ľudia sú rôzni a vždy sa
nájdu takí, ktorí sú radi, vďační,
ocenia to a povzbudia Vás, a potom
sú tu tí druhí. Reakcie boli aj v
tomto prípade rôzne, pre mňa je to
služba v prvom rade Bohu, ktorú by
som chcel vykonávať s láskou,
úctou a pokorou. 

5. Rozhodli by ste sa pre túto
službu opäť?

Juraj: Ak by som bol znovu
oslovený, tak určite áno.

Peter: Ak by som bol k tomu
pozvaný, tak určite áno. Je to veľký
dar, že sa Boh môže dostať k
ľuďom takýmto spôsobom aj cezo
mňa.

Tiež by som Vás chcel touto
cestou poprosiť aj o Vaše modlitby,
za čo vopred ďakujem.

Ďakujem za rozhovor.

Prajeme veľa krásnych rokov v
bohumilej službe.

Andrea Šprláková
Foto: rodinné archívy

Prvé sväté prijímanie
Nie som malý prváčik,

už som žiakom tretej triedy.
V nedeľu 31. mája som pred Tvojou tvárou dosvedčil

silu svojej viery.
Že moje srdiečko prijalo Tvoje Najsvätejšie Srdce veľké,

že si odvtedy vo mne a ja v tebe,
že si sa mi mohol odovzdať v nekvasenom chlebe,

že vďaka tomu je môj život dnes krásny, čistý, nový,
za to Bože vďaka patrí Tebe,

pani katechétke, mojej pani učiteľke
a trstenskému pánovi farárovi.

Aj keď občas hnevám ich,
zhliadni, Bože, aj na nich,

vlej im svojej milosti,
nech majú radosť z mojej radosti.

Pre žiakov tretieho ročníka Zá-
kladnej školy Pavla Orságha -
Hviezdoslava nenápadne sa kon-
čiaci školský rok 2014/2015 mal
osobité čaro. Dievčatá sa strúhajúc
tajomné úsmevy a významné po-
hľady odkukané od starších sestier
na chodbách, v triede i v školskom
klube nadšene radili, či sú ešte v
móde sukne s kruhom vo vnútri, či
má taká správna sukňa správnych
šiat správnej tretiačky pri chôdzi
šušťať alebo sa má radšej poriadne
vrtieť, keď sa dievča od radosti za-
točí, či si obuť lakovky, či baleríny,
účes vylepšiť ružičkami, čelenkou
alebo závojom. Či maminka dovolí
nejakú tú kvapku voňavky alebo
aspoň zopár trblietok na pery.
Chlapci sa zase prekrikovali či si
pýtať od rodičov značkový „bajk“
s najmodernejšou výbavou, keď už
nám tak sľubne a lákavo pod ok-
nami rastie cyklotrasa, či radšej cez
prázdniny sedieť s novým tabletom
na kolenách, očami prisatými k ob-
razovke a slúchadlami na ušiach.
Či budú babke k spokojnosti nútení
pretrpieť aj kravatu, či ocko požičia
deodorant z reklamy so svalovcom
a koľko gélu im dovolí použiť na
úpravu „stajlingu“. 

Nie preto však bol tento škol-

ský rok pre našich tretiakov takým
výnimočným. Podobné „životne
dôležité“ starosti zamestnávajú
hlavičky detí v ich veku kdekoľvek
na svete, nie iba v ZŠ P. O. Hviez-
doslava v Trstenej. Či už sa vo
svetle krstnej sviečky v nedeľu 31.
mája 2015 od 10. hodiny a 30. mi-
núty v Rímskokatolíckom kostole
svätého Martina v našom mestečku
leskli dievčatám pery a chlapcom
ofiny, nie je podstatné.

Na čom záleží je, že tieto deti
venovali celých deväť mesiacov
času stráveného v škole, no veľa-
krát i voľného času nácviku zboro-
vých chrámových piesní a iným
rôznorodým aktivitám (nielen) na
hodinách náboženskej výchovy,
ktoré formovali a rozvíjali ich
osobnosť ako jednotlivcov, učili
ich trpezlivosti a rešpektu k názo-
rom spolužiakov pri práci v kolek-
tíve, k pravému priateľstvu,
nezištnej pomoci, spolupatričnosti,
solidarite, úcte k rodičom, krstným
rodičom, babkám, dedkom a k
starším ľuďom. Ježišove zázraky,
uzdravenia, dobré skutky, ale
najmä jeho nekonečná láska k blíž-
nemu a ochota obetovať sa pre dru-
hého človeka sa pre nich stali
žiarivým príkladom, ktorý sa roz-
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hodli nasledovať nielen v poslednú
májovú nedeľu roku 2015, ale po
celý zvyšok života.

Tretiaci zo Základnej školy P.
O. Hviezdoslava ďakujú za ochotnú
pomoc v príprave na prvú sviatosť
zmierenia a na prvé prijatie oltárnej
sviatosti svojim triednym učiteľ-
kám p. uč. PaedDr. Ľubke Capulia-
kovej, Mgr. Zlatici Murrayovej,
Mgr. Danke Beňušíkovej, pani ka-
techétke Mgr. Renáte Janoviakovej
a predovšetkým  pánovi farárovi
ThLic. Ing. Jaroslavovi Chovancovi

z celých svojich Kristovým telom
naplnených srdiečok.

Andrea  Hlaváčiková

Žiaci cirkevnej školy sa na pri-
jatie sviatosti pripravili aj púťou
do Bobrova a Klina, ktorej sa zú-
častnili so svojimi triednymi uči-
teľkami – p. uč. Valkovou a p. uč.
Zaťkuliakovou. O duchovný pro-
gram sa postaral pán kaplán Peter
Duffala, ktorému pomáhala aj p.
uč. Ďurčová. Program zahŕňal
modlitbu krížovej cesty, vedo-

mostnú súťaž z náboženstva, hra-
nie biblických scénok, sv. omšu aj
beh hore kopcom k soche Krista v
Kline.

Veľkosť slávnosti 1. sv. prijí-
mania spočívala hlavne v tom, že
nám pribudli ďalší „sýtiaci sa chle-
bom z neba“ a tým dostali mož-
nosť prinášať nebo všade tam, kde
sa pohybujú. 

Hneď od začiatku učme tieto
deti, aby si zvykali žiť v milosti
posväcujúcej a stále prijímali
nášho Pána. Ako sa na náboženstve

Foto: Ivan Drgáň

Foto: Ivan Drgáň
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učili, sv. prijímaním rozmnožujeme
v sebe milosť posväcujúcu aj pomá-
hajúcu. Pomáha nám byť stále lep-
šími a posväcuje nás i naše činy,
ktoré z lásky vykonávame. Ak od
samého začiatku budeme dbať o to,
aby naši najmenší takto pristupovali
k novoprijatej sviatosti, ostáva nám
dúfať, že im to zostane na celý
život. Sami nedokážeme byť dobrí,
ale pomocou modlitby a prijímania
môžeme spoločne pretvárať svet. 

Boh nás stvoril pre seba a to
môžeme žiť už tu a teraz prináša-
ním pokoja, lásky  a harmónie do

všetkých vzťahov.
Eva Valková

Zážitok na celý život získalo
dňa 31. mája osem zábiedovských
tretiakov. Anetka, Alžbetka, Lucka,
Sára, Soňa, Andrej, Peter a Štefan
v tento deň prvýkrát pristúpili pred
oltár už nie s prštekom na perách,
aby dostali krížik na čelo, ale  so
sviatosťou zmierenia očisteným
srdiečkom, aby do neho prijali telo
a krv veľkého priateľa detí – Pána
Ježiša. Deti zúročili prípravu pod
vedením pána kaplána Duffalu a

svojím upraveným vzhľadom, bez-
chybným čítaním aj spevom doká-
zali, že sa na svoju prvú plnú účasť
na slávení Eucharistie pripravili
naozaj zodpovedne. Bodaj by si ra-
dosť a nadšenie, ktoré svojím prí-
stupom preniesli aj na ostatných
veriacich, odniesli do svojho ži-
vota, aby šírili lásku, pokoj, pravdu
a dobro ako skutočné Božie deti
nielen v našom spoločenstve všade
tam, kde ich životné cesty zavedú.

Ján Banovčan

Foto: Ivan Drgáň

Foto: Dušan Jurina
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My - kresťania, odmietame kultúru smrti!
Žijeme v dobe veľkých zmien,

vojen,  celosvetového ohrozovania
a prenasledovania kresťanských
hodnôt a zásad. Nebudem skep-
tická, keď prirovnám celosvetové
trendy ako trendy spoločnosti k
účelovej nihilizácii života, podpo-
rujúce kultúru smrti. Sme svedkami
vzrastajúcich lokálnych konfliktov,
vojen, teroristických útokov ohro-
zujúcich životy mnohých nevin-
ných kvôli jednému zištnému
egoistickému cieľu, ktorým je 
BOHATSTVO a MOC. 

Každodenne sa stretávame s ta-
kýmito obrazmi vo svetovom spra-
vodajstve. Povieme, že nás sa to

netýka? Tak môžeme pokračovať v
tomto katastrofickom scenári dneš-
ných dní. Eutanázia, potraty, gene-
tické manipulácie s ľudským
životom... Poďme však ešte bližšie
a hlbšie do podstaty aj nášho reál-
neho života. Strata morálneho
úsudku a hodnôt aj u samotných
kresťanov nielen vo svete, ale aj u
nás.

Vstúpime si do svedomia, keď
sa pozrieme na svoj nezáujem a po-
hodlnosť vyjadriť svoj dôrazný
hlas na podporu prirodzenej rodiny
a nie kontroverzným pokusom gen-
der ideológie, na to aby sa naše deti
nemuseli učiť perverzným sexuál-

nym praktikám už na základných
školách, aby sme z nich nevycho-
vávali budúcich potenciálnych zá-
kazníkov potratového biznisu?
Dokážeme vôbec povedať životu
svoje ÁNO? 

Chceme veriť, že napriek mno-
hým premrhaným šanciam z kto-
rých, jednou bolo aj referendum, je
stále Slovensko v stave reálneho
presadzovania kresťanských hod-
nôt. Aj z tohto dôvodu som tieto
svoje otázky, čo podnikajú de facto
proti tejto  kultúre šíriacej sa smrti
naše politické špičky, nasmerovala
podpredsedovi  nášho parla-
mentu - pánovi Jánovi Figeľovi:

Náš život je pozvaním k pravde, dobru a kráse

Denne človek vstáva do práce,
stará sa o rodinu a domácnosť. Pri-
tom by nemal zabúdať na to najdô-
ležitejšie – na vzťahy, na lásku,
dobro, krásu. To všetko je v nás a
okolo nás. Ak sa na svet a ľudí
okolo nás dívame očami srdca, vi-
díme aj to, čo je očiam skryté. Aj
to, čo sa ľudia snažia ukryť pred
svetom, lebo je to boľavé, lebo sa
za to hanbia alebo nechcú o tom
hovoriť.

V rámci výjazdov do regiónov
sa stretávam s desiatkami ľudí,
ktorí mi hovoria o svojich problé-
moch, otvorene rozprávajú svoje
životné príbehy. Vnímam ich sta-
rosti, životné skúsenosti, ale najmä
vieru a nádej. Vieru a nádej v to, že
život môže byť lepší, že ich starosti
majú riešenia, ich problémy môžu
byť menšie. Skláňam sa ku starším,
pokľakávam k ľuďom na vozíkoch,
beriem na ruky deti a radujem sa s
mladými. Viera je o radosti, o zdie-
ľaní, o nastavení pre druhých. Moja
rola politika či už na pôde nášho
krásneho Slovenska alebo spoloč-
nej Európy, ma pozýva byť oporou

pre mnohých. Chcem rozdávať to,
čo mi Boh dal – poznanie a sily pre

službu spoločnosti, srdce pre trpia-
cich, otvorenú náruč pre malých.
Nie vždy pochopím Božie plány,
kam ma vedie a kadiaľ mám ísť.
Ale Jeho ruky sú tie, ktorým verím.
Viem, že nás vedú správnou cestou,
nie zlým smerom - k Nemu, k
Láske. Naučil som sa v živote pri-
jímať Jeho znamenia, vnímať
Božiu Prozreteľnosť, ktorej nie-

kedy nerozumiem. Ale jedno viem
určite – že nás, svoje deti, ne-

smierne miluje, chráni od Zlého a
pomáha niesť každodenný kríž.
Treba Mu úprimne veriť, nie v
Neho, ale Jemu.

Hľadám dobro tam, kde ho
ostatní už nehľadajú, túžim objaviť
pravdu aj tam, kde je to zložité,
chcem vidieť krásu aj tam, kde
zdanlivo nie je. V každom z nás.
Denne prosím Pána, aby ma vie-

Foto: archív autora
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Videl som kráčať muža.
Bol otrhaný, špinavý a smutný.

Kráčal tackavým, ťažkým krokom.
Radšej som sa mu vyhol.

Na rohu postávala mladá žena.
Pohľad na ňu bol skľučujúci.

Vyzerala ako jedna z tých predajných.
S odporom som si odpľul.

Oproti sa vyrútila pokrikujúca mládež.
Banda nespratníkov, čo nechýba nikomu.

Darebáci, nik ich nemá rád.
Zaslúžia si poriadny výprask.

Mal som tej špinavej ulice dosť.
Nasmeroval som to rovno do kostola.

Privítalo ma nevľúdne ticho. 
Povzdych kňaza a jeho smutné oči.

Ušiel som preč. Teraz kam Pane?
Kde sa zbaviť toho hnusu?

Namieril som si to do svojho bytu.
Na kolená pod Jeho kríž. 

Prosím. Nech nie som ako oni. 
Zostupuje z kríža, smeruje ku mne.

Kráča. Pomalým, tackavým krokom.
Špinavý, otrhaný so smutným pohľadom.

Opľutý, odsúdený a ponížený.
Na tele rany od korbáča.

Nikto ho nechce, nikomu nechýba.
Vystiera ku mne ruky: ECCE HOMO!

Andrea Šprláková

ECCE HOMO 
(balada o človeku)

dol, aby mi pomáhal. A ďakujem
Mu za každého z vás. Ďakujem Mu
za tých, ktorých som už stretol, a
prosím aj za tých, ktorých budem
stretávať. Aby som aj ja bol druhým
oporou, posilou a prísľubom lep-
šieho života a perspektívy.

Vo svojej politickej práci sa sna-
žím o to, aby Slováci radi žili vo
svojej krásnej domovine na Slo-
vensku a boli hrdí na to, že sú Slo-
váci. Aby sa ľuďom žilo lepšie, aby
naša spoločnosť bola tvorivá a vy-
spelá. Aby tu bolo viac dobrej práce
a spravodlivosti pre ľudí, aby bolo
menej korupcie, aby štát nezadlžo-
val deti a budúce generácie. Na
zdravý rozvoj máme potenciál vo
vzdelaných mladých ľuďoch, v skú-
senostiach a múdrosti starších a v
kultúre, ktorá čerpá z kresťanských
koreňov. Ku každému vážnemu
dielu a vízii potrebujeme Božie po-
žehnanie. Bez neho je márne naše
namáhanie, ako nám hovorí príslo-
vie. Preto vás prosím o modlitby za
nás, za politikov a verejných činite-
ľov. Aby sme mali svetlo poznania
pre múdre rozhodnutia, dostatok
sily pre každodennú zodpovednosť
a pokoru pre politiku vykonávanú
ako službu spoločnému dobru.

Ján FIGEĽ

Ďakujeme pánovi Jánovi Fige-
ľovi za ochotu podeliť sa s čita-
teľmi časopisu Radosť so svojimi
skúsenosťami, názormi, prácou a
povzbudeniami v duchu kresťan-
ských hodnôt. 

Zároveň moje osobné poďako-
vanie patrí aj hovorkyni KDH pani
Natálii Žembovej za jej ústreto-
vosť, ochotu a pomoc.  Žene, ktorá
ukázala aj svoju odvahu verejnosti
v boji proti zvrátenosti doby v spote
Aliancie za rodinu, ktorý slovenské
televízie odmietli odvysielať pred
referendom. Žene s nesmierne zla-
tým srdcom. 

Andrea Šprláková
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Duch Svätý a Last minute
(zamyslenie)

Milí čitatelia!
Čím viac prežívame prázdniny a

dovolenkové obdobie, tým viac sa
nám do pozornosti tlačia Last mi-
nute ponuky, tzv. dovolenky na po-
slednú minútu/chvíľu. Veľkonočné
obdobie sa končí slávnosťou Zosla-
nia Ducha Svätého a neraz sa nám
môže zdať, že aj Duch Svätý prichá-
dza na poslednú chvíľu (last mi-
nute).

Prečo prichádza tak neskoro? 
Či doposiaľ Ducha Svätého nebolo?
Aká je jeho úloha? Sám Ježiš hovorí
v Jánovom evanjeliu o úlohe Ducha
Svätého: „Tešiteľ, Duch Svätý, kto-
rého pošle Otec v mojom mene,
naučí vás všetko a pripomenie vám
všetko, čo som vám pove-
dal.” (Jn 14, 26)

O Duchu Svätom sme už
veľa toho počuli, ale napriek
tomu sa nám môže zdať 3.
Božská osoba viac tajomná a
nepoznaná ako prvé dve. A
preto je cieľom tohto zamy-
slenia viac si zamilovať
Ducha Svätého, ktorý je "dychom
Lásky" Nebeského Otca i Božieho
Syna.

Zo Svätého Písma vieme, že
keď Boh stvoril človeka, vdýchol
do jeho nozdier dych života, a tak sa
človek stal živou bytosťou. Keď
Boh vdýchol svoj Dych, tak vdý-
chol to, čím On sám žije a čo tvorí
jeho podstatu. A tu začíname chápať
význam Zoslania Ducha Svätého.
Duch Svätý to je bytostná dobrota
Boha, prameniaca z večnej lásky.
Všetci sme pozvaní k tomu, aby
sme prijímali Ducha Svätého. 

Sv. František učil, že skrze
Božie Slovo hlboko do nás preniká
vznešenosť nášho Stvoriteľa. Duch
Svätý spôsobuje podstatnú zmenu v
nás. Rieši základný problém člo-

veka poznačeného dôsledkami pr-
votného hriechu. Jedine takto mô-
žeme zvíťaziť nad svetom, telom i
diablom. Preto v Liste sv. apoštola
Pavla Títovi čítame: „Boh nás spa-
sil kúpeľom znovuzrodenia a ob-
novy v Duchu Svätom, ktorého na
nás hojne vylial skrze Ježiša Krista,
nášho Spasiteľa, aby sme ospra-
vedlnení jeho milosťou, boli podľa
nádeje dedičmi večného života.“
(Porov. Tít 3, 4-7)

Svedectvo, ktoré Ježiš poža-
duje, je ovocím skúsenosti, ktorú
On sám umožňuje. Ježiš nás vová-
dza do spoločenstva s Bohom skrze
Ducha Svätého. Duch Svätý robí
apoštolov svedkami. Svedectvo

apoštolov vyvieralo zo zážitku
Ducha, z osobnej skúsenosti s
Bohom ako so živou osobou. Duch
Svätý nám umožňuje zážitok Boha.
V Kristovi môžeme Boha vidieť,
ale v Duchu Svätom ho môžeme
zažiť. Duch Svätý - to je Božia
láska rozliata v našich srdciach.
Duch Svätý obdarováva naše srdce
stretnutím s Bohom. Je to zážitok
radosti, ktorý pozýva k láske pre-
dovšetkým darujúcej sa. 

Ducha Svätého máme prijať len
tak, ako sa prijíma živá osoba. V
manželstve sa vyžaduje od obid-
voch manželov, aby sa zriekli vecí,
ktoré ohrozujú ich vzťah. Podobne
je to aj vo vzťahu človek a Duch
Svätý. Žiť tak, aby som neurážal
Ducha Svätého. To, čo Kristus zja-

vuje nášmu rozumu a vôli, to
Duch Svätý vkladá do nášho
srdca. A srdce rozhoduje o smero-
vaní človeka: „Kde je tvoj poklad,
tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6,
21)

Duch Svätý chce aj dnes tak
mohutne účinkovať, ako to bolo v
dobách apoštolských. Podľa inten-
zity našej modlitby, ktorá zároveň
vyjadruje našu túžbu, nás On bude
napĺňať a pretvárať. Sv. Hilár učil,
že Duch Svätý sa dáva natoľko,
nakoľko ho chce kto prijať a usadí
sa do takej miery, v akej sa niekto
usiluje zaslúžiť si ho. 

Keď hovoríme o Duchu Svä-
tom, musíme sa zbaviť jedného

mylného presvedčenia, že
"otázku" Ducha Svätého sme
vyriešili raz navždy tým, že
sme boli pri sviatosti birmo-
vania. V Duchu Svätom je
potrebné neustále rásť.

Krst a birmovanie sú
vstupom do Tajomstva
Ducha Svätého, ale prijatie

Ducha Svätého nie je jednorazový
proces. Duch Svätý je Nekonečný
Boh, a preto sa mu môžeme stále
viac a viac otvárať. 

Duch Svätý vstupuje do nás v
tej miere, v akej svoju ľudskú
vôľu podrobíme vôli Božej. Celý
problém nášho duchovného života
je práve v tom, že nevieme v
úplnosti chcieť Boha a to buď
preto, lebo ho nepoznáme, alebo
preto, lebo lipneme na svojej vôli,
ktorá je naklonená k pozemským
a viditeľným veciam.

Vyliatie Ducha a očistenie
našej mysle i srdca od hriešnych
postojov veľmi úzko súvisia.
Práve preto je dôležité zladiť
svoju bytosť čo najviac so Slovom
Božím. Preto potrebujeme často

Foto: archív redakcie
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V prvých storočiach kresťan-
skej cirkvi je Panna Mária, matka
Pána Ježiša, vo všeobecnosti v
ústraní a väčšina veriacich sa sú-
streďuje na Pána Ježiša,  ktorý sa
stal človekom, aby nás vykúpil
svojím utrpením a svojou predra-
hou krvou.

V úplných počiatkoch Katolíc-
kej cirkvi, keď ešte Panna Mária
žila, bola nielen súčasťou komu-
nity, ale aj jej oporou a posilou ro-
diacej sa Cirkvi, ktorá spočiatku
bola paralyzovaná strachom  zo ži-
dovskej strany. Veď ešte pred zo-
slaním Ducha Svätého práve ona
povzbudzovala k modlitbe a ne-
ochvejnej nádeji v Božiu pomoc. A
ona sama zostáva s apoštolmi a do-
dáva odvahu a predovšetkým lásku
ešte len malej skupinke veriacich.
Tiež po zoslaní Ducha Svätého,
keď boli apoštoli naplnení Duchom
Svätým a rozišli sa do celého sveta. 

Niektoré apokryfné spisy obsa-
hujú legendárne epizódy z prejavov
úcty k Panne Márii. A keby sme čí-
tali prvých cirkevných otcov ne-
mohli by sme prehliadnuť, že Márii
sa ako osobe aj ako matke Božej
venovala pozornosť. Musíme však
brať do úvahy, že ľudia v tej dobe
nevedeli veľmi čítať.  A k spisom a
ku knihám vlastne nemali prístup.

Ale napriek tomu sa pozrime,
čo sa v tých časoch dalo o Márii
prečítať. Napríklad Tertulián vo
svojej Apológii z roku 197 tvrdí:
„Boží Syn bol počatý z Panny, stal
sa telom a narodil sa ako Bohočlo-
vek.“ Vo Vyznaniach viery u Ire-
neja sa hovorí: „Narodený z Panny
Márie!“  V tejto dobe sa proti gnos-
tikom jasne konštatovalo: „ Boží
Syn sa skutočne narodil z Panny
Márie!“ Aj v eucharistickej mod-
litbe Hipolyta Rýnskeho z r. 218 sa

píše o Márii. Po koncile v Niceji r.
325 sa Mariánsky kult všeobecne
rozšíril. A ľudia sa začínajú utiekať
v modlitbách k Panne Márii o
pomoc. Justín v Ríme, Irenej v
Lyone, a Tertulián v Kartágu hovo-
rili o paralele medzi Adamom a
Kristom na jednej strane a medzi
Evou a Máriou na strane druhej. 

Kristológia v 4. storočí už pri-
pisovala Panne Márii dôležitú
úlohu v dejinách spásy. Ale okolo
roku 428 vyjadril Nestorius svoje
presvedčenie, že Panna Mária ne-
smie byť označovaná za Bohoro-
dičku. Z toho vznikli prudké spory.
Lebo týmto tvrdením rozdelil
ľudskú a božskú prirodzenosť Je-
žišovu. Navzdory tomu však po-
tvrdil Cyril Alexandrijský - čo je
povedané o Božskej prirodzenosti,
platí aj pre ľudskú prirodzenosť Je-
žišovu a naopak – „Máriine
Božské materstvo.“ Zároveň s tým
zdôvodnil jednotu obidvoch priro-
dzeností v Kristovi.

Koncil v Efeze r. 431 sláv-
nostne vyhlásil Máriu za Bohoro-
dičku a vytvoril tak cestu pre
Mariánsku úctu, čo malo za násle-
dok rozvoj Mariánskej ikonografie
a umenia ako takého. Na najstar-
ších obrazoch je Mária vždy  zná-
zorňovaná ako Matka Božia. V
Prisciliných katakombách v Ríme
sa nachádza zobrazenie sediacej
Panny s malým Ježiškom v lone,
obraz v Domiciliných katakom-
bách znázorňuje Pannu Máriu s
dieťaťom ako prijíma troch kráľov.
Okrem toho boli nájdené olovené
pečate z 5. - 6. storočia s nápisom
Máriin služobník.

Na východe sa rýchlo objavili
prvé Máriine ikony, z ktorých
niektoré boli pripisované 
sv. Lukášovi. Niektoré z nich zná-

Mária nás pozýva
k modlitbe

brať do rúk Božie Slovo a skúmať
svoj život, skúmať, čo sa Bohu páči
a za to sa modliť. 

Duch Svätý je mocou Božieho
Slova. Božie Slovo je inšpirované
Duchom Svätým, a preto ho mô-
žeme len natoľko pochopiť, na-
koľko je v nás Duch Svätý. Duch
Svätý dáva duchovnú plodnosť. V
Duchu Svätom sa účinne ohlasuje
Božie Slovo. On spôsobuje, že
máme o čom svedčiť druhým. Ak
chceme zažiť Boha v Duchu Svä-
tom, musíme sa rozhodnúť poslú-
chať ho.

Biskupské heslo zosnulého die-
cézneho biskupa Mons. Františka
Tondru bolo: Obedientia - opus
Spiritus Sancti (Poslušnosť - dielo
Ducha Svätého). Boh dáva svojho
Ducha tým, ktorí ho poslúchajú.
Znakom správne žitej poslušnosti je
Duch Svätý. Usilujme sa o dosiah-
nutie tohto pravého bohatstva. Ak
ho nemáme, aj keby sme mali
všetky poklady sveta, sme pred
Bohom chudobní. Ak je On v nás,
máme to práve bohatstvo z Boha.
Sme bohatí Bohom!

Na záver si položme otázky:
Ako spolupracujem s Duchom Svä-
tým? Túžim po prítomnosti Ducha
Svätého? Prítomnosť Ducha Svä-
tého v ľuďoch môžeme spoznať
podľa jeho ovocia. Sv. Pavol vo
svojom Liste Galaťanom menuje
deväť druhov ovocia, ktoré sú zna-
kom prítomnosti Ducha Svätého v
človeku: „Ale ovocie Ducha je
láska, radosť, pokoj, zhovievavosť,
láskavosť dobrota, vernosť, mier-
nosť, zdržanlivosť.” (Porov. Gal
5,22-23)

Duch Svätý nechce byť Last
minute - poslednou možnosťou, na
ktorú sa obrátime, ale práve na-
opak! On túži, aby sme ho vyhľa-
dávali, zjednocovali sa s ním a
spolupracovali s ním ako  s absolút-
nou jedničkou v našom živote!

Peter Duffala, kaplán
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zorňujú Máriu obklopenú anjelmi.
Jednoduchý ľud však uctieval
Pannu Máriu skôr, než sa vyjasnili
teologické otázky ohľadom jej svä-
tosti a panenstva. A keď sa v 3. sto-
ročí šíril ideál asketického spôsobu
života, bola Panna Mária považo-
vaná za vzor kresťanských panien
predovšetkým vďaka jej panenstvu,
pokore a poslušnosti. Až od druhej
polovice 4. sto-
ročia sú známe
mnohé formy
Mar iánskeho
kultu zvlášť in-
vokácií a
vlastné sviatky
a modlitby, v
ktorých sa prosí
o jej ochranu.
Ale aj rôzne
hymny ako na-
príklad hymny
A m b r ó z o v e .
Epifanius ju na-
zýval „Matkou
všetkých ži-
vých“. Svätci
Atanáz, Ján
Chryzostom, Ambróz, Hieronym a
Augustín jej venovali prekrásne
modlitby, v ktorých vyjadrovali
svoju úctu a vďaku. V posledných
rokoch 4. storočia boli aj v Betle-
heme , Jeruzaleme a Nazarete zave-
dené rôzne sviatky na Máriinu
počesť.  Mnohí pútnici, ktorí na-
vštevovali tieto miesta, priniesli
formy Máriinej úcty po svojom ná-
vrate do svojich domovských cir-
kevných obcí. V 5. storočí bol vo
východnej cirkvi zavedený sviatok
Uvedenie do chrámu a Zvestovanie
Pána. O niečo neskôr prevzala tieto
sviatky aj latinská cirkev. V roku
600 ustanovil cisár Maurícius svia-
tok Nanebovzatia Panny Márie pre
celé impérium. Koncil v Tolede
roku 646 zaviedol tento sviatok
Panny Márie pre celú cirkev.

V Byzanskej ríši sa rozšírila

úcta k Matke Božej ako k ochran-
kyni a orodovnici. V modlitbách
východu sa často objavovala téma
orodovania svätých. Mária ako pa-
trónka Konštantinopolu, matka a
ochrankyňa národov, popritom za-
ujímala zvláštnu výsadu a postave-
nie. Až v 4. storočí bolo Panne
Márii v niektorých formách liturgie
vyhradené prednostné miesto.

Koncil v Efeze sa konal v kos-
tole zasvätenom Panne Márii. Od
tej doby bolo Panne Márii zasväte-
ných mnoho kostolov. V 6. a 7. sto-
ročí už v celej ríši neexistovali
mestá, v ktorých by mnohé chrámy
neboli zasvätené Panne Márii. Naj-
slávnejším je pravdepodobne
chrám Santa Maria Maggiore v
Ríme. Bol vystavaný pápežom
Sixtom II. v rokoch  432-440  na
pamiatku koncilu v Efeze. Od tých
čias sa Mariánsky kult rozvíja na-
plno a rozširuje sa po celej Európe,
v západnej, ale aj vo východnej
cirkvi.

Veľkým ctiteľom P. Márie bol
sv. František, ktorý sa po svojom
obrátení rád zdržiaval v kostolíku
Panny Márie Anjelskej – v Po-
rciunkule. Tu ho Pán povolal k
evanjeliovej chudobe. Pri kostolíku

vznikol kláštor, ktorý je kolískou
františkánského rádu. František
povzbudzoval bratov, aby sa radi
vracali na toto miesto. Neskôr bola
návšteva kostolíka spojená s mož-
nosťou získať plnomocné od-
pustky. Z vďaky k Panne Márii sa
františkáni každú sobotu modlia
Františkovu modlitbu : „Buď po-
zdravená, Pani, svätá Kráľovná,

svätá Božia Ro-
dička, Mária, ty
Panna, ktorá si
sa Cirkvou stala
a si vyvolená
n a j s v ä t e j š í m
Otcom z neba.“
Aj samotná
Panna Mária
nám prichádza v
ústrety, keď sa
postupne zja-
vuje hneď na
n i e k o ľ k ý c h
miestach sveta.
Tieto jej slávne
zjavenia nie sú
len jednorazové,
ale trvajú aj celé

roky. Naša Panna Mária nám pri
každom zjavení  odovzdáva nejaké
posolstvo, ktorým nás povzbu-
dzuje k modlitbe a pokániu, ale
nás aj upozorňuje na nebezpečen-
stvá tohto sveta. Škoda len, že sú i
spoločenstvá, ktoré neuznávajú
Nepoškvrnené Počatie Panny
Márie a nepokladajú Pannu Máriu
za Božiu Rodičku. Týmto svojím
postojom a neuváženým pohŕda-
ním osobou Panny Márie sami
seba pripravujú o milosti - orodo-
vanie a ochranu našej patrónky u
jej syna Pána Ježiša, ktorý svojej
mame nedokáže nič odmietnuť. Je
potrebné denne sa utiekať pod
ochranu našej Nebeskej matky a
schovávať sa s dôverou pod jej
ochranný plášť.

brat OFM

Foto: archív redakcie
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Buďme soľou zeme  –
ĎAKUJEME mladým našej farnosti

„Vy ste soľ zeme!“ Tie slová ke-
dysi dávno adresoval Ježiš svojim
učeníkom, dnes ich hovorí nám. 

V duchu tejto myšlienky sa
nieslo koncoročné vystúpenie zboru
Mária.

Deti a mládež venovali svoj
koncert všetkým, ktorí sú vzácni.
Ako bolo v rámci vystúpenia pred-
nesené: „Hodnotu blízkych ľudí,
vecí či malých každodenných skut-
kov lásky si začneme uvedomovať
až vtedy, keď nám zmiznú, keď
nám začnú chýbať. Tak, ako malé
nenápadné zrnká soli v jedle, bez
ktorých však pokrm  nemá tú
správnu chuť.“ 

A tak mladí ľudia, pretože zbor
Mária tvoria deti a  mládež, spo-
ločne ďakovali vo svojom pro-
grame Bohu, Božej Matke,
pozemským  mamám, otcom, sta-
rým rodičom svojím nádherným
spevom a slovom. Ich vystúpenie
pod vedením Márie Strapcovej bolo
naozaj profesionálne, za čo im všet-
kým patrí naše veľké ĎAKUJEM. 

No, nedá mi nespomenúť a ne-

poďakovať sa aj všetkým tým mla-
dým, ktorých možno ani nevní-
mame alebo si myslíme, že to čo
konaju,  je ich nejaká-taká  povin-
nosť. Sú to zvukári, hudobníci,
deti, ktoré čítajú v nedeľu litur-
gické čítania a prosby veriacich,
mladí animátori pomáhajúci pri
rôznych akciách, miništranti  a
všetci tí, ktorí sú ochotní vždy pri-
ložiť ruku k dielu nielen v zbore,
ale k akejkoľvek práci vo farnosti.
Sú to mladí bojovníci, ktorí svojím
konaním prerážajú temnoty diabla
tak mohutne ako nádherne a mocne

sa niesol spev mladých v závereč-
nej piesni Agnus Dei /Halelujah/. 

Týmto chcem poukázať všet-
kým, ktorí si myslia, že naša far-
nosť je mŕtvou farnosťou, ako
veľmi sa mýlia. Boh si svojich bo-
jovníkov vyberá vždy sám. Neza-
búdajme, že Cirkev pekelné brány
nepremôžu,  ale tiež, že vždy  je čo
zlepšovať, a tiež stále bude na čom
pracovať. 

Preto, buďme všetci SOĽOU
ZEME!

Andrea Šprláková

Farskí ochotníci v akcii
Dňa 25. júna sa nám opäť pred-

stavilo farské ochotnícke divadlo
pod vedením pani Renáty Janovia-
kovej. Tentokrát nám ochotníci
predviedli dramatizáciu románu
Bičianka z doliny od Zuzky Zguri-
šky. Zaplnená sala svedčila o veľ-
kom záujme našich farníkov o
tento druh kultúrneho vyžitia. A di-
vadelníci nikoho nesklamali. Sálou
sa niesol búrlivý smiech a záve-
rečné ovácie dotvrdili perfektne
podaný výkon a snahu hercov. Už
teraz sa tešíme, čo nám naši ochot-
níci opäť ponúknu.

Andrea Šprláková

Foto: archív redakcie

Foto: Nikola Šprláková
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Ako sme trávili týždeň bez „telky“...
Voľný čas a jeho využívanie

ovplyvňuje životný štýl detí. Voľný
čas môže byť dobrým základom pre
rozvoj dieťaťa, jeho schopností,
zručností, záľub a vzťahov. 

Vypni telku, zapni seba! To je
celoslovenská kampaň pre deti a
dospelých na podporu aktívneho
prežívania voľného času. eRko –
Hnutie kresťanských spoločenstiev

detí tento rok organizovalo 15. roč-
ník tejto kampane. Viac ako 6 300
účastníkov kampane sa rozhodlo od
pondelka 25.5. do nedele 31.5. ve-
dome obmedziť sledovanie televí-
zie, hranie počítačových hier a
zábavu na internete. Takmer 800
dobrovoľníkov pripravilo pre zapo-
jené deti v 110  obciach Slovenska
tvorivý program, ktorý v tomto
roku niesol heslo: Menej je niekedy
viac./zdroj: http://erko.sk/vtzs/

Aj deti z Trstenej sa odvážne
rozhodli prežiť týždeň, v ktorom
obmedzili používanie médií a na-
opak - využili ušetrený voľný čas
na svoj osobný rozvoj či spoločné
chvíle v rodinách i medzi kama-
rátmi. Odvážni boli aj animátori,
ktorí sa nezľakli daždivého počasia
či veľkého počtu detí a každý deň
od pondelka do piatku im pripravili
zaujímavý program.

V pondelok deti privítal pán
Klobučník, ktorý nerád vyhadzuje

staré alebo pokazené veci –radšej sa
ich snaží opraviť alebo využiť na
niečo pekné. Spolu s deťmi sa mu
podarilo opraviť pokazenú Sochu
Slobody a vlastnoručne vytvoriť
skupinovú „ourfie“ fotografiu. Deti
si vyrobili vlastné klobúky a dostali
náramky, do ktorých si každý deň
značili svoje malé víťazstvo - nepo-
zeranie TV. Do pracovného listu si

každý deň značili, ako využili uše-
trený voľný čas.

Utorok sa niesol v duchu „Od-
staňpiády“ – čiže odstraňovania
značkového oblečenia a doplnkov
zo slávneho obrazu Mony Lisy.
Precvičili sme si tak čnosť mier-
nosti v obliekaní sa. Naučili sme sa,
že oblečenie je na nosenie - na to,
aby nám poslúžilo, nie na to, aby
sme sa povyšovali. Sme takí, akými
nás stvoril Boh. Jemu nezáleží na
tom či sú naše veci značkové, alebo
nie. Páčime sa mu vtedy, keď si ob-
liekame dobré skutky, keď sa sna-
žíme žiť čnosti.

V stredu sme pre deti pripravili
tvorivé dielne, na ktorých sme vy-
rábali pekné veci z odpadových ma-
teriálov- svietniky zo starých
CD-čiek, pohyblivé žabky z pa-
piera, ozdobné paličky, šperky z
drôtikov či bavlniek, zvieratká, kra-
bičky a korunky z papierových ro-
liek.

Vo štvrtkovej Talentparáde
sme prezentovali svoje dary a ta-
lenty. Deti sa navzájom podelili,
aké majú koníčky a záujmy, ale
taktiež o to, koľko času a úsilia
musia na ich rozvíjanie obetovať.
V skupinkách sa nám predstavili
šikovní speváci, skladatelia, špor-
tovci, dokonca sme si spoločne aj
zatancovali. Každé dieťa na záver
dostalo vlastnoručne vyrobenú
medailu, ktorá nám má pripomí-
nať, že na rozvíjaní svojich talen-
tov máme neustále pracovať.

V piatok nás konečne potešilo
slnečné počasie, preto sme sa pre
deti rozhodli pripraviť pokla-
dovku. Po absolvovaní „stoličko-
vého tanca“ sa jednotlivé družstvá
vydali na cestu, na ktorej museli
plniť jednotlivé úlohy. Precvičili si
svoju šikovnosť a obratnosť, ve-
domosti zo Svätého písma či in-
formácie zo života patróna nášho
farského kostola – sv. Martina.
Spolu s nájdeným „pokladom“ –
sladkou odmenou a malou hrač-
kou sme boli radi, že sa nám po-
darilo veselým a hravým
spôsobom zabaviť. Všetky deti
sme povzbudili, aby aj cez víkend
nezabudli vyžiť voľný čas zaují-
mavejšie, ako len pri spoločnosti
médií.

Aj podľa odozvy detí a rodi-
čov som rada, že „Vypni telkový“
týždeň mal naozaj veľký význam.
Deti mali veľkú motiváciu a mno-
hým z nich sa podarilo prežiť čas
bez televízie či počítača hodnot-
nými aktivitami. Ďakujem všet-
kým zapojeným deťom za ich
snahu, animátorom za obetavosť,
trpezlivosť a kreativitu pri stretnu-
tiach s deťmi, rodičom za spolu-
prácu (aj kontrolu detí) a teším sa
na ďalšie aktivity.

Mária Strapcová

Foto: autorka článku
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Farnosť Trstená v športe
Naša farnosť Trstená sa neza-

pája len do duchovných aktivít, ale
aj do športových akcií. Dokonca má
vlastný tím nesúci názov  „Svätý

Martin“ v mestskej kolkárskej lige,
ktorá sa realizuje v kolkárni Trstená
nachádzajúcej sa pod Kľozovom. 

História tímu sa začala pred
troma rokmi v mysli vtedajšieho
hlavného miništranta - Ľubomíra
Sahuľa a nášho pána farára, keďže
obidvaja mali už predtým skúse-

nosti v tomto nádhernom športe. V
zložení Dominik Šubjak, Lukáš
Benický, Tomáš Starek, pán farár
Jaroslav Chovanec a Ľubomír

Sahuľ sa založil tím pod názvom
Miništranti, ktorý si už počas pr-
vého roku viedol veľmi dobre po
boku dlhoročných tímov. Preto sa
stalo už tradíciou, aby sa každý rok
farnosť Trstená zúčastnila mestskej
kolkárskej ligy. O dva roky neskôr
sa pridal do tímu Dušan Starek, st.

ako posila a tréner mužstva, kvôli
jeho skúsenostiam v kolkoch, čo sa
aj ukázalo na našom čoraz zlepšu-
júcom výkone. V ten čas sa preme-

noval náš tím na
súčasný názov „Svätý
Martin“, pri ktorom
sme zotrvali aj túto se-
zónu. 

Tento rok sa
do nášho tímu pridal
Slavomír Bednár,
ktorý na svoj prvý rok
hrania podával vynika-
júce výkony. Vyhrávali
sme jeden zápas za
druhým a zapotili sa
pri nás aj mužstvá, v
ktorých hráči popri
mestskej lige hrajú aj
národnú ligu. Dokonca
sa nám podarilo pora-
ziť kráľa tabuľky -

mužstvo Poľovník. Svätý Martin
sa túto sezónu umiestnil na nádher-
nom piatom mieste spomedzi jede-
nástich mužstiev a veríme, že sa
budeme rok čo rok len zlepšovať a
napredovať.

Tomáš Starek

Foto: autorka článku

Foto: autor článku
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Aktivity v cirkevnej materskej škole 

obdaroval sv. Mikuláš a pani uči-
teľky s deťmi pripravili  pred Via-
nocami  besiedku  na ktorú boli
pozvané celé rodiny. V čase ad-
ventu sa denne modlili pri  advent-
nom venci,  piekli vianočné
oplátky a vyrábali darčeky.  V ja-
nuári sa naučili správne umývať
zúbky pod odborným vedením
dentistky.  Február sa niesol  v zna-
mení karnevalu, ktorý začal v ma-
terskej  škole  a pokračoval v
telocvični  na námestí. Deti navští-
vili v našom meste knižnicu, kera-
mickú dielnu,  žiakov v prvých

Prvý rok existencie cir-
kevnej materskej školy
máme úspešne za sebou.
Preto chceme na 1. mieste
poďakovať  Pánu Bohu za
jeho požehnanie, ktorým nás
sprevádzal počas roka. Sku-
točne sme cítili jeho prítom-
nosť, keď sme ho denne
spolu deťmi  prosili o požeh-
nanie  a  On sa s láskou sklá-
ňal  a žehnal našu škôlku.
Veľká vďaka patrí aj rodi-
čom, ktorí nám zverili svoje
deti do výchovy.  Snažili
sme sa zasiať semienko
viery a dôvery do ich srdie-
čok. 
Počas roka  boli s deťmi na  mno-

hých akciách.Viackrát  navštívili
charitný dom v Trstenej, aby  star-
kých potešili programom, spoločne
vyrábali srdiečka, maľovali per-
níky, tancovali, hrali sa s nimi hry,
čím si vybudovali bližší vzťah a
úctu k starobe.  Deti boli zaspievať
a potešiť aj zdravotne znevýhodne-
ných v našom meste v CEN-
TRUŠKU  a deti na detskom
oddelení v nemocnici, kde si uve-
domili, aké je dôležité zdravie,
ktoré si treba vážiť a chrániť. V de-
cembri ich vo škôlke  navštívil a

ročníkoch, deti v školskom klube,
čím sa vytvárali aj nové priateľstva
a spoznávali čo ich čaká v budúc-
nosti  na základnej škole. Počas
vychádzok často navštevovali kos-
tol, aby pred  Bohostánkom popro-
sili  za zdravie rodičov  a naučili
sa slušne správať v kostole. Počas
prikázaných sviatkov, ale aj škol-
ských omší, sa  deti zúčastňovali
na bohoslužbách. V mesiaci máj
pripravili pre mamy a staré mamy
program a darčeky.  V júni potešili
svojich ockov vlastnoručne vyro-
benou  košeľou  s kravatou. Deň
detí sa niesol v znamení  súťaží a
hier.  Samozrejme, že sme sa
denne venovali edukačným čin-
nostiam podľa ročného plánu.  Ne-
chýbal ani koncoročný výlet
vlakom do Dolného Kubína.  Pani
psychologička, ktorá robila testy
predškolákom pred vstupom do
školy bola s úrovňou vedomostí  u
detí veľmi spokojná. 

Veríme, že aj  do budúcna  nás
bude chrániť  a požehnávať  Božia
Dobrota, preto sa tešíme na každý
deň strávený   v cirkevnej mater-
skej škole.

Anna Smitková

Foto: archív CMŠ

Foto: archív CMŠ

Z farnosti
Radosť 2/2015



24

Nedeľná odpustová slávnosť sa
z rovnakého dôvodu konala v prie-
store pred kostolom v prajnom, jas-
nom a horúcom počasí.
Pripravenosť priestoru – obetný stôl
s prístreškom, výzdoba, lavičky na
sedenie, ozvučenie, vykosená tráva
atď. – svedčili o tom, že mnohí
ľudia priložili ruku k tomu, aby sa
domáci aj hostia na tejto slávnosti
cítili čo najlepšie.

Odpustovú sv. omšu celebroval
náš pán kaplán, Mgr. Peter Duffala,
ktorý ju začal pozvaním  prítom-
ných veriacich (reálne aj symbo-
licky) bližšie k Božskému Srdcu
Ježišovmu. V homílii potom ukázal
príklad moci Božského Srdca na ži-
vote Silvestra Krčméryho, mladého
lekára prenasledovaného komunis-
tickým režimom, ktorý po rokoch
vyšetrovacej väzby pred súdom vy-
hlásil v záverečnej reči: „Vy máte v

Odpustová slávnosť v Zábiedove
Sviatok Božského Srdca Ježišovho je pohyblivý sviatok, ktorý pripadol tento rok na piatok  12. júna.  Oso-

bitný význam má tento sviatok pre nás, Zábiedovčanov, lebo je to sviatok titulu nášho kostola a teda deň, keď
slávime náš odpust. Napriek tomu, že jeho slávenie sa pravidelne presúva na nasledujúcu nedeľu, už piatok
vníma absolútna väčšina obyvateľov ako prikázaný sviatok. Ukázala to už účasť na piatkovej bohoslužbe,
ktorá sa z dôvodu maľovania interiéru kostola konala v tunajšom dome smútku. 

rukách moc, ale my máme
pravdu!“ O tomto mužovi, ktorý
bol nakoniec odsúdený za vlasti-
zradu na 14 rokov väzenia, kardi-
nál Stanislaw Diwisz - osobný
tajomník sv. Jána Pavla II. - pove-
dal: „Na koho si zo Slovákov zvlášť
pamätám a koho mal Svätý Otec vo
veľkej obľube, to bol Silvo, Silvo
Krčméry.“

Homília pokračovala pripo-
mienkou prebodnutého Ježišovho
Srdca, z ktorého vyšla krv a voda,
ale  z ktorého zároveň vytrysklo
skrze posolstvo svetu cez sv. Mar-
gitu Máriu Alacoque 12 prisľú-
bení Božského Srdca. Osobitne z
týchto prisľúbení pán kaplán vy-
zdvihol tieto:
• Rodinám, ktoré ma budú uctie-
vať, dám opravdivý pokoj a oprav-
divú lásku.
• Požehnám domy, v ktorých si vy-

vesia a budú uctievať obraz
môjho Srdca.
• Tým, čo na 9 prvých piatkov pri-
stúpia k sv. prijímaniu a budú sa
usilovať žiť primerane svojmu
stavu, čisto a nábožne, zaručujem
svoju milosť v hodine smrti.
• Svojim ctiteľom budem bezpeč-
ným útočišťom v hodine smrti.

V závere odpustovej sv. omše
veriaci Zábiedovčania potleskom
prijali správu, že pán kaplán Duf-
fala, ktorý si svojím príkladným
prežívaním kňazstva získal ich
srdcia, zostáva pôsobiť aj naďalej
v našej farnosti. Po nasledujúcom
požehnaní sa všetci rozišli domov
bohatší o hlboký duchovný zážitok
a posilnení prisľúbeniami Bož-
ského srdca.

Ján Banovčan

Foto: Laura Banovčanová
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Správy z filiálky Zábiedovo
Pripomenuli sme si Deň ma-

tiek:  Deti z materskej školy, žiaci
z miestnej základnej školy aj žiaci
zábiedovského elokovaného praco-
viska ZUŠ Tvrdošín bohatým pro-
gramom vyčarili úsmev na tvárach
svojich mamičiek, starých aj prasta-
rých mamičiek, ktoré prijali pozva-
nie na oslavu Dňa matiek, konanú
10. mája v sále obecného úradu.
Ako zaznelo v slávnostnom prího-
vore: „Súčasná liberálna doba však
mnohé, zo zdanlivo večných kate-
górií, zásadným spôsobom mení.
Rodina ako taká sa otriasa v zákla-
doch. A s týmito otrasmi sa chveje
aj pozícia ženy – matky. Dovoľte
pár príkladov. Aj u nás sa už začí-
najú vyskytovať tlačivá, kde na-
miesto slov otec a matka sa píše
rodič 1 a rodič 2. Ba v niektorých
štátoch nájdete aj kolónku rodič 3,
4 .... V Anglicku došlo k úprave le-
gislatívy, keď sa genetickou mani-
puláciou spojili časti vajíčok dvoch
matiek a na svet má legálne prísť
dieťa, ktoré bude mať troch biolo-
gických rodičov – 1 otca a 2 matiek.
Vo viacerých štátoch je už dnes nie-
len možné, ale dokonca aj „mo-
derné“, nechať si vynosiť dieťa
náhradnou matkou. Snahy presadiť
osvojovanie detí homosexuálnymi
partnerstvami sú rovnako inten-
zívne ako snahy o ich osvojovanie
skupinami troch, štyroch či viace-
rých osôb...“ Preto je veľmi po-
trebné matky si pripomínať a
prejavovať im úctu a to nielen na
Deň matiek, ale každý deň. Nedo-
voľme nahrádzanie pojmu matka
číslami, nedovoľme aby sa v našich
spoločenstvách potláčal tento feno-
mén, nedovoľme z matiek urobiť
„ohrozený druh“.

Maľovanie kostola: Sväté omše v
Zábiedove sa na istý čas presúvajú
do domu smútku. Po farskom kos-

tole prišiel rad aj naň a začali práce
na maľovaní interiéru. Deje sa tak
v 81. roku od jeho vysviacky
otcom biskupom Jánom Vojtaššá-
kom a krátko pred 20-tym výročím

od jeho konsekrácie otcom bisku-
pom Františkom Tondrom, ktorou
vyvrcholila jeho rozsiahla rekon-
štrukcia a prístavba.

6. ročník Dňa rodiny v Zábie-
dove sa konal 21.6.2015 na miest-
nom futbalovom ihrisku. Účastníci
si prišli na svoje, lebo podujatie
prinieslo možnosť zasúťažiť si, od-
dýchnuť si pri tanečných vystúpe-
niach detí – žiakov Súkromnej
ZUŠ Tvrdošín – elokované praco-
visko Zábiedovo, pri ukážke práce
psovodov, pri speváckej produkcii
domácich speváckych skupín Ho-
rárky a JAMMAJO, ale aj hostí po-
dujatia Otta Weitera a Andrey
Fischer. Na posilnenie boli k dispo-
zícii zakáľačkové špeciality, na ob-

čerstvenie zase bufet a nadbytok
energie si najmladší mohli „vy-
ventilovať“ na nafukovacích at-
rakciách. V úvode podujatia si
prítomní vypočuli vyhlásenie Fóra

kresťanských inštitúcií ku Dňu ro-
diny, v ktorom zazneli aj tieto
slová: „Všetci sme členmi veľkej
ľudskej rodiny, ale každý z nás po-
trebuje cítiť teplo tej svojej. Ro-
dinu nemôže nič nahradiť.
Povedzme to všetkým.”  

Počasie bolo premenlivé,
akoby všetkým chcelo ukázať aké
to býva v živote rodín. Vyskytnú
sa v ňom chvíle pohody i nepo-
hody, ale pamätajúc na svoju zod-
povednosť a manželský sľub sa
všetko dá prekonať a po daždi na-
koniec vždy zasvieti slnko. A naše
podujatie - Deň rodiny – má napo-
máhať zaháňať mraky z oblohy ži-
vota našich rodín.    

Ján Banovčan 
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Foto: autor článku
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Trstená: Tomáš Mifkovič,
Claudia Šubrt, Richard Horváth,
Nina Ličková, Timea Buláková,
Leonard Trstenský, Sofia Verešová,
Milena Harmatová, Vojtech Pariža,
Martin Jaroš, Timotej Horniak, Da-
mián Furdek, Sophie Gelčinská,
Mária Motyčáková, Vanesa Kadlu-
bová, Chanel Pániková, Alex Vrab-
ček, Leo Vrabček, Viktória
Jankolová, Filip Zmarzlák, Franti
šek Straka, Marko Greššák

Zábiedovo: Lukáš Kobela, Sa-
muel Jelenčík, Michal Harmaniak,
Matej Chrenek

Trstená: Mária Dilongová
(1921), Viktor Branický (1947),
Janka Páneková (1922), Anna Lo-
jeková (1926), Cecília Trstenská
(1931), Katarína Šurinová (1923),
Štefan Kameník (1953), Alojz
Loffay (1952), Valéria Gvoždia-
ková (1932), Paulina Parižová
(1929), Ivan Janeček (1937), Ru-
dolf Javorek (1931), Roman Hru-
bec (1936), Eduard Gočál (1943),
Emília Paliderová (1934), Mária
Bačová (1931), Matej Franček
(1936), Mikuláš Štrbáň (1942),
Viktor Fukas (1931), Justína By-
valcová (1932), Agneša Zembja-
ková (1933), Štefan Gregorec
(1939), Stanislav Karč (1945),
Rastislav Vróbel (1974), Barbora
Rakytová (1990), Karol Djobek
(1933)

Zábiedovo: Mária Chreneková
(1934), Milan Valek (1948), Kle-
mentína Zuberská (1924)

Trstená: Milan Dilong a Ad-
riana Giglerová, Peter Dilong a
Pavlína Ličková, Pavol Barabas a
Adriána Jarošová, Ivan Beňa a
Barbora Kortýnová, Jozef Lališ a
Lenka Hrkľová, Miloš Furdek a
Veronika Kolejáková, Lukáš
Hucík a Mariana Lucká, Milan
Žiak a Mária Konupková, Štefan
Supek a Dominika Janoviaková

Zábiedovo: Adrián Zjavka a
Silvia Mišeková, Tomáš Števaňák
a Jana Kameníková, Matúš Krššák
a Barbora Dzuríková

Farská matrika
Pohreby

Krsty Sobáše

Foto: autor článku

Matrika
Radosť 2/2015



TV LUX sa po dohode so spoločnosťou Towercom stala 1.júna 2015 súčas-
ťou národného nekódovaného DVB-T multiplexu, ktorý je dostupný pre cca.
80% divákov na Slovensku (dostupnosť pokrytia vlastnej lokality si môže divák
overiť na stránke www.volnatelka.sk/dostupnost). K sledovaniu TV LUX je po-
trebná vonkajšia prípadne vnútorná terestriálna anténa a postačovať bude aj
štandardný set-top-box. Divák teda nemusí dokupovať nové zariadenie a tele-
víziu naladí jednoduchým automatickým preladením kanálov.

Farské ochotnícke divadlo
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