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Časopis farnosti Trstená
Podávaš mi ruku Pane,
no moja dlaň je zavretá.
Cez jasné oko hľadíš na mňa,
odvraciam však svoju tvár.
Zveš ma k sebe do srdca lásky,
mňa lesk už zemský opantal.
V dlani stískam groš judášsky,
čo lásku k tebe zahatal.
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Voláš menom, mamon páli,
otvoriť by dlaň som mal.
Vraj, vyjasniť smútok z tvárí.
Na to si mi požehnal?
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Nie, veď drel som do úmoru.
Do dlane vtláčal slzy, bôľ
či už moje, možno cudzie.
Peniaz páli, čo na tom?
Podávaš mi ruku Pane.
Vraj, lásku by som mohol mať.
Nie, mne slúžia veci iné.
Srdce? Kto dnes oň by ešte stál?
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Andrea Šprláková
kresba : Petra Pytelová
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Editoriál

Keď sa zahľadíme na svoj každodenný spôsob života, mnohí si iba
povzdychneme. Starosti, práca, stres.
Doba je už taká. Rýchla so sústavnou
potrebou konať. Kto premešká,
stráca. A tak sa pachtíme za tým, čo
bude zajtra, no spokojnosti nie je aj
tak nikdy dosť. Sme čoraz náročnejší
na drahé autá, dovolenky, pôžitky.
Všetko je však málo, pretože čo bude
zajtra?
Naučili sme sa žiť pre lepšie zajtrajšky, ktoré nás však neuspokojujú. Ženieme sa ďalej a ďalej a zabúdame na jediný cieľ nášho života. Kupujeme si luxusný život a strácame
ten skutočný. Staviame si nové modly v podobe práce, peňazí a na Boha
už nezostáva čas. Potom je ťažko pozastaviť sa nad tým, že mladí ľudia
hľadajú „nové hodnoty“ v podobe talizmanov, amuletov, starovekých
náboženstiev, miešané s ponúkanými poverami starých mám, ktoré im
dokonca samé naservírujú. Však čo už je zlé na takom privolávaní pozitívnej energie a zdravia prostredníctvom veštíc a tzv. všemocných liečiteľov, náramku proti urieknutiu a iných vecí, ktoré nám môžu pomôcť
v tomto našom zhone života.
Môžu? A čo tak zamyslieť sa nad 1. Božím príkazom – Ja som Pán
Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa mu klaňal?
Milí naši čitatelia, skúsme sa zastaviť pre túto chvíľu a hľadať pravé
hodnoty, ktoré nám daruje Boh. Pozrime sa aj prostredníctvom tohto
čísla Radosti, ako ľahko ponúkame svoj život diablovi, bez toho, aby
sme si vôbec uvedomili, že sa stávame modloslužobníkmi. Zastavme sa
pre dnešok svojho života, aby sme vyplnili zajtrajšok láskou – našou a
Božou láskou, ktorá je tak veľmi potrebná pre túto dobu.
Andrea Šprláková

Aurelo, s. r. o.
Karpatské námestie 10
Bratislava 831 06

Bratislava, Žilina, Martin,
Trstená, Námestovo

+421 948 257 655
servis@aurelo.sk
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Urobte všetko, čo vám povie (Jn 2,1-12)
2. časť duchovných úvah
Príbeh svadby v Káne Galilejskej sa odohráva v znamení Ježišovej matky. Je zaujímavé, že Ježiš
Pannu Máriu neoslovuje menom
alebo výrazom „matka“, ale oslovuje ju titulom „žena“. Toto oslovenie sa v Jánovom evanjeliu
opakuje iba raz a to vo chvíli ukrižovania, keď Ježiš hovorí: „Žena,
hľa, tvoj syn!“ (Jn 19,26) To znamená, že príbeh o svadbe v Káne
môžeme
čítať
v
spojení
s úryvkom o ukrižovaní Krista.(1)
Svedčia o tom aj ďalšie slová.
Napr. na svadbe v Káne ešte neprišla „Ježišova hodina“ (Jn 2,4),
ale pred svojím umučením, vo
veľkňazskej modlitbe sa Ježiš
modlí: „Otče, nadišla hodina:
Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil
teba.“ (Jn 17,1) Ježiš začal svoju
mesiášsku činnosť na svadbe v
Káne a ukončil ju na kríži. Panna
Mária bola pri tom. Apoštol Ján
ukázal úlohu Panny Márie v dvoch
okamihoch života jej Syna: keď sa
voda premenila na víno a keď sa
smrť premenila na život.(2)
Vzbuďme si túžbu Máriinho srdca:
chcem byť s Kristom od začiatku až
do konca.
Svoju pozornosť zamerajme na
Máriine slová: „Urobte všetko, čo
vám povie!“ (Jn 2,5) V týchto slovách Mária vyjadrila hlboké tajomstvo svojho života. Kto viac ako
ona bol poslušný Božiemu slovu a
urobil všetko, čo Pán chcel. Na
výzvu: „Urobte všetko, čo vám
povie!“ (Jn 2,5), Mária odpovedala
už oveľa skôr slovami: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane
podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38)
„Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn
2,5) Tento príkaz Panny Márie má
hĺbku, ktorú chce apoštol Ján rozší-

Foto: Lukáš Poláčik
riť na celé dejiny spásy.(3) Dotýkajú sa aj nášho života. Toto sú posledné slová Panny Márie zapísané
v evanjeliu. Je to jej testament, v
ktorom žiada poslušnosť Božiemu
slovu a evanjeliový život.(4)
Panna Mária hovorí tieto slová
po tom, ako od Ježiša počula: „Čo
mňa a teba do toho, žena?“ (Jn
2,4) Ježiš vystavuje Máriu skúške
viery. Mária sa nerozhnevá, nerozhorčuje, ale vytrvá, dôveruje Ježišovi a obsluhujúcich vyzve, aby
Ježiša vo všetkom poslúchli.
Zvládla skúšku Božieho mlčania.
Celý jej život bol v skutočnosti
jedno veľké „áno“ povedané Pánovi. Bolo to „áno“ plné dôvery a
odovzdanosti. Mária, milostiplná,
prežila celý život v plnej odovzdanosti Bohu aj v tých najťažších
chvíľach. Dokážeme zvládnuť

skúšku Božieho mlčania a zdanlivého odmietnutia? Alebo sa v nás
v čase skúšky rodí smútok a nedôvera voči Bohu? Mária nevie, ako
Ježiš vyrieši situáciu, nediktuje
mu, ako má problém vyriešiť. Iba
mu s dôverou prednesie svoju starosť: „Nemajú vína!“ A posluhujúcim taktiež povie neurčito:
„Urobte všetko“ – čokoľvek. Máriina viera a dôvera sa rovná výroku: Pane, ty si môj plán.(5)
„Urobte všetko, čo vám povie!“
Niekde v ozvene týchto slov môžeme počuť Ježišove slová z
vrchu: „Blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú
ho.“ (Lk 11,28).
Evanjelista Ján zvýrazňuje, že
Kristus urobil svoj prvý zázrak na
základe prosby svojej matky. Zamilujme si Pannu Máriu. Ona ako

3

Radosť 3/2015
dobrá matka prvá zbadá, čo nám
chýba. Jej slovo, príhovor u Syna je
veľký. Ona, ktorá ho priviedla na
svet, ho teraz opäť dáva svetu, lebo
prišiel čas jeho verejného pôsobenia. Bola pri zázraku premeny, keď
sa voda starého zákona stáva vínom
nového zákona.(6) Po udalostiach v
Káne apoštol Ján mlčí o úlohe
Panny Márie v pôsobení Pána Ježiša. Mária sa „stratí“ a objaví sa až
na Kalvárii. Dôležitý je Kristus.
Ona nás učí, aby sme iných nepriťahovali k sebe, ale ku Kristovi. Učí
nás, čo to znamená byť sprostredkovateľom milosti. Kána Galilejská
je akousi predpoveďou Máriinho
prostredníctva a orodovníctva,
ktoré nijakým spôsobom neumenšuje Ježiša, lebo všetko závisí od
neho.
Dokážem ako Mária vidieť potreby svojich bratov a sestier a pomáhať im? Viem to robiť diskrétne
ako Mária a nečakať potlesk a
oslavu? Viem vycítiť, kedy sa stiahnuť a nezatieňovať Krista? Alebo
mám potrebu byť neustále v centre
záujmu? Príčina našej radosti –
oroduj za nás.
Jaroslav Barta, špirituál
v kňazskom seminári
Jána Vojtaššáka

Pramene a literatúra
1 Porov. CARLO MARIA MARTINI, Radosť z
evanjelia. Rozjímania pre mladých, Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, Sp. Kapitula 1994,
s. 24.
2 Porov. JERZY MISIUREK, Zaryshistoriiduchowościchrześcijańskiej, ŚwiętyPaweł, Częstochowa 2003, s. 22.
3 Porov. SANDRO VITALINI, Mária v Novom
zákone. Meditácie, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín 2005, s. 74.
4 Porov. JÓZEF KUDASIEWICZ, Matka Odkupiciela. Medytacjebiblijne, WydawnictvoJedność, Kielce 1996, s. 147.
5 Porov. CARLO MARIA MARTINI, Radosť
z evanjelia. Rozjímania pre mladých, Kňazský
seminár biskupa J. Vojtaššáka, Sp. Kapitula
1994, s. 48-52.
6 Porov. JERZY MISIUREK, Zaryshistoriiduchowościchrześcijańskiej, ŚwiętyPaweł, Częstochowa 2003, s. 22.
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Modloslužba
Modloslužba ako pojem
Modloslužba alebo tiež modlárstvo či idolatria znamená uctievanie modiel. Tento pojem sa
objavuje už v knihe kníh. Vinie sa
rôznymi časťami Biblie ako povestný had z raja a slovo modla či
modloslužba sa v nej objavuje viac
ako dvadsaťkrát. Svedčí to o tom,
že služba modlám lákala ľudí už od
prvopočiatku a je tomu tak dodnes.
Veď už starozákonní proroci opakovane museli napomínať a karhať
vyvolený národ kvôli porušovaniu
prvého z desiatich Božích prikázaní, ktoré znie: „Ja som Pán, Boh
tvoj! Nebudeš mať iných bohov
okrem mňa, aby si sa im klaňal.“
Prečo je modlárstvo také nákazlivé?
Nuž Boh v troch božských osobách je síce Láska, Pravda, Milosrdenstvo, ale aj Spravodlivosť.
Milujúci a odpúšťajúci otec je
vcelku milá predstava, ale prísny
učiteľ a spravodlivý sudca – to už
je čosi iné.
Dnes, keď vidíme naše súdnictvo, ktoré je bezmocné, zmietajúce
sa v zápasoch politických strán,
prepúšťajúce z výkonu trestu odsúdených zločincov, poznačené neskutočnými prieťahmi v konaniach
– neraz až po premlčanie, páchnuce
korupciou a menenými výpoveďami svedkov, ba aj ich záhadnými
stratami pamäti či dokonca zvláštnymi úmrtiami, začíname veriť
skôr v beztrestnosť ako v spravodlivosť. To u posledného Sudcu s istotou nehrozí. On nepotrebuje
žiadnych svedkov, on číta v pravdivej knihe nášho života. Je nepodplatiteľný a nevydierateľný, pozná
všetky poľahčujúce aj priťažujúce
okolnosti, súdi rýchlo a bez prieťahov a proti jeho rozsudku sa nedá
odvolať ani ho obštrukciami odďa-

ľovať. Tak toto už nie je taká milá
predstava, pre niekoho skôr predstava desivá.
A tak si Boha pretvárame
podľa svojich predstáv. Je milý,
dobrý, nezavadzia, netrvá na žiadnych prikázaniach, nevstupuje do
svedomia, nepletie sa nám do života. A tak počuť od ľudí v rôznych postaveniach vyhlásenia,
ako:
– som veriaci, ale do kostola nechodím, lebo aj tak sa tam všetci
len pretvarujú;
– načo mám ísť na spoveď, keď
tí, ktorí tam chodia, veselo hrešia
ďalej;
– prečo mám rešpektovať prikázania, keď tí, ktorí ich verejne porušujú, sa majú oveľa lepšie ako ja;
– celý život poctivo pracujem a
žijem z ruky do úst a pochybné indivíduá z reality show nevedia, čo
s peniazmi atď.
A tak si zo živého Boha vytvárame len akúsi božskú karikatúru,
domáceho bôžika – modlu. Ba
často ideme ešte ďalej – vidiac bohatstvo a moc peňazí či postavenia
v tomto živote, zabúdame na večnosť a rôzne hmotné statky či postavenie staviame na pomyselný
oltár svojho snaženia a im – ako
svojej modle, svojmu idolu, podriaďujeme všetko svoje konanie.
Pápeži o modloslužbe
Žijeme v zvláštnej dobe, keď
sú tu dvaja pápeži. Emeritný pápež
Benedikt XVI. a „úradujúci“ pápež
František. Obaja vidia skutočnú
hrozbu modlárstva v dnešnom
svete a obaja považujú za dôležité
na ňu upozorňovať.
Benedikt XVI. sa na jednej zo
svojich generálnych audiencií, na
ktorej sa zúčastnilo cca 20 000
ľudí, venoval prorokovi Eliášovi a
jeho stretnutiu s prorokmi pohan-
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ského boha Bála. Na záver audiencie povedal: „Drahí bratia a sestry,
čo nám hovorí tento dávny príbeh?
Čo je na ňom aktuálne? Ide najmä
o otázku priority prvého prikázania: klaňať sa jedine Bohu. Kde
mizne Boh, upadá človek do otroctva modloslužby, ako ukázali v
našej dobe totalitné režimy a ako
ukazujú tiež rôzne druhy nihilizmu,
ktoré človeka činia závislým na
modlách a zotročujú ho.“
Sv. otec František vo svojich kázňach opakovane upozorňuje na
hriechy proti prvému prikázaniu. O
tejto hrozbe povedal: „Prvé prikázanie zakazuje uctievať iných bohov
okrem jediného Pána, ktorý sa zjavil svojmu ľudu. Prvé prikázanie
odsudzuje mnohobožstvo. Vyžaduje od človeka,
aby neveril v
iných bohov a
neuctieval iné
božstvá okrem
jediného pravého
Boha.
Sväté písmo neprestajne pripomína
toto
odmietnutie modiel „zo striebra
a zo zlata“,
ktoré „sú dielom
ľudských rúk“,
ktoré
„majú
ústa, ale nehovoria, majú oči,
a nevidia“. Boh, naopak, je živý
Boh, ktorý dáva život a zasahuje do
dejín. Modloslužba... zostáva trvalým pokušením pre vieru. Spočíva v
zbožšťovaní toho, čo nie je Boh.
Modloslužbou je, keď si človek ctí
a uctieva stvorenie namiesto Boha
či už ide o bôžikov, alebo o zlých
duchov (napr. satanizmus), o moc,
rozkoš, rasu, predkov, štát, peniaze
a pod. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj
mamone, hovorí Ježiš.“
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Inokedy, keď pápež František
kázal o postoji k majetku a o komunizme, hovorí, že: „Vzťah k peniazom obsahuje niečo, čo nás
vzďaľuje od Boha. Existujú rôzne
slabosti, hriechy, ale Ježiš zdôrazňuje práve toto. Sv. Pavol dokonca
hovorí: "Koreňom všetkého zla je
láska k peniazom." (1Tim 6,10) …
„Moc peňazí je taká veľká, že ťa
odvedie od viery, ba dokonca ťa o
vieru pripravia, oslabia ťa a stratíš
ju... Peniaze totiž oslabujú myslenie, a oslabujú tiež vieru, ktorú vychyľujú iným smerom. K jalovým
rečiam a neužitočným diskusiám.“
Pri inej príležitosti zase povedal: „Vyrobili sme si nové idoly.
Starodávne uctievanie zlatého te-

sa klaniaš! A preto nám Ježiš hovorí: „Nemôžeš slúžiť idolu peňazí
aj živému Bohu. Buď jednému
alebo druhému. Peniaze oslabujú
myseľ pýchou, robia z nás maniakov jalovostí, vzďaľujú od viery,
korumpujú.“

Máme rok zasväteného života
Je čas zamyslieť sa nad slovami pápežov – emeritného aj úradujúceho. Oni sa nevenujú téme
modloslužby len tak. Venujú sa jej,
lebo ide o mimoriadne závažný
problém dnešného ľudstva.
Je čas zamyslieť sa aj nad
naším životom. Žijeme tak, aby
sme sa svojimi myšlienkami, slovami a skutkami zasväcovali jedinému živému
Bohu
alebo
nimi skĺzavame
na nebezpečnú
cestu modloslužby vedúcu
do večného zatratenia? Je náš
život bohoslužbou alebo modloslužbou?
Uvedomujeme
si, že modloslužbou zamieňame dočasné
pohodlie
pozemského života
za
nekonečné zaFoto: Renáta Janoviaková
tratenie vo večľaťa sa vrátilo v nemilosrdnej po- nosti? Stojí nám to za takéto
dobe uctievania peňazí a diktáte absolútne riziko?
neosobnej ekonomiky, ktorej chýba
„Žijeme len raz, práve tu a
skutočný ľudský význam.“
práve teraz,“ to sú slová z popuA v ďalšej kázni hovorí: "Ale lárnej piesne.
Otče, keď čítam Desatoro priká„Žijeme len raz, práve tu a
zaní, žiadne nehovorí zle o penia- práve teraz a nedostaneme ďalšiu
zoch. Proti akému prikázaniu teda šancu,“ to je holá a skutočná
hreší ten, kto robí niečo pre pe- pravda.
Majme ju na pamäti!
niaze?" Proti prvému! Hreší modloslužbou! Je to tak preto, že
peniaze sa stávajú modlou, ktorej
Ján Banovčan
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Zamyslenie k téme

Aby človek našiel svoju veľkosť, potrebuje Boha
V súčasnosti sme svedkami pri- dobne aj zachovanie Desatora prijímania vždy nových a nových zá- vádza jednotlivca a celú spoločkonov. Niekedy sa dokonca stáva, nosť k radostnému a vzájomne
že zákon ešte ani nevstúpi do plat- plnohodnotnému životu.
nosti a už je potrebné ho novelizoHoci Desatoro, ako už názov
vať. Na jednej strane tieto neustále hovorí, obsahuje desať prikázaní,
zmeny vyvolávajú v spoločnosti ne- má svoju štruktúru, svoje poradie.
istotu, čo má negatívny
dopad na spolužitie v
spoločnosti. Na druhej
strane vedú k predstave,
že nič nie je záväzné, netreba počúvať žiadnu autoritu a každý si môže
robiť, čo chce.
Jestvujú zásady, ktoré
netreba novelizovať ani
prispôsobovať
dobe.
Odolali zmenám politických systémov a kultúr.
Skúsenosť ľudstva ich Foto: Lukáš Poláčik
overila ako nadčasové,
nemeniteľné, platné vždy a všade. Prvé tri prikázania sú zamerané na
Mám na mysli desať Božích priká- vzťah človeka k Bohu, zvyšných
zaní, tzv. Desatoro. Nepatrí iba zá- sedem usmerňuje život v ľudskej
stupcom kresťanstva a židovstva. spoločnosti. V súčasnosti sme v poSom presvedčený, že veriaci aj stoji k Desatoru svedkami tzv. kulateista, obyvateľ Európy či Ázie mi túry „švédskych stolov“, ktorá
dá za pravdu, že dôsledné konanie hovorí, nech si každý vyberie to, na
podľa Desatora by vyriešilo mnohé čo má momentálne chuť. Je to neproblémy, ktoré teraz musí riešiť bezpečný postoj, lebo nemeniteľné
množstvo zákonov, vyhlášok, pred- princípy sa stali zajatcom subjekpisov a vždy sa nájde nejaká právna tívnej situácie človeka. Čo mi dnes
„kľučka“, ako obísť ich zachováva- vyhovuje, to vyhlásim za dobré a
nie. Desatoro sa nepýta na parla- čo mi dnes nevyhovuje, to spomentnú väčšinu, nezaujíma ho chybním, pričom zajtra príde na
spoločenské postavenie, nadobud- rad zase niečo iné. Ďalším nebeznuté vzdelanie alebo veľkosť ban- pečenstvom je úplné odstránenie
kového účtu. Platí rovnako pre Boha z nášho života. Ale ak neplatí
každého. Ak ho niekto považuje za prvé, druhé, tretie prikázanie, prečo
staromódne a prekonané, ktoré iba by malo platiť štvrté, piate atď. priobmedzuje človeka, použijem jed- kázanie, ktoré taktiež dal Boh?
noduché prirovnanie s dopravnými Najskôr vylúčime Boha z nášho žiznačkami pri ceste. Tie taktiež „ob- vota a potom, keď sa stane nejaké
medzujú“ človeka. Ak by však ne- nešťastie, dovolávame sa Boha, pýjestvovali, na cestách by sme sa tame sa, kde bol a prečo to dopusnavzájom zranili, ba až usmrtili. Ich til.
dôsledné dodržiavanie privedie ceTeraz sa dostávam k samotnej
stujúceho do cieľa svojej cesty. Po- téme svojho zamyslenia. V prvom
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prikázaní Desatora je aj obsiahnutý
zákaz: „Nebudeš mať iných
bohov.“ Ide teda o zákaz modloslužby. Iste, v dnešnej dobe v našich
zemepisných
šírkach
nenájdeme nikoho, kto by považoval nebeské telesá alebo nejaké
zvieratá za božstvá, ako
to bolo v minulosti. Princíp však zostáva rovnaký a modloslužba je
trvalým pokušením pre
našu vieru aj v rámci
kresťanstva. Spočíva v
zbožšťovaní toho, čo nie
je Boh. Dnes sa týmito
bôžikmi stala rozkoš, peniaze, televízia, moc a
pod. Človek sa stal cieľom a normou správania.
Je to taký spôsob života,
akoby Boha nebolo a ak
aj je, tak ma to nezaujíma. Taký
postoj nazývame „ateizmus v
praxi“. Ak v prvej knihe Svätého
písma sa píše, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, tak dnešný človek si zvolil úplne opačné
pravidlo: „Stvorme si boha na svoj
obraz.“ Človek sa domnieva, že
prišiel čas, aby sa od Boha a náboženstva oslobodil, lebo sme predsa
modernou spoločnosťou. Výsledkom tohto moderného prístupu je,
že sa stávame ešte viac otrokmi:
otrokmi práce - veď už nevieme
ani oddychovať a úprimne sa tešiť
zo života; otrokmi rôznych závislostí - na drogách, hracích automatoch, alkohole; otrokmi závisti
a neprajnosti, lebo druhému sa darí
lepšie ako mne a pod.
Je potrebné vrátiť do našej spoločnosti Boha a náboženstvo. Hovoriť o ňom, o jeho prikázaniach,
ku ktorým sa nemôžem správať selektívne a subjektívne. Niektorí,
keď počujú prikázania Desatora,
odmetajú ich, lebo vraj sú nega-
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tívne, iba zakazujú a obmedzujú
slobodu človeka. Slávny francúzsky fyzik a mysliteľ Blaise Pascal
(1623-1662) povedal: „Bez Boha je
človek biedny, s Bohom nájde
svoju veľkosť.“ Modloslužba je
rozhodnutie človeka v mene slobody odmietnuť Boha a hľadať
šťastie v niekom/niečom inom ako
je Boh. Výsledkom je bieda.
Známy nemecký kardinál Walter
Kasper hovorí o štyroch druhoch
ľudskej biedy: 1. materiálna bieda
(chudoba, hlad, nezamestnanosť a
pod.); 2. kultúrna bieda (nevzdelanosť, neúcta k vlastným dejinám,
umeleckým pamiatkam a pod.); 3.
Bieda medziľudských vzťahov
(rozvraty rodín, hádky susedov,
osamotenosť starých ľudí, nevšímavosť voči trpiacim a pod.); 4. duchovná bieda (ateizmus, chýbajúci
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zmysel života, strata hodnôt a
pod.). S rôznymi prejavmi tejto
ľudskej biedy sa pravidelne stretávame. Sú výsledkom pomýlenej
túžby po slobode bez Boha.
Prosím, pochopte ma správne.
Som zástancom slobody, lebo ona
je darom pre človeka. Umožňuje
človeku realizovať sa. Pravá sloboda buduje a prináša úžitok nielen
mne samotnému, ale aj druhým. To
je dôležitý znak pravej slobody. Ak
túžim po slobode, ktorá mne prináša výhody a ľudí okolo mňa zotročuje, také priateľstvo, láska,
susedské vzťahy, medziľudské
vzťahy, nikdy nebudú šťastné ani
požehnané. Boh človeku ponúka
svoje prikázania, berie ho ako partnera, rešpektuje jeho slobodu, túži
po jeho šťastí a nikdy ho nezotročuje. Chce, aby sme mali v živote

prácu, postavenie, vzdelanie, peniaze, ale nesmú sa stať pre nás
„bohom“ ani voči druhým sa tak
nesmieme správať.
Možno si niekto povie, že nehovorím nič nové, že toto všetko
už predsa dobre vieme. Aké navrhujem riešenie? Potrebujeme
sa vrátiť k zodpovednej výchove
vo viere v našich rodinách. Vo výchove musíme brániť a zastávať
hodnoty mravného života. Neobhajovať zásady podľa toho, ako
chcem, aby zneli, lebo tak vyhovujú mne, ale myslieť, hovoriť a
konať podľa toho, ako sú uvedené
v Desatore, platnom vždy a
všade. Najlepšie je začať hneď
prvým Božím prikázaním...
Prof. František Trstenský,
katolícky kňaz

Zdravá rodina premôže ideológiu
Milí čitatelia časopisu Radosť,
som veľmi rád, že vám opäť môžem napísať pár riadkov a takto sa preniesť do môjho rodiska na Oravu. Do
mojej rodnej obce Habovka, do mesta Trstená, kde som absolvoval gymnázium a ďalších miest a dediniek na
Orave, kde vždy rád prídem, keď môžem.
Rád by som sa s vami zamyslel nad jedným z významov slova modloslužba v dnešnej dobe.
Sú rôzne formy modloslužby. Nechcem robiť teologický výklad. Nie som teológ, ale som aktívny kresťan.
A rád by som sa s vami podelil o jeden význam slova modloslužba ako manžel, otec a právnik.
Ideológia rodovej rovnosti
Zo Svätého Písma vieme, že
modloslužba znamená nahradenie
Boha niečím iným, čo nie je Boh.
Je to teda falošný boh: peniaze, nezriadená túžba po moci za každú
cenu alebo aj „viera“ v ideológiu,
ktorá nahrádza pravé hodnoty.
Modloslužba môže mať rôzne podoby. Rád by som sa pristavil pri
jednej aktuálnej forme modloslužby. Dnes sme svedkami toho, že
aj na Slovensku je malá, ale
vplyvná skupina ľudí, ktorá sa snaží
presadiť „ideológiu rodovej rovnosti“ alebo „gender ideológiu“.
Využívajú rôzne grantové schémy,
ktoré im ponúka štátny rozpočet

alebo štedrí zahraniční donori. Vidíme, že plazivá gender ideológia
má svojich „kazateľov“ v niektorých mienkotvorných médiách. Má
svojich podporovateľov aj v štátnych inštitúciách. V súčasnej Rade
vlády pre ľudské práva (pokiaľ ide
o predstaviteľov mimovládneho
sektora) sú podporovatelia gender
ideológie
početne zastúpení.
Akoby predstavovali väčšinu slovenskej spoločnosti. Opak je však
pravdou. Na prvý pohľad by sa
mohlo zdať, že je len otázkou času,
kedy gender ideológia zvíťazí aj na
Slovensku. O čo sa snaží gender
ideológia? Ide o popieranie jedinečnosti muža a ženy, relativizo-

vanie úlohy muža a ženy, podrývanie inštitúciu manželstva, spochybňovanie, že najlepším prostredím
pre zdravý vývoj dieťaťa je rodina
založená na základe manželstva.
Snaží sa aj o ďalšie veci, ktoré s
tým súvisia. Advokáti gender
ideológie svoje ciele presadzujú
často rafinovane, takže sa na prvý
pohľad javí, že nie sú proti rodine,
manželstvu či deťom.
Nebojme sa!
Tento zápas s gender ideológiou nie je ľahký. A nebude krátky.
Môže trvať aj desaťročia. Ale
mám silnú nádej, že na Slovensku
to dokážeme! A presadíme spolu
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kultúru, ktorá rešpektuje jedinečnosť muža a ženy. A váži si rodinu.
Rodinu ako základnú bunku spoločnosti. Rodinu, ktorá je kolískou,
uchovávateľkou skutočných hodnôt
a prirodzene odovzdáva život z jednej generácie na druhú.
Skutočná tvár Slovenska
Dňa 26. 9. 2015 bol v Košiciach
– Dúhový pochod, inak povedané
pochod za nadštandardné práva homosexuálov na Slovensku. Média
hovoria, že týchto aktivistov tam
bolo okolo 200.
Dňa 20. 9. 2015
bol v Bratislave
druhý Národný
pochod za život.
Prišlo nás tam
podľa niektorých
odhadov až 85
000. Prišli ľudia z
celého Slovenska
aj hostia zo zahraničia. Bolo to
veľké svedectvo o
tom, že manželstvo, rodina a deti
sú na Slovensku
pre mnohých ľudí veľmi dôležité.
Veľmi zaujímavé bolo svedectvo
jedného zo zahraničných hostí profesora Patrika Fagana z USA. Deň
po pochode som bol na konferencii
v Bratislave, ktorú zorganizovalo
viacero subjektov: Nadácia Konráda Adenaurera, Slovenská spoločnosť pre rodinu, hlavné mesto
Bratislava a ďalší. O návštevu Patrika Fagana na Slovensku sa veľmi
zaslúžila poslankyňa Európskeho
parlamentu pani Anna Záborská.
Patrik Fagan na tejto konferencii povedal viacero podnetných myšlienok, o ktoré by som sa rád
podelil s drahými rodákmi z Oravy.
Veľmi na neho zapôsobil náš druhý
Národný pochod za život. Na konferencii zdôraznil, že máme byť na
čo hrdí. Podľa profesora na počet

8

obyvateľov nás prišlo veľmi veľa.
V USA vo Washingtone je každoročne v januári Národný pochod za
život. Každoročne tam príde okolo
70.000 – 100.000 ľudí. Ak by v
USA prišlo percentuálne toľko ľudí
ako na Slovensku, bolo by ich vo
Washingtone takmer 4,5 milióna.
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venska - Matku Sedembolestnú.
Voči modloslužbe, ktorú sa snaží
presadiť ideológia rodovej rovnosti, sa na Slovensku môžeme
nielen brániť! Naopak, môžeme
byť inšpiráciou a nádejou pre druhých! Môžeme presadiť kultúru
úcty, rešpektu a podpory rodiny,
ktorá vychádza z celoživotného
Skutočné bohatstvo národa
spoločenstva medzi mužom a
Skutočným bohatstvom národa ženou. Novela Ústavy SR zo dňa
sú rodiny. Rodiny založené man- 4. júna 2014 naplnila jednu z hlavželstvom muža a ženy, ktoré majú ných požiadaviek účastníkov prdeti. Rodiny, ktoré pravidelne cho- vého Národného pochodu za život
v Košiciach v
roku
2013.
Posilnila
ú s t a v n ú
ochranu manželstva ako jedinečného
zväzku medzi
mužom
a
ženou.
Na
tomto mieste
treba poďakovať podpredsedovi
Foto: Slovenská spoločnosť pre rodinu NR SR Jánovi
Figeľovi
a
dia na bohoslužby. Profesor Fagan ďalším 101 poslancom slovenuviedol viacero výskumov, ktoré ského parlamentu, ktorí za túto nodokazovali, čo znamená manžel- velu ústavy hlasovali. Napriek
stvo, deti a rodina pre spoločnosť. mnohým problémom je na SloPodľa týchto výskumov, produkti- vensku silne prítomná úcta k rovita mužov, ktorí majú deti je o dine!
Verím, že ako národ
27% vyššia, ako keby deti nemali. dokážeme s Božou pomocou nieRodiny s deťmi zaplatia štátu viac len odolať modloslužbe, ktorú sa
daní. Taktiež rodina založená man- snaží zaviesť ideológia rodovej
želstvom poskytuje pre svojich čle- rovnosti, ale byť pozitívnym prínov viac materiálneho bohatstva v kladom pre Európu. Manželstvo,
porovnaní s inými formami spolu- deti a rodina sú nádejou! Nádejou,
žitia ľudí. Zdravá fungujúca rodina ktorá môže premôcť mnohé prochráni pred kriminalitou a inými blémy, s ktorými na Slovensku a v
negatívnymi spoločenskými javmi. Európe zápasíme. Nedajme sa zneFungujúce rodinu sú skutočným chutiť a budujme silné rodiny!
národným pokladom!
Osobne ma pochod za život a
Martin Dilong,
slová profesora Patrika Fagana
autor je právnik a podpredseda
veľmi povzbudili. Nedajme sa zne- občianskeho združenia Fórum pre
chutiť. Máme silnú Patrónku Sloverejné otázky

Z histórie farnosti

Radosť 3/2015

Príspevok k dejinám zvonov v meste Trstená
(2. časť)
Farský Kostol svätého Martina v Trstenej spolu s ostatnými sakrálnymi stavbami v priebehu 19. i 20.
storočia tvoril neoddeliteľnú dominantu mesta. Zvony vždy pozývali občanov i veriacich na návštevu
chrámu, ktorý je príbytkom Boha a ktorý sa ukrýva tajomným spôsobom v Sviatosti oltárnej.
Podľa znenia vizitácie trstenskej farnosti z roku 1833 vo veži
farského kostola sa nachádzalo päť
zvonov. Prvý mal 20 centov a bol
zadovážený na náklady kostola za
pôsobenia Ondreja Bana, miestneho farára a dekana. Zvon mal
nápis: „Na slávu nebeského Otca, v
ktorom je pre nás život a spása.“
Dňa 13. júna 1820 bol slávnostne
konsekrovaný spišským biskupom
Ladislavom Pyrkerom. Bol zasvätený svätému Petrovi a Pavlovi.
Druhý zvon zvaný medián vážil 13
centov a 14 libier. Bol pretavený a
mal nápis: „Preliatie tohto zvona
dal urobiť trstenský kostol v roku
1830 dňa 17. júna.“ Bol zaplatený
na útraty kostola. Tretí zvon vážil 7
centov a 30 libier. Mal nápis: „Preliatie tohto zvona dal urobiť trstenský kostol roku 1830 dňa 22. júla.“
V tom čase nebol konsekrovaný.
Štvrtý zvon vážil asi 60 libier. Zaobstaral ho miestny farár a dekan
Matúš Trstenský na náklady kostola. Na korpuse mal nápis: „Dal ho
vyhotoviť dôstojný pán Matúš
Trstenský - dekan.“ Bol konsekrovaný na sviatok sv. Veroniky. Piaty
zvon bol umieračik. Vážil 75 libier
a mal nápis: „Zmiluj sa pri svojom
odchode krvou Ježiša Vykupiteľa, v
roku 1767 zadovážil Ondrej Bano,
trstenský farár a dekan.“ Zvon bol
konsekrovaný biskupom Ladislavom Pyrkerom na svätú Barboru v
roku 1820. Vo vežičke nad svätyňou visel malý zvon s nápisom:
„Sláva Bohu na výsostiach roku
1767.“ Zvony slúžili len pre katolíkov. V kanonickej vizitácii z roku
1820 sa uvádza aj prax zvonenia: ak

sa zvonilo na všetky zvony, vtedy
sa platilo do kostolnej pokladnice
60 denárov. Ak sa zvonilo len na
zvony prostrednej veľkosti, vtedy
objednávateľ platil 30 denárov. V
prípade, že sa zvonilo len na najmenší zvon – umieračik, vtedy sa
zaplatilo 15 denárov. Vizitácia spomína, že priemerný ročný príjem za
zvonenie predstavoval asi 40 rýnskych zlatých. V druhej polovici
19. storočia na základe cirkevného
obežníka Spišskej Kapituly generálny vikár Dominik Biacovský nariadil v celej diecéze, aby došlo k
oddeleniu funkcie organistu od
funkcie zvonára. Táto služba mala
byť zverená kostolníkovi. V roku
1893 funkciu zvonára vykonával
František Štefanides. Ročný plat
mal 40 zlatých, ktoré mu boli vyplatené z mestskej pokladnice prostredníctvom účtovníka Štefana
Mereša. V roku 1900 bol zvonárom
Michal Kolejak, ktorý mal ročný
plat 80 korún.
Zvony v 20. storočí
V decembri roku 1923 Farský
úrad v Trstenej spolu s miestnym
farárom Štefanom Zajákom objednal u firmy Richarda Herolda v
Chomutove (v dnešnej Českej republike) šesť nových zvonov. Na
základe spísanej objednávky parametre zvonov boli takéto: prvý
zvon mal tón Es a vážil 1285 kg.
Druhý zvon mal tón g a vážil 640
kg. Tretí zvon mal tón B a vážil
350 kg. Štvrtý zvon mal tón c a
vážil 250 kg. Piaty zvon mal tón h
a vážil 35 kg. Posledný šiesty zvon
mal tón d a vážil 25 kg. Dňa 13.

marca 1924 sa vykonala kolaudácia nových zvonov pre farský kostol v Trstenej, ktorá bola
uskutočnená vo zvonolejárskom
závode Richarda Herolda v Chomutove v prítomnosti zástupcu
firmy inžiniera Siebeneichera. V
správe sa píše, že zvonenie dáva
veľmi účinné skupiny po dvoch a
troch zvonoch. Celé zvonenie dáva
počiatok antifóny Salve regina. V
apríli roku 1924 bolo v Chomutove odliatych šesť nových zvonov. Tie tam boli zároveň
odvážené aj ciachované. Celková
hodnota nových bronzových zvonov pre farský kostol v Trstenej
bola 88 680 korún. Zvony kontroloval kanonik Mons. Václav Müller, poverený Biskupským úradom
v Prahe ako znalec na oblasť kampanológie. Počas prechodu frontu
cez Trstenú v roku 1945 boli zvony
zničené a muselo sa pristúpiť ku
komplexnej obnove farského kostola.
Podľa zápisnice zo 6. júla 1947
sa na fare v Trstenej konalo zasadnutie výboru cirkevnej obce, počas
ktorého sa okrem vecí spojených
so stavbou veže hovorilo aj o kúpe
nových zvonov. Uviedlo sa, že
zvony boli dojednané s firmou R.
Manousek z Českej u Brna. Staré
zvony boli zničené pri prechode
frontu na konci druhej svetovej
vojny. Celková odhadovaná práca
spojená s vyhotoveným a osadením nových zvonov mala stáť 210
000 korún. Podľa zápisnice sa
úhrada na zvony mala zabezpečiť
zo zbierok medzi veriacimi vo farnosti.
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V súčasnosti sa vo zvonici nachádzajú štyri zvony, ktoré boli
liate pri Brne v roku 1947. Najväčší
zvon váži 1,6 tony a je zasvätený
svätému Martinovi - patrónovi kostola. Menšie od neho sú zvony Ave
Mária a Božské Srdce. Najmenší
zvon je tzv. umieračik. Je zasvätený
svätému Jozefovi. Váži 190 kg.

kodém Mamira, ktorý v tom čase
bol kaplánom vo Veľkých Ripňanoch. Zvon bol konsekrovaný pomocným ostrihomským biskupom
Jozefom Viberom k úcte svätého
Floriána. Ako dobrodinec naň prispel sumou 101 zlatých a 75 denárov.
Veľmi podnetným zdrojom pre
poznane dejín zvonov vo františkánskom Kostole svätého Juraja v
Kostol svätého Juraja v Trstenej
Kostol svätého Juraja bol posta- Trstenej sú najmä účtovné knihy
vený niekedy na prelome 17. a
18. storočia. K roku 1733 sa
viaže správa, že tu bola postavená drevená zvonica so
štyrmi zvonmi. V polovici 18.
storočia prišli do Trstenej členovia františkánskeho rádu a
zriadili si tu stály príbytok. Zároveň v roku 1780 na základe
rozhodnutia spišského diecézneho biskupa prebrali aj
správu Kostola svätého Juraja
spolu s priľahlým cintorínom.
Spišský biskup nariadil františkánom v roku 1780: „V nedele a vo sviatočné dni nech
sväté omše slávia do ôsmej hodiny a s jedným úderom zvona
nech vysvetľujú kresťanskú
náuku“(dominicis et festis dieFoto: Ivan Drgáň
bus missas usque ad horam
octavam cum uno pulsu campanae františkánov z prelomu 19. a 20.
explanationem doctrinae christia- storočia. Na základe týchto záznanae absolvent). V roku 1865 do mov predpokladáme, že práve v
zvonice hlavnej veže bol osadený dvadsiatych rokoch 20. storočia
nový zvon, ktorý venoval páter Ni- prebiehala významná rekonštruk-
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cia a renovácia veže Kostola svätého Juraja a zbierka medzi veriacimi vo farnosti i v zahraničí - v
zámorí na zakúpenie nových zvonov. V septembri roku 1921 prišiel
milodar z Ameriky na podporu
miestneho františkánskeho kostola
v sume 38 000 korún. V júni 1922
sa na zaobstaranie zvonu dalo 13
000 korún. Taktiež zbierka v júni
1922 na zvon priniesla 9 000
korún. V júli 1922 pani Helena
Ďurdinová dala na zvon 120
korún. V októbri 1922 Alfonz
Vilček dal na zvon 20 korún,
páter Zefyrín prispel sumou
150 korún a páter Lambert dal
30 korún. V októbri 1923
spišský diecézny biskup Ján
Vojtaššák prispel na františkánsky kostol sumou 1000
korún. V júli 1924 františkáni
pri oprave kostolnej veže a
strechy vynaložili sumu 1383
korún.
Kostol svätej Alžbety v Ústí
nad Priehradou
V roku 1695 sa Kostol
svätej Alžbety v Ústí spomína
ako kamenná stavba. Vo veži
sa nachádzali dva zvony, o
ktorých sa kanonická vizitácia
z roku 1713 zmieňuje, že neboli
požehnané kňazom. Okolo roku
1714 bol postavený nový kamenný
kostol v Ústí najmä prispením farníkov aj novými zvonmi. V Ústí v
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Archív farského úradu v Trstenej, fasc. Staré zvony 1923-1924
Archív františkánskeho kláštora v Trstenej, Historiadomus I., II.; Staré účtovné knihy z prelomu 19. a 20. storočia.
PrimásilevéltárEsztergom, Canonicaevisitationes, 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: Historicképremenysakrálnejarchitektúry a vývojfarskéhoKostolasvätého Martina v Trstenej.Trstená
2013.
Hradszky, Josephus. Additamenta ad initiaprogressusacpraesenscapituliScepusiensis. Spišské Podhradie 1903-1904.
Korec, Ján Chryzostom: Cirkev v dejinách Slovenska. Bratislava 1989.
Semkowicz, Wladyslaw: Materialyźródlowe do dziejówosadnictwagórnejOrawy II. Zakopane 1939.
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V službe Bohu

roku 1756 dostali miestni veriaci
povolenie postaviť si nový kostol a
v roku 1769 v dôsledku zásahu
blesku opätovne celá obec vyhorela.
V júli 1925 zvonolejár Ján Mračko
zo Slovenskej Ľupče dodal pre kostol v Ústí 4 zvony: zvon s váhou
1090 kg s tónom Fis, zvon s váhou
575 kg s tónom A, zvon s váhou
315 kg s tónom Cis a zvon s váhou
27, 5 kg s tónom Fis. Obec Ústie za
nové zvony zaplatila celkom 49
651,90 korún.
V decembri 1933 objednal farský
úrad v Ústí nový zvon kvôli praskline na pôvodnom zvone (zvon s
váhou 1090 kg s priemerom 112
cm) u firmy zvonolejára R. Manoušeka v Brne - Husovice. Po odliatí
nového zvona pre kostol v Ústí sa
jeho kolaudácia vykonala dňa 28.
júla 1933 vo zvonolejárskej dielni
R. Manouška v Brne za účasti riaditeľa Jindřicha Blažíčka a odlievača Jána Mráčka. Komisia
konštatovala, že zvon sa veľmi
dobre vydaril a že aj tónina zvonu
nie je rušená žiadnymi vedľajšími
falošnými tónmi. Vo februári 1934
bol nový zvon dovezený do kostola
v Ústí. Cena jeho vyhotovenia bola
10 500 korún. Celkové výdavky na
dopravenie zvona do Ústia dosiahli
sumu 1 198 korún a 10 halierov.
Záver
Pri komplexnom mapovaní
dejín mesta a farnosti Trstenej zostáva ešte mnoho neobjasnených
otázok, ktoré cez štúdium pôvodných zachovaných prameňov a kritické
zhodnotenie
doterajšej
literatúry možno dôjsť k zaujímavým a prekvapivým zisteniam. Dejiny Trstenej sú akoby malou
detektívkou, ktoré vytvárajú pestrofarebnú mozaiku. Tento článok je
príspevkom k Roku zasväteného života.
Marek Ďurčo
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V službe Bohu
Ľuboš Laškoty, výpomocný pán kaplán, riaditeľ OCM v Ústí nad
Priehradou.
pre mladých a to je super!
3.Ste tu len krátko, ale vaša
činnosť je určite pestrá, a tiež ste
tu prišli s nejakými plánmi, predstavami, ktoré postupne začínate
realizovať. Prezradíte nám o
nich niečo?
Jednou z mojich zbožných túžob
je, aby sme častejšie doma čítali
Božie slovo. V deň (štvrtok) keď
som odchádzal na Oravu, ráno
som otvoril Bibliu a čítal: „V tých
dňoch sa Mária vydala na cestu a
ponáhľala do istého judejského
mesta v hornatom kraji. Vošla do
Foto: archív OCM
Zachariášovho domu a pozdravila
1.To, že ste sa stali výpomoc- Alžbetu.“ Tak si hovorím – Pane,
ným pánom kaplánom v Trstenej, sedí to na mňa. Aj ja sa ponáste oznámili veriacim pri vašej hľam:), a aj ten hornatý kraj Oravy.
prvej sv. omši vo farskom kostole. A hlavne - Mária prináša Ježiša
Mohli by ste sa však predstaviť pod srdcom. A to chcem aj ja svotrochu bližšie?
jim kňazským životom - ľuďom
Volám sa Ľuboš Laškoty a pochá- prinášať Krista. Spolu s Máriou.
dzam z Michaloviec. Sviatosť
4.A čo vaše plány do budúckňazstva som prijal pred 7 rokmi a nosti?
pôsobím v našej spišskej diecéze. Vidím veľký potenciál v ľuďoch
Mojím prvým kaplánskym mies- na Orave (možno som prehnaný
tom bola Stará Ľubovňa (4 roky). optimista, ale nech) – veriaci v
Potom centrum pre mládež Dom- kostoloch, zdravé životné hodnoty,
ček (Dom Anky Kolesárovej – 3 rodiny- aj viacdetné otvorené pre
roky). A teraz začínam tu :)
život, množstvo mladých ľudí,
2.Pri slovnom spojení výpo- dobrý príklad starkých, pracovimocní kaplán mi napadne vysvet- tosť a srdečnosť. To všetko chcem
lenie- určenie na pomoc, čiže v podporiť, teda aspoň nepokaziť:)
prípade potreby. No, z reálneho
5. Chceli by ste na niečo
hľadiska, to asi nie je celkom tak. poukázať, odporučiť, upozorniť,
Poviete nám presnejšie o vašom našich farníkov, respektíve čitateurčení?
ľov?
Mojím poverením je služba mla- Aby ľudia nezabudli na odkaz svodým ľuďom na Orave spolu s o. jich predkov - modlitba a práca.
Braňom, preto bývam v OCM Nielen práca, ale modli sa a pracuj.
Ústie. A pritom spolupráca s A ešte spomeniem slová sv. JPII:
kňazmi v Trstenej. Vo veriacich „ Slovensko má osobitnú úlohu pri
našej farnosti Trstená vidím du- budovaní Európy tretieho tisícrochovné zázemie pre nás kňazov, a čia: dobre si to uvedomte!“
som za to vďačný. V OCM zasa je
Ďakujem za rozhovor!
rozbehnutý kopec skvelých aktivít
Andrea Šprláková
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Likvidácia kláštora a františkánov v Trstenej
počas tzv. Barbarskej noci v apríli 1950
Historia domus františkánskej
rehole v Trstenej z rokov 1859 až
1948 predstavuje mimoriadne
vzácne kronikárske dielo, pretože
sa v nej zračia dejiny rehoľného
spoločenstva františkánov v Trstenej, ktoré sa svojimi jedinečnými
záznamami dotýkajú Trstenej a
okolitých obcí na Orave. Zapisovatelia latinských záznamov si všímali nielen život v ich rehoľnej
komunite, ale aj udalosti v meste, v
jeho okolí, živelné pohromy, počasie i dôsledky vysťahovalectva Slovákov z Oravy. V neposlednom
rade zaznamenávali aj politické a
spoločenské zmeny v RakúskoUhorsku, udalosti počas Prvej svetovej vojny, vznik nového štátneho
útvaru Československa ako aj priebeh Druhej svetovej vojny v napojení na územie hornej Oravy. Vo
svojich záznamoch si všímali osudy
školstva v Trstenej, významných
osobností a zmeny v mobiliári Kostola svätého Juraja v Trstenej. Latinské záznamy v rokoch 1889 až
1931 viedol páter Ľudovít Potocký,
vtedajší gvardián kláštora.
Činnosť františkánov v Trstenej
bola násilne prerušená počas tzv.
Barbarskej noci z 13. na 14. apríla
1950, kedy štátna moc zlikvidovala
všetky kláštory na území Československa. V noci z 13. na 14. apríla
1950 vyprázdnili bezpečnostné orgány v bývalom Československu
kláštory skoro všetkých mužských
rehôľ. Rehoľníkov odviezli do internačných táborov, ktorými boli
Mučeníky (dnes Močenok), Malacky a Podolínec. Napríklad v Podolínci bolo 6 milosrdných bratov,
4 minoriti, 3 premonštráti, 8 baziliáni, 2 dominikáni, 46 redemptoristi, 57 tešitelia, 153 verbisti, 225
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saleziáni, 7 františkáni, 3 kapucíni
a 135 jezuiti. K likvidácii ženských
kláštorov prišlo koncom augusta
1950. V celom Československu
žilo 10 660 rehoľných sestier v 720
kláštoroch. Aj rehoľné sestry – podobne ako predtým rehoľníkov –
sústredili do niekoľkých väčších
kláštorov, niektoré ešte ponechali
dočasne v nemocniciach. Podľa záznamov v latinskej františkánskej
kronike možno vybadať, že
miestny kláštor v Trstenej mal úzke
prepojenie aj na kláštor sestier Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach pri Bratislave, pretože pátri
z Trstenej tu robievali rehoľným
sestrám duchovné cvičenia, napr.
predstavený kláštora v Trstenej
páter Chryzostom Bardyš. Domnievame sa, že práve pátri františkáni z Trstenej boli jedným z
hlavných motívov, prečo sa blahoslavená sestra Zdenka Schelingová
(rodným menom Cecília) rozhodla
vstúpiť do Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža. Rodák
z Trstenej lekár Eugen Vilček,
ktorý pôsobil začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia v Bratislave
na röntgenelogickom oddelení, sa
vyslovil o rehoľníčke Zdenke
Schellingovej ako o „anjelovi v
ľudskom tele.“
V apríli 1950 boli františkáni z
Trstenej odvedení a došlo k násilnému zrušeniu kláštora, do ktorého
sa následne presťahovali jednotlivé
oddelenia – referáty Okresného národného výboru v Trstenej. Medzi
poslednými františkánmi bol páter
Blažej, gvardián kláštora páter Remígius Školák a páter Cyriak. Historik Ján Dubovský uvádza, že
pred násilným zrušením kláštora v
Trstenej žilo 5 františkánov a 5 ci-

vilov, ktorí pracovali v hospodárstve. Rehoľníkov, ktorí boli celou
akciou prekvapení, odviezli a civilov ponechali. Páter Blažej nesúhlasil s odvezením. Našli vraj
protištátny materiál, ktorý prevzalo
krajské velenie Štátnej bezpečnosti
v Žiline. Podľa kroniky mesta
Trstená v priebehu nastávajúceho
obdobia do budovy boli nasťahované rôzne inštitúcie. Malo tu sídlo
okresné oddelenie Zboru národnej
bezpečnosti. Kláštor bol takto zrušený. Páter Cyriak spomína na toto
obdobie takto: „V noci z 13. na 14.
apríla 1950 začal v kláštore buchot. Do mojej izby vpadol príslušník ZNB ozbrojený samopalom s
jedným štátnym úradníkom. Vyzvali ma: Oblečte sa a za 15 minút
nech ste hotový! Jedlo si zoberte
na tri dni. Pôjdete s nami! Čo si
vziať? Rýchlo som rozmýšľal. Obliekol som sa do civilu, zobral som
si modlitebnú knižku a fľašu cígeľky. Na jedlo som zabudol. Žandár, ktorý ma strážil, mi podal
ešte zubnú pastu a kefku. Potom
ma vyviedol pred kláštor. Tu nás
čakalo asi 8-10 žandárov. Okolo
kláštora boli rozostavení milicionári. Potom sme museli nasadnúť
do autobusu. Kam nás vezú, sme
nevedeli. Až ráno sme sa ocitli
pred bránou kláštora vo Svätom
Beňadiku. Tu sústredili všetkých
františkánov z celého Slovenska,
samozrejme žandári nás všetkých
strážili. Tu som osobne bol niekoľko týždňov, a potom mi dovolili
odísť do Trenčína. Tak začalo potlačovanie náboženskej slobody
nielen pre kňazov, ale aj pre všetkých veriacich.“ Posledná autentická
správa
o
pôsobení
františkánov v Trstenej je zo 14.

Život v Cirkvi

mája 1949, kedy zápisy v latinskej
františkánskej kronike skontroloval
páter Klement Minařík ako komisár
- generálny vizitátor.
Po likvidácii mužských kláštorov nastalo zlikvidovanie knižníc
kláštorov. Niekoľko cennejších
exemplárov prevzali matiční a múzejní pracovníci, ale celé množstvá
kníh boli naložené na vlečky a spálené. Historik Štefan Šmálik uvádza, že už začiatkom roku 1950
začal tzv. zvoz z kláštorov. Knihy
hádzali ako hnoj na vlečky. Inštitúcie a jednotlivci si pritom vyberali
to najvzácnejšie: ako rukopisy a
vzácne tlače. Zbytok, ak nešiel do
šrotu, sa pomiešal a nahádzal. Samotné kláštory začali slúžiť celkom
iným účelom. V niektorých sa zriadili sociálne ústavy, iné boli premenené na reštaurácie a hotely, ako
napr. Trstená. V kláštore v Trstenej
boli umiestnené niektoré referáty
mestského národného výboru.
Knižnica františkánskeho kláštora v
Trstenej bola založená v roku 1874.
V roku 1885 mala 523 knižných
zväzkov a v roku 1932 mala 758 titulov. Práve v Roku zasväteného života je potrebné si pripomínať aj
tieto udalosti, ktoré možno nazvať
genocídou rehoľných komunít a
spoločenstiev v päťdesiatych rokov
20. storočia počas budovania socialistickej ateistickej spoločnosti.
Marek Ďurčo
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zo Život(a) v Cirkvi
19. – 28. september 2015
Pápež František navštívil Kubu a USA. Jeho 10. apoštolská cesta vyvrcholila účasťou na 8. svetovom stretnutí rodín vo Filadelfii.
„My však s istotou vieme, že v milosrdnom Božom pláne zlo nikdy
nemá posledné slovo, že láska a pokoj nad všetkým zvíťazia.“
„V rodinách sa hádame, niekedy lietajú taniere, z detí nás bolí hlava
a o svokrách ani nehovorím... V rodinách je kríž stále prítomný. Vždycky.
Však po kríži prichádza vzkriesenie, pretože Boží Syn otvoril túto cestu.
Preto je rodina, prepáčte za výraz - továrňou na nádej, nádej v život a
vzkriesenie, v Bohom otvorenú cestu.“
„Raz mi jedno dieťa položilo otázku a vy viete, že deti sa pýtajú na
ťažké veci.“ Otče, čo robil Boh predtým, ako stvoril svet?“ Uisťujem vás,
že som odpovedal len s námahou. Povedal som, čo teraz hovorím vám:
pred stvorením sveta Boh miloval(...) a to láskou veľkou až tak, že musela
vyjsť zo seba.(...) Vtedy Boh stvoril svet.(...) Ale to najkrajšie, čo Boh
stvoril, ako nám hovorí Biblia, je rodina.“
Z ranných homílií v Dóme sv. Marty:
„Narcizmus je to najhoršie, čo môže stretnúť zasvätené osoby.“
„Kto nedokáže obviniť seba, nie je kresťanom.“
„Dôležité je pochopiť, nikdy nie odsúdiť.“
„Boh putuje so svojím ľudom, dobrými aj zlými.“
Tweety pápeža Františka:
„Kresťan, ktorý príliš priľnul k peniazom, si poplietol cestu.“
„Drahí mladí, nemajte strach z manželstva: Kristus svojou milosťou
sprevádza manželov, ktorí zostávajú spojení s Ním.“
4. – 25. októbra 2015 sa v Ríme uskutočnilo zasadanie biskupskej synody o rodine s témou: Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a
v súčasnom svete. Pápež zdôraznil: „Synoda o rodine potrebuje naše
modlitby, nie naše reči.“
V decembri sa začne Svätý rok milosrdenstva
Slávenie Jubilejného roka oznámil pápež František počas homílie kajúcej
pobožnosti v Bazilike sv. Petra. Konala sa pri príležitosti otvorenia pôstnej iniciatívy 24 hodín pre Pána (13. marca 2015). Svätý rok sa začne
na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra 2015)
a zavŕši 20. novembra 2016.
„Želám si, aby sa odpustky svätého roku pre každého stali skutočným
zážitkom Božieho milosrdenstva, ktoré všetkým vychádza v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúšťa, a úplne zabúda na spáchaný hriech.
Aby veriaci mohli zažiť a dosiahnuť odpustky musia na znak hlbokej
túžby po opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k svätej bráne, ktorá
bude otvorená na každej katedrále alebo na kostole, ktorý určí diecézny
biskup, a tiež na štyroch pápežských bazilikách v Ríme,“ prihovára sa v
liste pápež František.
(Zdroj: použité správy TK KBS, http://radiovaticana.cz/)
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Národný pochod za život v Bratislave (20. 9. 2015)
z historickej perspektívy
Cieľom a hlavným zmyslom
Národného pochodu za život bola
verejná manifestácia živej viery
nielen kresťanov - katolíkov, ale aj
veriacich iných náboženských denominácií ako aj neveriacich, ktorí
považujú manželstvo jedného muža
a jednej ženy za jedinečný vzťah,
ktorý je hodný ochrany spoločnos-

liberálnej spoločnosti 20. a najmä
21. storočia. Sme očitými svedkami toho, že postupné a nebadané
zavádzanie sexuálnej výchovy v
materských škôlkach, na základných a stredných školách na spôsob
Nemecka, Francúzska a iných západných krajín vážne ohrozuje
zdravý rozvoj našej mládeže. Táto

Foto:Marko Števuliak
ťou, štátom i cirkvou. Sám Ježiš
Kristus svojím prvým zázrakom na
svadbe v Káne Galilejskej povýšil
manželský vzťah muža a ženy na
sviatosť, ktorá svojou vnútornou
podstatou má božský pôvod. Už v
starozákonnej knihe Genezis sa
píše: Preto muž opustí svojho otca
a svoju matku a prilipne k svojej
manželke a budú jedným telom. (Gn
2, 24)
V súčasnej modernej dobe pozorujeme u kresťanov veľkú krízu
rodiny. Môžeme si všimnúť, že
práve mnohí kresťania žijú vnútorne nezriadeným životom. Zmyslom Národného pochodu za život
v Bratislave je odmietnutie akýchkoľvek spôsobov života, ktoré
odporujú učeniu Katolíckej viery,
napr. voľné vzťahy mladých ľudí,
ktorí žijú bez uzatvorenia sviatostného manželstva pred tvárou Boha
a Cirkvi; štátom tolerované a podporované homosexuálne kohabitácie, ktoré sú módnym výstrelkom
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manifestácia živej viery v Bratislave odmieta potraty nenarodených detí, obchodovanie s orgánmi
ľudských bytostí, pretože najmä v
západných krajinách a v USA prináša tento priemysel miliardové
zisky do rúk ľuďom, ktorí majú
plné ústa ľudských práv, ale v praktickej rovine po nich šliapu.
Zamýšľam sa aj nad tou skutočnosťou, že po skončení Druhej svetovej vojny v historickom
ideologickom centre Tretej ríše v
Norimbergu zasadal Medzinárodný
súdny tribunál pre nacistických
zločincov. Jedným z bodov obžaloby 22 obvinených bola aj tá skutočnosť, že všetci na lavici
obžalovaných boli obvinení zo zločinov proti ľudskosti (vraždenie
nevinných ľudí v koncentračných
táboroch, neľudské lekárske experimenty na deťoch - najmä na dvojčatách, eugenika, vraždenie detí s
rôznym stupňom zdravotného znevýhodnenia, ako aj vraždenie star-

cov a ľudí, ktorí už neboli schopní
pracovať). Podobne aj naša spoločnosť po uplynutí viac ako 70 rokov
po Druhej svetovej vojne sa dopúšťa podobných zločinov proti
ľudskosti. Vraždíme nenarodené
deti v lone matky, nevytvárame im
primerane dôstojné podmienky pre
život. Piaty Boží príkaz jasne hovorí: Nezabiješ! Tento Boží príkaz
komplexne a vo všetkých oblastiach chráni právo každého ľudského jedinca na dôstojný život.
Šíriteľkou a propagátorkou tohto
učenia Trojjediného Boha je Cirkev, ktorej sme súčasťou, a podľa
Svätého písma by sme mali žiť
svoj občiansky, náboženský, spoločenský, hospodársky i kultúrny
život. Poznanie Svätého písma a
Tradície Katolíckej cirkvi ako aj
jej dvojtisícročné dejiny nás majú
hýbať k zamysleniu sa nad vlastným osobným životom. Veď sám
svätý Hieronym povedal: "Kto nepozná Sväté písmo, nepozná
Krista."
Práve morálna kríza našej spoločnosti spočíva v tom, že s tichým
súhlasom podporujeme a ľahkovážne prijímame spôsoby života v
krajinách západnej Európy. Národný pochod za život v Bratislave
chcel poukázať na to, že ľudský
život a dôstojnosť ľudskej osoby
má nekonečnú hodnotu, veď aj
sám Ježiš Kristus povedal, že za čo
vymení človek svoju dušu aj keby
celý svet získal a svojej duši by
uškodil!? Myšlienka ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť má v nás zvoniť, aby
sme sa ako spoločnosť nedopúšťali
podobných zločinov proti ľudskosti, ako to bolo počas existencie
nacistickej Tretej ríše v Nemecku.
Marek Ďurčo
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Ak Pán nestavia dom...
Jeden cestovateľ sa vydal do nesmiernych amazonských pralesov v Južnej Amerike. Pátral po ložiskách
ropy, ktoré tam mohli byť a veľmi sa náhlil. Prvé dva dni sa domorodci, ktorých si najal ako nosičov, prispôsobovali rýchlemu a vyčerpávajúcemu tempu bieleho muža. Na tretí deň ráno sa však ani nepohli a nedalo sa
z nich dostať ani slovo. Stáli, akoby tam ani neboli. Bolo jasné, že sa nemienia vydať na cestu. Bádateľ netrpezlivo ukazoval na hodinky a veľkými gestami sa usiloval naznačiť hlavnému nosičovi, že treba vykročiť,
lebo čas súri. „Nejde to,” povedal pokojne hlavný nosič, „títo muži napredovali veľmi rýchlo a teraz čakajú,
kým ich dobehnú ich duše.“

Dnes sú ľudia rýchlejší. Ale sú aj nepokojní, vyčerpaní a nešťastní, lebo ich duša ostala
za nimi a nemôže ich dohnať. (Bruno Ferrero)

Nikdy som nemal v láske plánovací kalendár. Pripadalo mi to, ako
keby som prišiel o slobodu. Termíny, dátumy, schôdzky a všeličo
iné... Postupne som si naň zvykol,
ale aj tak ho nemám v obľube. Spomenul som si na to, len čo som si
prečítal „ferrerovku“ o obraze dnešného „moderného, zadychčaného“
človeka a čo je zvláštne, keď som
listoval a prezeral ročný plánovací
kalendár nášho domu pre hostí,
ktorý bol postavený práve pre nich.
Spomenul som si aj na situáciu, keď
som si ťažkal, že stále máme niekoho v dome a v kaplnke a pritom
mi bolo pripomenuté: „Ale veď na
to ste ho stavali! Alebo nie?“
Túto úvahu chcem venovať
tebe, milý čitateľ, ktorý si nám
akýmkoľvek spôsobom dopomohol
k tomu, aby kláštor zasvätený sv.
Jozefovi a Panne Márii Karmelskej

v Lorinčíku pri Košiciach vôbec
povstal. Keď budeš čítať tieto
riadky, bude už dávno po tom, čo
sme si pripomenuli prvý rôčik od
jeho požehnania, existencie. Za ten
rok sa udialo veľa: návštevy hostí,
akcie, duchovné cvičenia, obnovy,
kde – tu opravy, dolaďovanie interiéru, prípravy na dokončenie okolia, hasenie lesa... Z toho sa dá
aspoň troška usúdiť, že kláštor žije.
Veď nie nadarmo nazval kláštory
dnes už emeritný pápež Benedikt
„oázami, v ktorých sa Boh prihovára k ľudstvu“. Pocítili sme to
hlavne počas prázdnin, keď k nám
prúdili ľudia, skupiny, jednotlivci
všetkých stavov a veku, aby prežili
istý „reštart“. Tu sa spĺňajú slová,
ktoré povedal Benedikt XVI.: „Nie
je náhoda, keď množstvo ľudí,
najmä v období dovoleniek, navštevuje tieto miesta a pozastaví sa tam
na niekoľko dní: aj duša – vďaka

Bohu – má svoje potreby!“ Svedčí
o tom aj to, že tento rok sme mali
dva deviatniky a ďalší sa pripravuje. Tie prvé dva ku cti sv. Jozefa
a Panny Márie Karmelskej boli navštevované až tak, že nás to zaskočilo, ale neprekvapilo. Veď aj duša
má svoje potreby! To nás teší.
Často sa stretávame s názormi,
ktoré zdieľajú niektorí ľudia - aj
veriaci, keď vidia rehoľníka, že
„čo oni tam vlastne robia“? Je ešte
aj dnes rehoľný život príťažlivý,
atraktívny?
Počas tohto roka, ktorý je zároveň aj Rokom zasväteného života,
som často dostal otázku, o čom je
rehoľný život. Všetko to, čo by
som tu napísal (skoré vstávanie,
modlitby žalmov, denné rozjímanie, ktoré trvá hodinu ráno a druhú
hodinu večer, práca a „vybavovačky okolo domu“, sedenie v spovednici, rozhovory a hosťami
počas duchovných cvičení a
obnov...) nepovie tomu, kto to nezažije, možno vôbec nič. Hovoriť
alebo písať o rehoľnom živote prirovnám k čokoláde. K čokoláde?
Príklad: Mám čokoládu. Je zabalená, ale nepoznám jej chuť. Dokiaľ ju neotvorím a neokúsim,
budem stále iba pri tom, že obal je
síce zaujímavý a príťažlivý, ale neviem či je to moja najobľúbenejšia
čokoláda. Dokiaľ neokúsim, neviem určiť chuť. Práve preto, keď
k nám prichádzajú hostia na du-
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chovné cvičenia alebo obnovy či už ako skupina
alebo zväčša individuálne,
môžu aspoň sčasti spoznať a zakúsiť (či ochutnať?) o čom to je - za tými
dverami, na ktorých je
veľkými písmenami napísané:
KLAUZÚRA.
Pobyt v kaplnke, stretnutie sa s hosťami pri práci
alebo pri rozhovore
možno mnohých utvrdí,
že si povedia: „Veď oni sú
úplne normálni ľudia!“
Aj my zápasíme s ranným vstávaním, keď budík už po neviem
koľký krát hlási, že by si mal už konečne vstať do kaplnky, bojujeme s
neskorým chodením spať, s ťažkos-

ťami, s krížmi... Sme vzatí spomedzi tých „bežných“ ľudí, ale
chceme žiť s nimi. My potrebujeme ich a oni, zdá sa, potrebujú
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nás. Stačí, keď si zalistujem v knihe prosieb a modlitieb,
ktoré
nám
prichádzajú prostredníctvo
mailu alebo telefonátu. Tu
si uvedomujem, že sme
jeden pre druhého darom.
Veď naším spoločným cieľom je Boh a jeho kráľovstvo. K nemu máme
kráčať, dokonca utekať.
Pamätať na to, že máme
dušu.
Touto cestou ťa chcem,
milý čitateľu, čo najsrdečnejšie pozdraviť aj v mene mojich
spolubratov a teším(e) sa na tvoju
návštevu. Do skorého videnia?!
Autor aj foto: O. Rudolf Bartal,
bosý karmelitán

Otvorené dvere
(poviedka)
Vo vagóne vlaku nás sedelo len pár. Nudnú pomalú jazdu sprevádzalo rytmické bubnovanie kolies o trať.
Von bolo horúco, úplne jasno a akosi ticho. Slnečné lúče svojím jasom nasycovali celý vnútorný priestor vozňa.
Vládla v ňom akási ležérna nálada. Ani po desiatkach kilometrov nenastala vo vagóne žiadna vrava. Nezúčastnené pohľady cestujúcich blúdili po mihajúcich sa exteriéroch za oknami. Niektorí jedinci sa uzatvorili
do osobného sveta hudby, ktorú im pomáhal do hláv exportovať ich smartfón. Jednu z mála zábaviek, ktorú
mi cestovanie železnicou ponúka, je okrem sledovania krajiny aj pozorovanie ostatných účastníkov cestovania.
Ako som prechádzal pohľadom z cestujúceho na cestujúceho, zrak sa mi zastavil na jednom mladíkovi.
Výstredné typy vždy človeka upútajú a tomuto sa to podarilo celkom ľahko a rýchlo. Niekto svojou výstrednosťou prezentuje postoj či vzburu. Avšak existujú ľudia, ktorí sú vo vzbudzovaní pozornosti nevinne. O tomto
týpkovi sa to však povedať vôbec nedalo. Poznal som pár pankerov zo svojho okolia, no tento by bol ich
vedúci, líder. Ak sa to tak dá vôbec nazvať. Je zaujímavé, ako sa okamžite zmenilo aj moje vnútorné premýšľanie či nazeranie. Okamžite som sa na neho začal pozerať akoby viac zhora. V duchu som nad ním krútil
hlavou a myslel som si o ňom svoje.
Chlapík si nerobil starosti so svojím účesom. Nie, že by zvyšok jeho tela prezrádzal zvýšený záujem o
údržbu, no vlasy si predsa každý prehrabne aspoň rukou, keď sa prichytí strapatý v zrkadle. Teda - skoro
každý. On a jeho účes pripomínajúci zásah bleskom patril k tej skupinke, ktorá takéto “taľafatky” určite neriešila. Ale treba uznať, že bol zladený. Zladený tým, ako nič na sebe extra neriešil. Ani to tmavé oblečenie,
farbou pripomínajúcou noc, ani topánky s oceľovou špicou. Jednoducho bol a vyzeral, ako sa mu to hodilo.
Možno za pozornosť skôr stálo, že pri predpokladanom životnom štýle bola jeho tvár vcelku v poriadku. Netuším, či sa tento fakt v jeho svete hodnotil pozitívne, ale mne sa to javilo až nepravdepodobné. Neprirodzené.
Potom som mu mojím pohľadom skočil do očí. Nepozeral sa na mňa, takže mi to neprišlo nepríjemné. A myslím, že ani jemu. Priznám sa, že som nevedel ani som sa nezaoberal myšlienkou či vlastne ten chlap alebo
chalan vie, že ho pozorujem a už menej ma trápilo, či mu to náhodou neprekáža. A tak som spokojne pokračoval
vo svojom pozorovaní ďalej.
Tie oči. Hm, tie boli na ňom azda najzaujímavejšie. Išiel z nich taký pokoj, až ma to provokovalo. On pri
svojom životnom štýle a nenaplnenom živote má takýto spokojný pohľad?! Čo sa mi tým snaží dokázať?
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Nefičí na voľačom? Nedokázal som nájsť uspokojivú odpoveď. A aby ma tým pohľadom, tými pokojnými a
spokojnými očami prestal provokovať, svojmu pozorovaniu som nastavil výhybku na zvyšok spolucestujúcich.
Hádam sa nájde iný, zaujímavý a predovšetkým menej provokačný objekt na moje potulky po ľuďoch. No nenašiel sa. Je to pocit, ako keď nevylúštite krížovku. Neustále vás čosi núti sa k tomu vracať. A bol by som sa
vracal k pozorovaniu bezprizorného ešte neviem ako dlho, no dorazili sme na konečnú.
Ľudia sa valili z vlaku a ja som sa nechal touto lavínou s kuframi stiahnuť tiež. No, nechal stiahnuť je
predsa len dosť alibistické tvrdenie. Bol som súčasťou lavíny. Keď som sa vysypal z vlaku, postál som ešte
pred podchodom, nech sa trocha zástup usporiada, preriedi, a hlavne nech sa nemusím tlačiť. Ohľaduplnosť a
zároveň sebectvo boli v tomto mojom koktajle práve zaujatého postoja namiešané tak pol na pol.
Vzduch sa teda trocha prečistil a ja som sa vybral dolu schodmi do tmavých útrob chladného podchodu.
Zišiel som dolu schodmi a zrazu sa okolo mňa mihol tieň. Bol to ten pankáč. Tiež sa vtedy nehrnul s masou,
ale kdesi chvíľu počkal. Kráčali sme chodbou podchodu za sebou, každý so svojou batožinou. Ak sa teda dá
tá jeho “požhužvaná” taška, s ktorou akoby hrala futbal celá liga, nazvať batožinou. Vzdialenosť medzi nami
sa pomaličky začala zväčšovať. Chlapík kráčal o čosi energickejšie. Keď sme prišli na koniec podchodu, on
bol pri schodoch nahor prvý a ja asi tak päť metrov za ním. Na jeho úrovni vtedy kráčala drobnými krokmi
malá, staršia žena, pričom si za sebou ťahala kufrík, ktorého kolieska hrkotali samba rytmus na celý podchod.
Mala vzhľad typicky konzervatívneho zjavu. Keď na chvíľu išli vedľa seba, pôsobili ako keby jeden z nich
priletel úplne z inej planéty. Vyzeralo to naozaj komicky. Ale humor ma zaraz prešiel. Panker sa zrazu naklonil
k starkej a spýtal sa jej či jej môže pomôcť s kufrom hore schodmi. To ma trocha zarazilo. Očakával som, že
ju minie ako duch. Čo si to strašidlo chce furt dokazovať? No zoznam prekvapení sa ešte nekončil. Pre mňa
logickou reakciou tej krpatej starkej by bolo, že hneď po zaostrení na pýtajúceho a rozpoznaní základných obrysov toho čudného chlapa, sa jej v ten moment narovná jej trvalá. Že vydá hlas pripomínajúci niečo medzi
brzdením automobilu a spätnou väzbou ozvučovacieho zariadenia. Alebo že sa aspoň poriadne mykne, zamrznúc v nemom úžase. Buď tá žena voľakedy učila na základnej škole alebo pracovala ako vrátnička na internáte či niečo podobného, ale nepreukázala ani najmenšie zaváhanie a okamžite sa na chlapa usmiala.
Poďakovala a poprosila, že nech jej teda pomôže, keď je taký zlatý. Že zlatý?! - prebehlo mi mysľou. No, baba
nemá extra nároky. On spomalil svoj krok a prispôsobil sa tej panej. Vôbec nezdrhol, aby jej kapsu ukradol
alebo aby mal svoj dobrý skutok rýchlo za sebou, nech sa ho tá osoba nedaj bože rýchlo dačo nespýta.Naopak,
venoval jej pozornosť nielen cez pomoc, ale aj cez príjemné slovo, ktorým ju obdaril.
Vošli spolu do haly tamojšej stanice. Ja som si šiel kúpiť niečo pod zub. Debrecínska bageta je moja obľúbená rýchla strava na cestách ani teraz som nedal prednosť inému výberu. K tomu ešte jednu minerálku za
drahý peniaz, bodaj by ho.. a pobral som sa nazad do čakárne, kde som sa chcel oddať zaháňaniu hladu. Na
túto lavičku nie, radšej na tamtú, je bližšie pri okne - uvažoval som. V ten moment mi padol pohľad na lavičku
oproti. Pankáč a starká sa dali do reči a spoločne čakali na príchod rýchlika. To ma dostalo. Ten sa jej pýtal, že
kde ide a ako sa jej cestuje a tá mu zas s úsmevom odpovedala na jeho otázky a ešte ho aj sama zásobovala
svojimi. Vyzerali tam neskutočne. Civilizácie z iného sveta nadviazali kontakt. Tie iné formy života si tam
trkotali oproti mne a kašľali na celú čakáreň. Pankáča netrápilo, že sa tam strápňuje s nejakou tetkou a tú staršiu
pani zasa nevyrušovalo, že sa dáva obsluhovať a ešte k tomu sa rozpráva s akýmsi bezprízorným. A čo ak berie
drogy, to jej nenapadlo?! Zjavne nie. Vôbec ničím a nikým sa nenechali vyrušovať a veľmi dlho sa spolu príjemne bavili o všeličom. Svojím prirodzeným správaním dali najavo, že sú presne takí istí ľudia ako všetci
ostatní okolo nich. Dokonca aj ako ten, čo tak pahltne žuje tú debrecínsku bagetu.
Keď sa rýchlik prihnal na stanicu, nastúpil som náhlivo do niektorého vagónu súpravy. Usadil som sa pri
okne. Pozrel som sa na svet za ním. A tam som uvidel, ako dve spriaznené duše v úplne odlišných telesných
obaloch spolu kráčali na vlak. Jedna duša tej druhej pomáhala s kufríkom na hrkotajúcich kolieskach.
Vlak sa pohol a svet za oknom začal utekať opačným smerom. Obrazy rôznych exteriérov sa mihali za
sebou v rýchlom slede. Vnímal som to len okrajovo. Moju myseľ zamestnával zážitok s tými dvoma. Rozmýšľal
som nad tým, aké jednoduché je niekoho obžalovať a odsúdiť a aké je zložité niekoho omilostiť či prijať. Opäť
som sa pristihol, ako som sa pri svojom posudzovaní zrejme dopustil ďalšieho justičného omylu. Dvere môjho
domu prijatia zostali pred pankáčom zabuchnuté, pričom on tie svoje vybral priam z pántov pre jednu neznámu
staršiu pani. A ona pre neho...
Martin Bošanský
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Odpustová slávnosť Panny Márie Škapuliarskej
Každoročne sa počas prvého prázdninového mesiaca v našej farnosti koná odpustová slávnosť PANNY
MÁRIE ŠKAPULIARSKEJ. Ani tento rok tomu nebolo inak. V dňoch 18. – 19. júla 2015 sme spoločne
slávili tento sviatok našej nebeskej Matky. Súčasťou odpustovej slávnosti je už dvadsaťjeden rokov festival
chrámových zborov a gospelovej hudby SPIEVAME MÁRII, ktorého tohtoročné heslo sa nieslo v znamení
Roka zasväteného života a znelo: „Zasvätený život – život s Máriou“.
Program festivalu začal v so- prišiel za hudobného doprovodu ale aj pútnici z okolitých farností,
botu v dopoludňajších hodinách flauty a spevu a okrem iných piesní sa zakončila slávnostnou procesiou
sme si v ich podaní mohli cez mesto, v kostole spevom Teba
vypočuť aj modlitbu Otče Bože chválime a požehnaním
náš v swahilskom jazyku. Sviatosťou oltárnou.
Sobotný program bol zaV popoludňajších hodinách pokončený adoráciou, počas kračoval festival SPIEVAME
ktorej spievali mladí zo MÁRII, v ktorom sa nám postupne
zboru z františkánskeho predstavili skupiny LF, AME,
kostolíka sv. Juraja a po- Cukor a soľ, 30 Tri. Po nich nasležehnaním Sviatosťou ol- dovalo trstenské zastúpenie: skupina Križiaci a zbor Alfa.
tárnou.
Vyvrcholením škapuliar- Predposledným bodom programu
skeho odpustu bola sláv- bola kapela Kéfas. Celý festival sa
nostná sv. omša na zakončil chválami v podaní skuNámestí M. R. Štefánika, piny Timothy.
ktorú celebroval práve z
Verím, že každý z nás počas týdôvodu Roku zasväte- chto dvoch dní načerpal veľmi
ného života, provinciál veľa, a preto nesme túto evanjeRehole menších bratov – liovú radosť ďalej! Ďakujme našej
Foto: Lukáš Poláčik
františkánov, páter Jere- nebeskej Matke za to, že nás
sviatosťou zmierenia, kde sme si miáš Kvaka OFM. Vo svojej kázni ochraňuje, že sa za nás prihovára.
mohli všetci očistiť svoje srdcia a sa venoval téme zasväteného ži- Ďakujme jej za to, že sme jej milopripraviť sa na slávenie odpustovej vota. Sv. omša, ktorej sa zúčastnili vané deti :).
slávnosti, ktoré začalo večernou nielen veriaci z trstenskej farnosti,
Lenka Reháková
svätou omšou v Kostole sv. MarRozhovor s pátrom Jeremiášom,
tina. Svätú omšu celebroval pán
farár Jaroslav Chovanec a spevom
provinciálom OFM, celebrantom
doprevádzal zbor Alfa. Následne
Škapuliarskej púte
program pokračoval vystúpením
manželov Beáty a Jamesa Evansov- 1. Mohli by ste sa predstaviť sú pre človeka dneška vôbec lákavé.
cov v hudobnom zoskupení Cukor našim čitateľom?
Volám sa brat Jeremiáš Daniel
a soľ a modlitbou sv. ruženca, ktorú
Je to dosť zaujímavá otázka,
pripravili deti a mladí zo zboru Kvaka, som členom Rehole men- nakoľko ja som to či už v minulosti
Mária z Trstenej. Zúčastnení si ších bratov – františkánov, momen- alebo teraz vždy videl obrátene.
som
provinciálnym Pre mňa bolo v prvom rade dôlemohli vypočuť známe piesne v po- tálne
daní trstenského zboru Tristianus a predstaveným bratom v rámci Slo- žité povolanie do rehoľného spolopomodliť sa spolu s farským ochot- venska. Mám 39 rokov, pochádzam čenstva a rozhodnutie pre kňazstvo
níckym divadlom krížovú cestu z Prešova. V reholi som 21 rokov. bolo až na druhom mieste. Ak to
prevedenú pomocou tieňohry. Ne- 2. Čo vás priviedlo k tomu, že ste mám analyzovať, tak keď sa rozzvyčajný začiatok svojho vystúpe- sa stali nielen kňazom, ale záro- hodujete zvoliť si svoje povolanie,
nia predviedol zbor Shema z veň aj rehoľníkom, veď sľuby: vôbec takto nerozmýšľate, neanaKysuckého Nového Mesta, ktorý čistota, poslušnosť a chudoba nie lyzujete, skôr to cítite, vnímate ako
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niečo, čo máte urobiť. Takže ak by spodku spoločenského rebríčka. Z
som mal dnes hodnotiť moje roz- tohto nakoniec vyplýva, že môhodnutie pre rehoľný život, tak žeme robiť takmer akúkoľvek činvidím, že dôležitým prvkom bola nosť, veď „núdznym“ je dnes skoro
spiritualita. Práve rehoľné sľuby každý. V Trstenej, aj vďaka nemocchudoby, poslušnosti a čistoty, boli nici, sa snažíme práve pomáhať
pre mňa tým, čo ma najviac oslovo- pastoráciou starých a chorých, ale
valo, spolu so život v spoločenstve. aj inými spôsobmi.
Spiritualita kňaza prinášajúceho 4. Skúste našim čitateľom priblíobetu Bohu a dobrého pastiera ľudí, žiť aj vašu úlohu provinciála renebola pre mňa až tak oslovujúca. hole na Slovensku.
3. Františkáni v našom meste zoZačnem asi od pojmu provinhrali v minulosti obrovskú úlohu ciál, čo je označenie za predstavevo vzdelanosti Oravy. Dnes ich ného istého územného celku, ktorý
viac-menej poznáme ako kňazov sa nazýva provincia. Prakticky ide
starajúcich sa o starých a chorých. o územie veľké asi ako Slovensko
Čo je však vo všeobecnosti takou a teda provinciál je predstavený,
prvoradou úlohou
vášho rádu dnes?
Sú rehoľné spoločenstvá, u ktorých vôbec nie je
ťažké pomenovať
ich prvoradú úlohu,
ale sú aj také, kde
to až tak jednoznačné nie je, a tak
to je aj s františkánmi. Vo Františkovej duchovnosti
totiž nenájdeme len
nejakú jednu črtu, Foto: Lukáš Poláčik
ale súbežne niekoľko, ktoré sa vzá- ktorý zodpovedá za bratov a jedjomne dopĺňajú a sú vlastne rôz- notlivé rehoľné domy na našom
nymi vyjadreniami jeho viery v území. Ide o sedem- osem rehoľBoha. Keď sa povie františkán, tak ných domov a 76 bratov. Byť predna myseľ hneď prídu synonymá stavený však nie je v prvom rade o
ako chudoba, bratstvo, jednodu- udeľovaní rôznych príkazov a záchosť. Ja by som k tomu pridal ešte kazov, ale ďaleko viac. Treba sa
jedno slovo – minorita, čo v pre- starať o to, aby všetkým bratom sa
klade znamená „byť menším“ (nie dalo čo najlepšie prežívať ich remalým), ale skôr vo význame, ako hoľné povolanie v jednotlivých
keby všetci a všetko bolo väčšie a bratských spoločenstvách. Prakdôležitejšie ako ja. Toto sú asi ticky je to veľa o počúvaní bratov
hlavné črty, z ktorých by mal vy- a spoločnom hľadaní riešení, o
chádzať aj náš praktický život. Pra- podporovaní v ich dielach a služcovať a žiť v spoločenstve – bách, aby náš život bol naozaj hodbratstve, usilovať sa o život v notný pred Bohom, ľuďmi, ale aj
skromnosti, byť k ľuďom blízki, nami samými. Z druhej strany je to
mať všetkých v úcte, hlavne tých, práca, ktorá sa dosť podobá na
ktorými ostatní pohŕdajú a sú na mnohé iné riadiace práce. V mno-

hom je to aj kancelárska práca.
Ako organizácia musíme plniť
mnoho povinností, ktoré od nás
cez rôzne zákony a smernice vyžaduje štát, podobne ako od mnohých iných organizácii. A
nakoniec sú to aj ekonomické
úlohy, ktoré sú kapitola sama o
sebe.
5. Žijeme v dobe kedy sa dáva
dôraz na blahobyt a telesnosť.
Vnútorný život a hlavne život s
Bohom sa odsúva do uzavretých
komunít a chrámov. Ľudia sa
boja alebo hanbia na verejnosti
ukázať, že sú kresťania. Takto
dochádza k dvojtvárnosti života:
pompéznosť
na
slávnostiach a púťach a bieda v obyčajnosti
života:
rozvody, pomýlené
názory, podporovanie neviazanosti života... Čo by ste
chceli poradiť všetkým, ktorí si možno
ani neuvedomujú
túto dvojtvárnosť,
ale v kútiku duše
tušia, že výhovorka
„musím sa prispôsobiť dobe“ nestačí?
Najskôr by som chcel upozorniť na to, že nič v našich životoch
nie je len čierne a biele. Všetky
väčšie rozhodnutia sú poskladané
z množstva malých rozhodnutí,
ktoré sa nám navonok nemusia
javiť nijako dôležité. Tento fakt
platí pre obyčajný život, ale aj pre
prejavy viery veriaceho človeka.
Napríklad si myslím, že keď hovoríme o mučeníkoch, tak to neboli
ľudia, ktorí si celý život zľahčovali kresťanstvo len tým, že sa rozhodovali podľa toho, čo bolo
jednoduchšie, ľahšie alebo podľa
toho, ako žili tí druhí. Boli to
ľudia, ktorí sa v živote veľakrát
prekonávali, kvôli pravde sa obe-
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tovali a priniesli obety. Iba tak boli
schopní na konci života vykonať
ich poslednú životnú obetu. To isté
platí aj teraz. Nie je možné postaviť
vieru človeka len na jednej odpustovej omši, lebo potom sa to rýchlo
premení len na deň krásnej slávnosti, sviatočné šaty, slávnostný
obed, hostí z rodiny, ale stále ostanem takým, akým som bol doteraz:
neústupčivý, netolerantný, sebecký,
necitlivý, podvádzajúci... Dobrý
život sa skrátka na farizejstve postaviť nedá. Možno oklamem druhých ľudí, ale pri troche úprimnosti
seba neoklamem, a vôbec nie už
Boha.
6. Čo by ste poradili mladým,
ktorí možno uvažujú o zasvätenom
živote, ale akosi práve pre nihilizáciu hodnôt sa boja prijať túto
výzvu?

Skutočným problémom mladých v dnešnej dobe je, že sa boja
rozhodnutí. Keď sa majú radi, radšej žijú ako pár, akoby nemali odvahu rozhodnúť sa pre manželstvo.
Tak je to aj s rehoľnými povolaniami, rozhodnúť sa obetovať život
podľa seba za život podľa Boha
síce fascinuje mnohých, ale skutočné povolanie je až vtedy, keď sa
takto rozhodnem žiť. Dnes je naozaj potrebné, aby sme hlavne v rodinách videli príklady odvážnych
rozhodnutí konať v pravde, skutočnej pomoci z lásky, mnohokrát
obetovaním sa.
7. Osobnejšia otázka: Prijali ste
pozvanie byť hlavným celebrantom na našej Karmelskej – Škapuliarskej púti. Čo vás k tomu viedlo
a akú úlohu zohráva vo vašom živote Panna Mária?

Z farnosti

Možno to vyznie veľmi prozaicky, v Trstenej máme kláštor,
kde som prežil pekné roky svojho
života a „Škapuliarka“ k tomu neodmysliteľne patrí. Panna Mária je
vždy takou prvou svätou medzi
svätými, ktorá ako každá mama
robí zázraky.
8. Na záver: Čo by ste chceli odkázať všetkým našim čitateľom
Radosti?
Predovšetkým by som chcel
všetkým čitateľom popriať, aby
náš dobrý Boh mocne požehnával
ich životy a všetkých ich drahých.
Tiež aby milosti, ktoré sme od
Boha dostali, neprešli cez nás naprázdno, ale aby nám pomohli skutočne sa v niečom konkrétnom
premeniť na lepších.
Ďakujem za rozhovor.
Andrea Šprláková

PÚŤ DO LEVOČE
Na jednom z najstarších pútnických miest na
Slovensku - na Mariánskej hore v Levoči - vyvrcholila každoročná Mariánska púť, na ktorej sme sa zúčastnili aj my z našej farnosti . Celý odpustový
týždeň sa niesol v znamení modlitieb, mariánskej
úcty, pokánia a zmierenia. Nedeľnú slávnostnú svätú
omšu celebroval poľský kardinál Stanislav Dziwisz
, krakovský arcibiskup, ktorý prítomným niekoľkokrát pripomenul návštevu Jána Pavla II. v Levoči a
vyzval slovenských pútnikov, aby sa modlili k svätému Jánovi Pavlovi II . Je tomu 20 rokov, ako svätý
Foto: archív redakcie
otec Ján Pavol lI. navštívil Slovensko. Bol pápežom
mladých, už počas svojej pápežskej inaugurácie ich nazval nádejou Cirkvi a svojou nádejou. Bol to práve Ján
Pavol II., ktorý zaviedol Svetové dni mládeže. Bol pápežom Božieho milosrdenstva a jemu zasvätil celý svet.
Na púti v Levoči sa zúčastnilo aj veľa mladých ľudí. Slová z homílie sa zasiali do našich sŕdc a boli ako balzam
na naše duše. Verím, že podobne ako Panna Mária uchovávala Božie slovo vo svojom srdci a rozjímala o ňom,
tak bude Božie slovo uchované živé aj v našich srdciach. Často zabúdame na Boha a žijeme, ako keby Boh
neexistoval. Učme sa, ako slúžiť Bohu a ľudom, rodinám a spoločenstvám. Modlime sa, aby naše rodiny boli
zdravé a milujúce aj za mládež, ktorej treba pomáhať žiť dôstojný život. V znamení rodiny sa niesla aj celá
púť, pričom bola venovaná aj Roku zasvätenia života, ktorý vyhlásil pápež František. Mariánske svätyne sú
miestami, kde sa Kristovo svedectvo stáva mimoriadne účinným. Istotne mnohí synovia a dcéry Slovenska
vďačia tejto levočskej svätyni za to, že sa pravda o Bohu a viera zachovali živé v ich osobnom živote. Poľský
kardinál Dziwisz všetkých prítomných mladých pozval do Krakova, kde sa budúci rok uskutočnia Svetové
dni mládeže. Poďakovali sme Božej Matke za to, že sme jej mohli predniesť svoje modlitby a prosby a povzbudení duchovným posolstvom výnimočného dňa sme sa vrátili domov.
Dzureková Ľudmila
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Škapuliarska púť na Starých Horách
covať svoj doterajší život a hľasvoj život Bohu.
Aj Panna Mária dať, čo od nás chce Boh.
V závere liturgie sa nám prihoprešla mnohými ťažkosťami, a predsa vo všet- voril provinciálny vikár Bosých
kom hľadala Boží zámer, bratov karmelitánov z Poľska,
plnila Otcovu vôľu a ktorý vyzdvihol význam karmelisvoje utrpenie pokorne tánskeho škapuliara.
znášala. Otec biskup nás
Po sv. omši, v ktorej nás Pán
povzbudil k tomu, aby požehnával najskôr lúčmi slnka, a
nám Panna Mária Ška- potom cez husté kvapky dažďa,
puliarska bola stále vzo- sme sa presunuli späť do baziliky,
rom, ochrankyňou, aby kde niektorí pútnici prijali škapusme sa aj my pri preko- liar.
návaní kríz otvárali Z púte sme odchádzali duchovne
Božej vôli. Krízy, ktoré posilnení a vďační Pánu Bohu za
Foto: archív redakcie
prežívame, môžu byť krásne prežitý sobotný deň.
V sobotu 25. júla 2015 ráno o pre nás začiatkom nového života,
7.00 hod. sme sa v dobrej nálade, pretože pri nich začneme prehodnofarníčka
vyzbrojení stoličkami a „dáždnikmi
alias slnečníkmi“, vybrali autobusom na Celonárodnú púť ctiteľov
karmelitánskeho škapuliara, ktorá
Na chválu a slávu Najsvätejšej Trojice, milí bratia Cyprián a Zachej
sa už po štvrtýkrát konala na pútv
piatok
18. septembra 2015 vo farskom Kostole sv. Martina v Trstenej
nickom mieste na Starých Horách.
o
14.
hodine
vkladali svoje ruky do rúk provinciálneho ministra brata
Po príchode sme sa v bazilike spoJeremiáša
Daniela
Kvaku, kde súčasne sľubovali, že budú zachovávať
ločne s ostatnými pútnikmi pomodverne
život
a
regulu
Rehole menších bratov františkánov po celý život.
lili sv. ruženec a na akadémii
Títo
bratia
sa
navždy
začlenili do Rehole menších bratov a ak budú
moderovanej redaktorom rádia
zachovávať
to,
čo
verne,
sľúbili získajú večný život!
Lumen sme si vypočuli svedectvá
Atmosféra
bolo
príjemná
v spoločenstve rodiny, spolubratov aj
života sestry karmelitánky, pátra
inými
rehoľníkmi
a
rehoľníčkami.
Prišla k nám aj televízia Lux. Po
karmelitána a jedného manželského
svätej
omši
sme
sa
išli
posilniť
na
tele
do jedálne cirkevnej základnej
páru z Bratislavy o ich úcte k Panne
školy
a
k
rehoľným
sestrám
na
agapé.
Brat Cyprián pochádza z PreMárii. Potom sme sa presunuli do
šova.
Do
rehole
prišiel
v
roku
2007/2008
priamo do Trstenej ako popriestorov na „Studničke“, aby sme
stulant
spolu
so
Zachejom.
Pôsobí
ako
študent
v Bratislave a v októbri
si uctili posolstvo Panny Márie
tohto
roku
bude
u
verbistov
v
Bratislave
vysvätený
za diakona otcom
Karmelskej. Hlavnú sv. omšu tu cebiskupom
Petrom
Rusnákom.
Brat
Zachej
pochádza
z
Pukanca a pôsobí
lebroval vojenský ordinár Mons.
v
Trstenej.
Jeho
náplňou
práce
je
nacvičovať
divadlo
a pracovať v neFrantišek Rábek spolu s bratmi z
mocnici
ako
ošetrovateľ.
Rádu bosých karmelitánov.
Ľuďom sa tu veľmi páčilo.
Otec biskup Rábek v homílii
Pre nás menších bratov aj ľudí, ktorí navštevujú kláštor a kostolík
najskôr vysvetlil pôvod karmelitánto
bola
ako "svadba" . Na tejto slávnosti sa zúčastnil hojný počet ľudí.
skej rádu. Križiaci vo Svätej zemi,
Ďakujeme za poskytnutie priestoru farského kostola, jedálne
ktorí v boji za oslobodenie Božieho
školy,
ale
aj všetkým, ktorých nepoznáme a prišli na túto slávnosť. A
hrobu padli do zajatia, veľmi trpeli.
prosíme
o modlitby za nás a týchto spolubratov. Aj my sa za vás a
Avšak oni sa aj v čase najväčšieho
vaše rodiny modlíme. Bohu vďaka.
utrpenia snažili hľadať vo všetkom
Boží zámer. Po svojom vyslobodení
S láskou a veľkou radosťou vás pozdravujú menší bratia a ja
sa utiahli na horu Karmel, kde
brat fr. Pavol Radoslav Mandryk OFM
podľa vzoru Panny Márie zasvätili

Pokoj a dobro !!!
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Letný kresťanský tábor
Tohtoročné leto bolo bohaté na horúce dni. Takže nebolo žiadnou výnimkou, že
sme si ich pár užili aj na našom farskom tábore.
sme mali prísť až o 22:30, takže

6. júla do oravského vlaku nastúpilo o 24 pasažierov viac, než
obvykle. To sme spolu s deťmi smerovali do Bzín, aby sme spoločne
prežili týždeň. Niekoľko nových
tvárí, ale aj tie, ktoré si túto trasu
opakovali už niekoľkýkrát, s úsmevom sedeli vo vlaku a určite hútali,
čo ich čaká. Vlak konečne zastavil
v cieľovej stanici, a tak sme mohli
vystúpiť. Keď sme prišli na miesto
ubytovania, zistili sme prvé straty.
Vo vlaku zostal spacák. Ale anjelov
máme stále kolo seba, a tak tomu
nebolo inak ani tento raz. Dorazili
rodičia s dievčatkom - Natálkou z
Dolného Kubína, ktorí mali o pár
zastávok známu a tá zabudnutý spacák zobrala. Natálkini rodičia
ochotne zašli po spacák a hneď ho
priviezli k nám na faru, aby bola
Margarétka spokojná a nemusela sa
nad „stratou“ trápiť. No a potom to
už bežalo ako každý rok. Ubytovanie, zoznámenie, večera, po nej
prvý program, stavanie trampolíny,
fúkanie a napĺňanie bazénov, večerná hygiena a spánok – nespánok.
Keď sme vyhnali všetkých ohrozovateľov pokojného spánku – komáre, pavúky a nočné motýle,

22

mohli sme zhasnúť v izbách detí a
vybaliť sa aj my. Na druhý deň sme
mali v pláne plte, no v pondelok sa
program zmenil a boli sme presunutí na štvrtok. Takže v utorok sme
sa zoznámili s okolím na malej turistickej prechádzke, zasúťažili si,
počľapkali sme sa v bazéne, boli na
sv. omši... Deň ubehol ako voda. V
stredu nás čakala ozajstná voda –
celodenné kúpanie v Aquarelaxe v
Dolnom Kubíne. To bolo radosti.
Kúsok z nej zdieľali s nami aj Margarétkini rodičia a súrodenci. Hoci
sme deti poriadne nabalili jedlom a
pitím, v tomto prostredí im tak trávilo, že sme museli ešte nejaké
jedlo dokúpiť, aby nik nebol
hladný. Po kúpaní každý dostal
ešte bagetu na cestu, lebo „domov“

cestou sa deti najedli. Aj keď nám
to vlakom netrvalo dlho, niektoré
detičky to nezvládli a vlak sa pre
ne zmenil na kolísku, ktorá ich
uspala. Spiacich sme odniesli,
ostatní vycupkali sami a postele
tento večer na nich vôbec nemuseli
čakať. Vo štvrtok boli plte. Meškal
však vlak, a preto sme dorazili neskôr. Pltníci mali iných záujemcov,
takže ich uprednostnili. Preto sme
sa na Oravský hrad dostali tiež s
miernym oneskorením, dokonca
sme museli vynechať prehliadku
múzea kočiarov. Na hrade nás netrpezlivo čakal Ľubo, ktorý nás
mal sprevádzať. Ochotné slečny
pri okienku nám zabezpečili mimoriadny vstup mimo poradia a
Ľubo nám urobil takú super prehliadku, že sme po hrade stihli ešte
aj vynechané múzeum. Po návrate
nás čakala opekačka a nočná hra.
V piatok si deti mohli trošku dlhšie
pospať, a potom nasledovali súťaže, guláš, hry a večerné kúpanie.
Ani sme sa nenazdali a prišla sobota – čas vyhodnotiť súťaže, odovzdať odmeny, upratať a ísť
domov. V Trstenej si deti prevzali
rodičia a naša úloha skončila. No
len na čas. O rok sa tešíme znova.
Autor aj foto:
Renáta Janoviaková
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Vizitácia v našej farnosti
Dňa 10. 9. 2015 prebehla v našej farnosti vizitácia otca biskupa Štefana Sečku. To, že takéto vizitácie nie
sú ničím novým, sa dozvedáme aj z historických prameňov našej farnosti (posledné spracovanie dejín Trstenej
- Ďurčo Marek: Historické premeny sakrálnej architektúry a vývoj farského kostola sv. Martina v Trstenej,
2013).
Účelom vizitácie je kontrola duchovnej aj materiálnej správy kňazov vo farnosti a fungovanie farnosti.
Ako otec biskup povedal,ide o „otcovskú návštevu“. Ďalej, podľa jeho slov, samotná vizitácia začala už oveľa
skôr vypĺňaním dokumentácie pánom farárom, a tiež pánom dekanom.
Oficiálne začala ráno návštevou škôl v meste, pokračovala návštevou filiálky, stretnutím so starostom, návštevou chorej farníčky, stretnutie s p. primátorom, stretnutím s členmi modlitbových bratstiev, večernou sv.
omšou, po ktorej bolo stretnutie s farníkmi a na záver stretnutie s Hospodárskou a Pastoračnou radou farnosti.
Počas samotnej homílie otec biskup
vyzdvihol prácu vo farnosti – či už
pestrosť a počty modlitbových spoločenstiev, lektorov, ... . Zároveň však
nezabudol povzbudiť všetkých veriacich, aby sa nebáli zapájať podľa
svojich schopností a možností.
Po skončení sv. omše prebehlo
osobné stretnutie s veriacimi, ktorý
mali možnosť položiť rôzne otázky či
už osobne, alebo písomne. Taktiež, aj
otec biskup formuloval svoje otázky
veriacimči je dosť možností k pristupovaniu k sv. spovedi, pevné časy bohoslužieb, pomazanie chorých... .
Na stretnutí s farskou radou poukázal tak, ako aj pri stretnutí s veriacimi na aktuálny spoločenský
problém nezáujmu mladých a vyzval
k väčšiemu úsiliu pri ich smerovaní a
vedení k Bohu rodičmi a starými rodičmi.
Počas samotného stretnutia s veriaPrebraté in: http://dieceza.kapitula.sk/
cimi bola položená otázka, ako by
zhodnotil vizitáciu. Na ňu otec biskup neodpovedal aj z objektívnych dôvodov, preto sa naňho obraciame prostredníctvom časopisu Radosť s podobne formulovanou otázkou:
Otec biskup, našu farnosť navštevujete častejšie, či už pri slávnostiach, vysluhovaní sviatosti birmovania.
Preto, nielen zo zosumarizovania vizitácie, ale z celkového vášho pohľadu, čo by ste chceli odkázať veriacim
alebo na čo by ste chceli poukázať v pozitívnom, ale aj negatívnom význame, teda čo je naozaj potrebné si zachovať, čo zlepšiť, poprípade zmeniť v našej farnosti?
Farnosť Trstená bola i je hodnotená ako živá farnosť. Je pravda aj to, že som tu častejšie ako v iných
farnostiach diecézy, asi to budem musieť prehodnotiť, pretože na svätej omši bolo pomerne málo veriacich
a najmä detí a mládež. Chcem povzbudiť veriacich k tomu, aby boli osobne viac angažovaní v živote farnosti.
Aj pri stretnutí so spoločenstvami sme o tom hovorili, že je veľa tých, ktorí robia a chcú konať dobro, ktoré
sa však musí zviditeľniť. Jednoducho: nestáť bokom.
Za povzbudivé slová ďakuje: Andrea Šprláková.
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Krátke správy z farnosti:
50. výročie úmrtia biskupa J. Vojtaššáka: Dňa 9. 8. 2015 sa veriaci našej farnosti zúčastnili programu
v Zákamennom pri príležitosti 50. výročia úmrtia biskupa Jána Vojtaššáka. Čakal ich bohatý duchovný a
kultúrny program. Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. Štefan Sečka.
Redakcia
Miništrantský výlet: Posledný augustový týždeň
bol pre miništrantov relaxačno-oddychový. Letné
prázdniny zavŕšili spolu s pánom farárom Jaroslavom
Chovancom výletom v Hrabušiciach. Po ňom ich čakala neľahká úloha – voľba hlavného miništranta. Stal
sa ním Tomáš Starek.
Všetkým vyprosujeme veľa Božej milosti a Jeho
nekonečnej lásky :)
Redakcia,
foto: Ľubomír Sahuľ
Farský deň: 1. septembra už tradične pripravuje naša farnosť farský deň. Tento raz sme zmenili miesto a
farský deň sa nerealizoval na Bubeníku ako po iné roky, ale bol na futbalovom ihrisku pod Kľozovom. Zobrali
sme do úvahy každoročné
pripomienky, že starší obyvatelia našej farnosti sa na
Bubeník nedostanú, že je to
pre nich nevhodné miesto.
Trochu nás sklamalo, že neprišli na miesto, ktoré bolo
prístupné. Myslím, že sa potvrdilo to známe – kto chce
kritizovať, ten si dôvod vždy
nájde. Napriek tejto malej
nepríjemnosti sme si užili
skvelý deň. Kto chcel prišiel, zasúťažil si alebo si lentak posedel a porozprával.
Účastníci nešetrili svoje šikovné ruky, a preto sa na
stole nahromadilo kopec
všelijakých dobrôt. Naše jazyky si nepochutili len na nich, ale aj na chutnom guľáši. Veľmi ma teší, že do prípravy sa ochotne zapojili mladí z našej farnosti. Touto cestou sa chcem poďakovať Táničke J., Nikolke D.,
Nikolke K., Rebeke Z., Michalovi a Lukášovi J. a tiež všetkým, ktorí ochotne prispeli svojou pomocou či
modlitbou ku peknej akcii.
Autor aj foto: Renáta Janoviaková
Príbeh z Tammiru: Veľký úspech a záujem zo strany našich veriacich a hlavne mládeže získala úžasná
muzikálová rozprávka "PRÍBEH Z TAMMIRU", s ktorou sa predstavili šarišskí divadelníci dňa 13. septembra
2015 v Námestove. Toto predstavenie bolo praktickým príkladom novej evanjelizácie. Muzikál s náboženskou
tematikou pozval a povzbudil ísť proti prúdu dneška. V predstavení boli použité bohaté kulisy, silné texty
piesní a fantastické spevácke i tanečné výkony.
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Autor aj foto: redakcia
Relikvie sv. Gianny Berett-Mollovej: 22. 9. 2015 si veriaci našej farnosti uctili relikvie tejto svätice modernej doby. Už pápež Pavol VI. poukázal na jej obetu podobnú Kristovej slovami: „Mladá matka z Milánskej
diecézy obetovala svoj život, aby ho mohla dať svojej dcére.“ Pápež Ján Pavol II. ju vyhlásil za blahoslavenú
24. apríla 1994 za prítomnosti jej detí, manžela a príbuzných a vyzdvihol ju ako hrdinský vzor matky nášho
storočia. Za svätú bola vyhlásená 16. mája 2004 na Námestí sv. Petra v Ríme pápežom Jánom Pavlom II.
Jej prítomnosť medzi nami bola požehnaním a ukázaním správnej cesty pre všetky matky, ktoré neraz stoja
pred ťažkým životným rozhodnutím. Relikvie si v dopoludňajších hodinách uctili aj žiaci v CZŠ. Tieto, sa až
do 13.00h nachádzali v kaplnke CZŠ. V popoludňajších hodinách si ich boli uctiť žiaci GMH s p. katechétkou
Valériou Kubásovou. (Redakcia)
Vážiť si dar života: O tom, čo tieto slová znamenajú, si žiaci ZŠ P.O. Hviezdoslava porozprávali
nielen na hodinách náboženstva, ale
mohli zažiť stretnutie so ženou, ktorá
je nám vzorom v tom, ako tieto slová
uviedla do reálneho života. Bolo to
také výnimočné stretnutie, počas
ktorého sme síce túto ženu nevideli,
ale napriek tomu sme sa mohli dotknúť jej odkazu. Niektorí srdcom,
iní len očami. No myslím, že všetkých nás zasiahol odkaz jej života.
Života, v ktorom sa ochotne darovala do služby iným až po obetovanie samej seba. Uctili sme si relikvie
sv. G. B. Mollovej a verím, že odkaz
jej života sa z nás nevytratí, ale bude
posilou v prežívaní každodennosti.
Autor aj foto: Renáta Janoviaková
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Cyklopúť zablahoslvenou sestrou Zdenkou:„Za mrakmi je moje milované slnko“ - táto veta nám znela
v mysli, keď sme sa vo štvrtok 30.7.2015 skoro ráno pozreli na zamračenú oblohu, z ktorej neprestajne kvapkal
dážď. A táto veta asi najlepšie charakterizuje Cecíliu Schellingovú – sestru Zdenku, ktorej 60. výročie smrti
sme si práve v týchto
dňoch pripomínali. Pri
tejto príležitosti zorganizovalo Oravské centrum
mládeže v spolupráci s
farnosťou v Trstenej cyklopúť za blahoslavenou sestrou Zdenkou z
Trstenej do Krivej.
Cyklopúť za blahoslavenou sestrou Zdenkou sme začali v
Trstenej. Aj keď to ráno
vyzeralo s počasím všelijako, o desiatej už
slnko nádherne svietilo
na všetkých pútnikov.
Na tých, ktorí išli do
Krivej na bicykloch aj na
tých, ktorí prišli vlakom, autom alebo peši. Pred svätou omšou sme sa spoločne pomodlili ruženec, uctili sme
si relikvie sestry Zdenky a poobede sme si vypočuli krátku prednášku o jej živote. Navštívili sme aj kaplnku
v Krivej a spoločné chvíle sme zakončili modlitbou.
Bol to nádherný deň a požehnaný čas. Sestra Zdenka sa dotkla mnohých sŕdc. A možno mnohí cestou
domov rozmýšľali nad tým či by sme sa vedeli rovnako smelo postaviť za našu Cirkev, kňazov a rehoľníkov.
Či neberieme ako samozrejmosť, že svoju vieru môžeme vyznávať slobodne a bez strachu. Či si dokážeme
vážiť našich bratov a sestry, ktorí sa zasvätili Bohu. Či dokážeme vidieť za mrakmi naše milované slnko.
Autor aj foto:Tatiana Petrovičová (krátený príspevok)
Misijná nedeľa: Počas misijnej nedele 18.10. sme s radosťou privítali nášho rodáka vdp. Mareka Poláčika,
ktorý nám aj tento rok so
svojimi farníkmi nachystal chutné pochúťky a
pekné aj praktické veci.
Nezameniteľnú atmosféru
dotvorili svojim spevom a
ozajstnou láskou ku Kristovi. Naozaj sa môžeme
zamyslieť, koľko my dokážeme urobiť pre svoju
farnosť. Máme sa čo od
nich učiť! Nech sú pre nás
naozajstným
vzorom
ochoty, pomoci a lásky,
ktorú preukazujú svojmu
kňazovi a farnosti.
Redakcia,
foto: Lukáš Poláčik
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Správy z filiálky Zábiedovo
Svätá omša „Za brodkom“
2. 8. 2015 sa veriaci z obce mali možnosť opäť zúčastniť sprítomnenia Kristovej obety priamo „pod nebeskou
klenbou“ v prírode. Ako pán kaplán Peter Duffala v úvode slávnosti povedal, sv. omša sa koná na jedinečnom
mieste. A o tom svedčí hneď niekoľko skutočností. Stojí tu kaplnka zasvätená Panne Márii, ktorá je situovaná
na krížnych cestách, rozbiehajúcich sa troma smermi, pod statnou -iste viac ako storočnou lipou, ktorej mohutný kmeň sa nad
zemou tiež rozvetvuje
na tri samostatné
kmene. Symbolika majestátnosti trojjediného
Boha v majestátnej prírode umocňovala slová
homílie, v ktorej zaznela aj veľmi silná
myšlienka: „Nehovor
svojmu Bohu, aký
veľký je Tvoj problém.
Povedz svojmu problému, aký veľký je
Tvoj Boh!“ Na príklade Ježiša, ktorý nič neodmietne svojej matke a ona zase nič nerobí bez vedomia svojho syna, pán kaplán
poukázal na potrebu premietnutia tejto jednoty do života súčasných rodín, ktoré sa tak často dostávajú do kríz.
Podujatie spríjemnili urbárski spolumajitelia gulášom a šikovné gazdinky „hafirovým“ koláčom.
Výstup na Skorušinu
Bol vydareným pokusom obecnej samosprávy o položenie základu novej tradície turistických podujatí. Nultý
ročník sa uskutočnil 23. 8. 2015. Účastníci sa stretli pri poľovníckej chate v Zábiedovčíku, odkiaľ sa spoločne
vybrali na najvyššiu kótu Skorušiny (1314 m n.m.). Tu bol čas na družné rozhovory, väčšina ľudí využila
možnosť pokochať sa nádhernými výhľadmi s rozhľadne a po spoločnej fotografii aj spoločnej modlitbe pod
krížom sa vybrali späť k poľovníckej chate, kde ich už čakal chutný srnčí guláš pripravený zábiedovskými
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poľovníkmi z Poľovného združenia Háj Tvrdošín. Všetci
účastníci akciu hodnotili pozitívne, a tak o rok „repete v
novom šate“, keď organizátori
už teraz zvažujú budúcoročnú
trasu.
V katastri obce pribudla
nová kaplnka
Novú kaplnku na krížnych cestách v doline potoka Zábiedovčík vybudovali dobrovoľníci z
obce s prispením podnikateľských subjektov. Výsledkom
ich spoločného snaženia je nielen samotná kaplnka, ale aj
pôsobivá úprava okolia pozostávajúca z prístupového schodiska, oporného múru, úpravy dvoch prameňov vody v jej bezprostrednej blízkosti a vybudovania prístrešku
pre návštevníkov či okoloidúcich. Kaplnku vysvätil pán farár Jaroslav Chovanec 30. 8. 2015 za hojnej účasti
veriacich a bola zasvätená Panne Márii.
Odpustová slávnosť v Hámričkách
V nedeľu 6. 9. 2015 sa pred kultúrnou pamiatkou Zvonica s kaplnkou v Hámričkách opäť stretli
veriaci z Hámričiek, ale aj z okolia, aby boli účastní Kristovej
obety konanej pri príležitosti tunajšej odpustovej slávnosti. Svätú
omšu celebroval nový kňaz vo farnosti – pán kaplán Ľuboš Laškoty,
ktorý hneď v úvode vyzdvihol
pojem odpustová slávnosť – odpust, ako dobrý dôvod na odpustenie v rodinách, medzi susedmi, v
celej komunite, čo dokáže ľudí
zblížiť a upevniť vzťahy. Slová homílie sa niesli v duchu zdôraznenia
úcty k životu a dôležitosti vzťahov
v rodinách s pripomenutím pripravovaného Národného pochodu za
život v Bratislave. Hoci slnečné
lúče, ktoré sa zo zatiahnutej oblohy
objavili v úvode sv. omše, neskôr
vystriedal dážď, prítomní veriaci sa rozchádzali bohatší o príjemný a užitočný zážitok. Spolu s požehnaním
si odnášali aj želanie pána kaplána, aby tento dážď pomohol deťom vyrásť, ale najmä, aby pomohol rásť manželskej láske v rodinách všetkých prítomných na odpuste v Hámričkách.
Autor aj foto: Ján Banovčan
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Správy OCM Ústie
Tábor Originál:
V Oravskom centre mládeže sa konal 2. ročník formačného tábora Originál. V čase od 10. - 15. augusta
2015 sa tu stretlo 24 mladých vo veku 12
- 17 rokov väčšinou z Oravy, ale aj z iných
kútov Slovenska.
Tábor Originál je jediný svojho druhu
v našej krajine. Hlavným cieľom je prejsť
podstatu teológie tela svätého Jána Pavla
II. V témach, ktoré priblížili manželia
Evka a Pavol Izraelovci, sa venovali plánu
Božej lásky k človeku, ako ho vnímať na
ceste životom aj vo vzťahu muža a ženy.
Odzneli viaceré svedectvá a mladí mali
priestor pýtať sa a diskutovať. Organizátori si tiež stanovili ako prioritu v programe modlitbu, sv. omše a možnosť sv.
spovede.
Mladí počas dní fungovali s animátormi v skupinách, zažili zdieľanie, plnili
úlohy a súťaže. Všetky aktivity nadväzovali na prednášky, rozvíjali osobnosť, búrali limity.
Po šiestich dňoch odchádzali účastníci premenení Božím dotykom. Organizátori plánujú pokračovať v
tejto službe aj vďaka pozitívnym ohlasom nielen zo strany mladých, ale aj ich rodičov.
„Dieťa prišlo riadne špinavé, ale šťastné. Miesto
kufra hneď vybalilo poznámky a čítalo nám z nich.
Pri každej vete malo výkričník.“ (rodič)
Aktivity počas leta:
Počas letných prázdnin bolo v centre riadne živo.
Mladí prichádzali, odchádzali a znova prišli iní. Duchovné obnovy, tábory i čas byť spolu. Ďakujeme všetkým účastníkom, a najmä našim „nezničiteľným“
dobrovoľníkom.
Akcie v centre:
- 3 štvordňové duchovné obnovy pre mladých z Oravy;
- 6 štvordňových táborov pre deti a mládež z iných
miest;
- 1 týždňový pobyt pre mladé rodiny z CZ.
Utečenci – Sú pre nás hrozbou?
Je názov témy septembrového inšpiratívneho večera, ktorý sa konal 25. 9. 2015 o 18:00 v priestoroch OZ
V.I.A.C. Pozvanie do diskusie prijali europoslanec Branislav Škripek, podpredsedníčka NRSR Erika Jurínová,
poslankyňa NRSR Jana Šípošová a Reza Sičani, Iránec žijúci niekoľko rokov na Slovensku. Spolu s hosťami
aktívne a zanietene diskutovalo o aktuálnej téme utečencov viac ako 70 účastníkov. Diskusiu obohatili osobné
skúsenosti Branislava Škripeka zo Sýrie, ktoré dokumentoval aj formou fotografií. Diskusia priniesla množstvo
nových pohľadov na situáciu utečencov a konflikty v ohrozených krajinách a vyústila názorom, že najväčšou
hrozbou súvisiacou s utečencami je strata ľudskosti voči ľuďom utekajúcim pred vojnou. (Michal Kuzar)
Ľuboš Laškoty, kaplán; foto: archív OCM
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Pozvánka: BIBLICKÉ VEČERY
„Aby sme boli schopní milosrdenstva a prijali ho za svoj
životný štýl, musíme sa na prvom
mieste započúvať do Božieho
slova.“ (Sv. otec František, Misericordiaevultus)
Srdečne Vás pozývame na
mesačné katechézy o Božom
milosrdenstve s modlitbou a
Božím slovom na tému Božieho
milosrdenstva.
Pod vedením sr. Ivety Fides, CJ
Miesto a čas: obývačka OZ
V.I.A.C. Trstená / 18:00 hod
(utorky)
pastoračné centrum Námestovo /
18:45 hod (streda)

Sobáše
Trstená: Ján Kajan a Jana Gočálová, Marek Bulla a Zuzana
Trstenská, Andrej Horňák a Barbora Lališová, Martin Pánik a
Barbora Gabaríková, Lukáš
Mosný a Zuzana Šubjaková, Juraj
Mydliar a Veronika Golvoňová,
Peter Kolada a Petra Horváthová,
Martin Baruta a Silvia Tomčíková,
Ivan Kokles a Tatiana Kuráňová,
Miloš Gembala a Dominika Germeková, Miroslav Železňák a Stanislava Straková, Václav Romaňák
a Mária Ďurechová, Lukáš Laurinec a Katarína Gočálová, Peter
Balún a Miriama Plavecká, Marek
Čuporák a Simona Giglerová, Patrik Pakos a Karina Hucíková,
Rastislav Frelich a Miriam Prokšová, Václav Předota a Patrícia
Jarošová, Juraj Hojo a Tatiana
Poláčiková, Martin Šefčík a Oľga
Richterová, Jozef Gálik a Dominika Sivoňová
Zábiedovo: Lukáš Letoštiak a
Silvia Škumátová
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Termíny a témy:
20. a 21. október 2015
Zjavenie Božej tváre (Ex 32–34)
24. a 25. november 2015
Dejiny Božieho milosrdenstva (Ž 136)
15. a 16. december 2015
Navždy si ťa zasnúbim (Oz 2,4-25)
19. a 20. január 2016
Primát milosrdenstva (Mt 9,9-13)
16. a 17. február 2016
Pozerá na mňa s láskou (Lk 19,1-10)
15. a 16. marec 2016
Pozvaný k radosti (Lk 15, 11-32)
19. a 20. apríl 2016
Povolaný odpúšťať (Mt 18,21-35)
17. a 18. máj 2016
Premieňa môj pohľad (Lk 10,25-37)
Ľuboš Laškoty, kaplán

Farská matrika
Krsty
Trstená: Viktória Vivien Kameníková, Leo Laurinec, Denis Ursíny, Tiffany Nicol Vozárová, Jakub
Letaši, Karolína Betušťáková,
Lucas Baruta, Peter Poloha,
Marek Rožek, Rebeka Janotíková,
Linda Jankolová, Sebastián Liss,
Sebastian Červenec, Tobias Červenec, Richard Dilong, Tatiana
Trsťanová, Thomas Pariža, Filip
Marhefka, Adam Hrbča, Kristián
Lepáček, Martina Genšorová, Michal Zaťko, Adam Škařupa, Filip
Remko, Valentína Pardelová,
Timon Christián Iskra, Maroš Baruta, Jakub Ferenčík
Zábiedovo: Adam Greš, Ema
Maniaková

Pohreby

Trstená: Klára Marušáková
(1918), Katarína Kolodejová
(1919), Eleonóra Polakovičová
(1925), Ján Rejduga (1981), Jozef
Frelich (1954), Ján Trstenský
(1964), Karol Štrbáň (1942),
Štefan Kapjor (1973), Juraj Kysel
(1963), Mária Rožková (1942),
Miroslav Olejka (1962), Mária
Ondríková (1925), Rudolf Bednár
(1952), Milan Vorek (1956)

Farský miništrantský výlet

Foto:Ľubomír Sahuľ

TV LUX sa po dohode so spoločnosťou Towercom stala 1.júna 2015 súčasťou 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 potrebná vonkajšia prípadne vnútorná terestriálna anténa a postačovať bude aj
štandardný set-top-box. Divák teda nemusí dokupovať nové zariadenie a televíziu naladí jednoduchým automatickým preladením kanálov.

Pochod za život
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