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Editoriál

Veľmi dlho som uvažovala,
akými slovami sa vám opäť pri-
hovorím, milí čitatelia. Tentoraz
to bude cez novú tému – Nevez-
meš Božie meno nadarmo.

Prečo? Každý kresťan katolík
predsa vie, že vyslovovanie Bo-
žieho mena bez potreby a do-
konca neúctivo je ťažkým
hriechom. Lenže na to často zabú-
dame a niekedy sa až čudujem,
ako si to mnohí len tak ľahko-
vážne vedia dovoliť. Občas po
upozornení počujem, že je to len hlúpy zvyk a niekedy, že je to iba slovo.

Zvyk a ľudské slovo. Neúcta a pohŕdanie samotným Bohom!
A potom sa už len márne zamýšľam, ako veľmi sme klesli, keď to

naše ľudské slovo si vážime tak málo, že sústavne počujem, ako niekto
nad všetkým len mávne rukou a spokojne odpovie: „Zmenil som názor.
No a čo? Však každý môže prehodnotiť svoj názor.“ Meniť, to áno, lenže
dovtedy, kým sa to nestane sústavným porušovaním a negovaním  da-
ného vlastného slova.

No, je to len opäť slovo. Iba ľudské slovo, no koľkokrát takéto po-
rušovanie vlastného slova iného kruto bolí? Koľkokrát dokáže veľmi
ublížiť? Dokáže, a dokonca veľmi vážne, a pritom ten aktér to uhrá s
takou ľahkosťou, bez výčitiek, dokonca s obvinením iného, že mu
vlastne ubližuje on lebo ho nepočúva ako má. A on iba mení názor a nič
viac.

Vidíme. Iba ľudské slovo. Iba slovo, nad ktorým sa však naozaj po-
trebujeme vážne zamyslieť. Urážame Boha, ničíme ľudí okolo nás, iba
slovom.

Andrea Šprláková

Radosť 1/2016

Foto: archív redakcie
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Úvodné slovo

Slovo na úvod...
Hovorené slovo reprezentuje jeho nositeľa. So slovami

sa stretávame stále, pretože bez rozprávania by sme snáď
nevydržali ani jeden deň. Potrebujeme vyjadriť svoje my-
šlienky, prejaviť názory, vysloviť požiadavky. Radi počú-
vame pekné príbehy a ešte radšej niekedy rozprávame
vlastné. Slovo má veľkú moc, lebo dokáže povzbudiť, nad-
chnúť, presvedčiť, zmobilizovať, sfanatizovať. Slovami po-
tešíme i ublížime. 

Každý jeden z nás má nejakú slovnú zásobu, ktorú po-
užíva. Jej bohatosť závisí od samotného nositeľa. Slová,
ktoré používame, odzrkadľujú naše vnútro, náš vzťah k oso-
bám, s ktorými sa rozprávame, náš postoj všeobecne k hod-
notám života. Mnohokrát si to ani neuvedomujeme, ale z nás
sa rinú slová, ktorými si potrebujeme uľahčiť vlastný smú-
tok na duši.

Výber slov ale závisí od našej vôle. Nik z nás nepovie
slovo, ktoré nepozná alebo povedať nechce. Občas sa síce
ohrádzame, že mi to vykĺzlo z úst, že som to takto nechcel povedať, ale v podstate len povieme vtedy to,
čo si myslíme a prejaví sa v nás, akú máme najbežnejšiu slovnú zásobu. Keď vykĺzne nadávka alebo
sprosté slovo, ospravedlňujeme sa (ak si to vôbec všimneme alebo nám dôjde, že sme v reči prestrelili)
a snažíme sa vzbudiť dojem, že takto vôbec nerozprávame. Pritom z nás nemôže vyletieť slovo, ktoré
nepoužívame aspoň vo svojom vnútri, vo svojich vnútorných rozhovoroch samých so sebou, vo svojich
chvíľach napätia a zlosti, nadávania si na svoju neschopnosť a nešikovnosť.

A tak sa stáva, že počúvame a hovoríme hrubé a vulgárne reči, a čo je horšie, používame Božie meno
ako nadávku, ako prejav svojej zlosti, a zároveň ako spôsob vypustenia pary a ventilovania si svojho
napätia. V 2. Božom príkaze chce od nás Boh, aby sme jeho meno používali veľmi rozumne, s náležitou
úctou a rozvahou. Boh nie je človek, nie ja na našej úrovni, je náš Pán, Stvoriteľ, Otec. Vážime si ho, a
tak by sme si mali ctiť aj jeho meno. Nás často hnevá, keď nám niekto potvorí naše mená, keď sa vy-
smievajú a hania nás používajúc zmenenú podobu našich mien. Chránime si svoje dobré meno, chceme,
aby sa vyslovovalo prirodzene a s úctou, podobne si vážime mená rodičov. A sami sa pritom k Božiemu
menu chováme cudzo, macošsky. Prekladáme ním svoje reči, vyjadrujeme pomocou neho svoje pohŕda-
nie, zlosť, hnev, pýchu.

Naše urážanie Boha nespočíva len v hriechoch tela a mysle, ale aj v nemiestnom používaní Božieho
mena. Slovo odzrkadľuje našu dušu, dušu veriacu v Božiu majestátnosť. Slovný prejav má teda odrážať
túto vieru v otcovstvo Boha, v uznaní jeho moci nad nami, v priznaní mu úcty väčšej ako čomusi a ko-
musi inému. Uvedomme si svoju reč, výber slov z našich myšlienok, aby naša reč bola hodná Božieho
dieťaťa. Reprezentujeme pravú vieru, nech to počuť aj v našom slovnom prejave, kde Božie meno má
patričnú úctu a miesto.

Jaroslav Chovanec, farár

Náuka  “Malej cesty”
Dotkla som sa ťa
a dlaň páli.
Po lícach stekajú slzy
a srdce horí.

Chceš ich zotrieť,
tečú však ako prúd.
Prúd lásky. Áno, láska.
Padajúci dážď,
dážď lupeňov ruží.

Otváram dlaň. Lupeň.
Tvoje nežné srdce.
Náuka “Malej cesty”,
dotyk Veľkej lásky.
Môj? Vidím úsmev v očiach,
no dlaň páli. Tvoj!

Andrea Šprláková

Radosť 1/2016

Foto: archív redakcie
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Duchovné úvahy

Eucharistia je prítomná v celých
dejinách spásy. V Starom zákone je
prítomná ako predobraz, v Novom
zákone ako udalosť a v čase Cirkvi
ako sviatosť. Apoštol Ján začína
opis Poslednej večere svedectvom,
že Ježiš miloval všetkých a „miloval
ich do krajnosti“ (porov. Jn 13,1).
Eucharistia sa teda rodí z lásky
Krista. V Liste Efezanom to po-
tvrdzuje aj sv. Pavol a veriacich po-
vzbudzuje, aby žili „v láske tak, ako
aj Kristus miluje nás a vydal seba
samého Bohu za nás ako dar a
obetu ľúbeznej vône!“ (Ef 5,2)

Eucharistia je dar a ta-
jomstvo, obeta a svia-
tosť Kristovej lásky.
Eucharistia je dielom
a darom nielen Ježiša
Krista, ale celej Naj-
svätejšej Trojice. Boží
Syn sa v Duchu Svä-
tom obetuje Otcovi.
Otec nielenže prijíma
Synovu obetu, ale tak-
tiež sám prináša obetu
tým, že dáva svojho
Syna a v ňom nám
dáva všetko. V Liste
Rimanom čítame:
„Keď on vlastného
Syna neušetril, ale
vydal ho za nás všet-
kých, akože by nám s
ním nedaroval
všetko.“ (Rim 8,32)1

Túto účasť Najsvätej-
šej Trojice na vykú-
pení človeka
znázorňujú mnohé ob-

razy, na ktorých je ukrižovaný Kri-
stus a v pozadí je znázornený Boh
Otec a Duch Svätý. Boh Otec drží
ramená kríža, na ktorom je ukrižo-
vaný jeho Syn. Otec prijíma obetu
svojho Syna a zároveň ju sám pri-
náša.

V Liste Rimanom (12,1) čí-
tame: „Bratia, pre Božie milo-
srdenstvo vás prosím, aby ste svoje
telá prinášali ako živú, svätú, Bohu
milú obetu, ako svoju duchovnú bo-
hoslužbu.“ Keď nás svätý Pavol
pobáda, aby sme seba, svoje „telá“

prinášali ako obetu, vyzýva nás k
tomu, aby sme robili to, čo urobil
Kristus. Akoby nám povedal:
Staňte sa aj vy eucharistiou pre
Boha. Aj vy prinášajte samých
seba ako živú, svätú a Bohu milú
obetu. Premeňte svoj život na živú
liturgiu.2

Keď Pán Ježiš ustanovil Eu-
charistiu, povedal: „Toto robte na
moju pamiatku.“ (Lk 22,19) V za-
myslení nad týmito slovami Ra-
niero Cantalamessa píše, že keď
Kristus vyriekol vo Večeradle tieto
slová, nechcel povedať „len to“,
aby sme robili tento obrad, aby
sme „len“ opakovali gestá a slová,
ktoré on urobil. Kristus chcel po-
vedať aj to, aby sme sa aj my za-
pojili do toho, čo urobil on, aby
sme obetovali svoje telo. Ako Kri-
stus rozlomil chlieb, ako priniesol
obetu svojho tela a krvi, tak aj ja
musím „rozlomiť“ seba a teda
zrieknuť sa svojho Ja, zlomiť svoju
pýchu a povedať „áno“ všetkému,
čo Boh odo mňa žiada. Byť eucha-
ristiou ako Ježiš, znamená zjedno-
tiť sa s ním v úplnom odovzdaní sa
do vôle Boha Otca. Keď Ježiš ho-
vorí konsekračné slová, hovorím
ich spolu s ním aj ja. Aj ja hovorím
všetkým ľuďom ako Kristus: „Vez-
mite a jedzte: toto je moje telo.“
(Mt 26,26) Spolu s Kristom chcem
byť aj ja obetujúci i obetný dar. Ra-
niero Cantalamessa píše, že by sme
sa nemali obmedziť na len to, že
slávime Eucharistiu, ale máme byť
eucharistiou spolu s Ježišom!3

Radosť 1/2016

Byť hostiou (Rim 12,1)
3.časť duchovných úvah

„Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú,
Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.“ (Rim 12,1)

Foto: archív redakcie
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Duchovné úvahy

Ako príklad tejto eucha-
ristickej spirituality môžeme uviesť
svätú Faustínu Kowalskú. Vo svo-
jom Denníčku 4 na viacerých mies-
tach píše o svojej túžbe obetovať sa
najmä za hriešnikov. Túžila sa stať
hostiou.5 V jej zjaveniach ju aj sám
Kristus nazýva živou alebo milou
hostiou.6 V jej prosbe stať sa hos-
tiou môžeme vidieť jej túžbu obe-
tovať sa podľa vzoru Ježiša Krista,
ale aj túžbu po konsekrácii – po
posvätení a premenení, a tiež túžbu
po zjednotení sa s Kristom. Uve-
diem aspoň niekoľko citátov tohto
rozmeru eucharistickej spirituality
tejto mystičky.

908: (Ježišu) „Zober mi všetko
a daj mi duše. Túžim sa stať obet-
nou hostiou za hriešnikov. Telo
nech skryje moju obetu, veď aj
Tvoje najsvätejšie Srdce je skryté v
oblátke, a predsa si živou obetou.“

1826: „Keď som prijala Ježiša
vo sv. prijímaní, moje srdce zvolalo
z celej sily: „Ježišu, premeň ma na

1. Porov. RANIERO CANTALAMESSA, Eucharistie – naše posvěcení. Tajemství poslední večeře, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří
1997, s. 6-12.
2. Porov. ELIAS VELLA, Tancovanie v púšti. O Eucharistii, Per Immaculatam, 2010, s. 16.
3. Porov. RANIERO CANTALAMESSA, Eucharistie – naše posvěcení. Tajemství poslední večeře, s. 18-23
4. Porov. FAUSTÍNA KOWALSKÁ, Denníček. Božie milosrdenstvo v mojej duši, Spoločnosť katolíckeho apoštolátu (SAC) – Pallotti, Smižany
2003. 
5. Porov. Tamže, č. 908, 1264, 1622, 1629, 1826. 
6. Porov. Tamže, č. 955, 923, 1078.

V Tvojich rukách som hostiou, 
ó, Ježišu, Stvoriteľu môj a Pane, 

bez krásy a pôvabu, tichou a ukrytou, 
lebo vo vnútri je všetka krása mojej duše. 

Som hostiou v Tvojich rukách, ó, božský Kňaz, 
čo sa Ti páči, učiň so mnou.

Celkom sa odovzdávam do Tvojej vôle, Pane, 
ona je mojej duše slasťou a ozdobou. 

Som v Tvojich rukách, ó, Bože, ako biela hostia, 
pokorne prosím, premeň ma na seba, 

nech sa ukryjem v Tebe celá, 
v Tvojom milosrdnom Srdci ako v nebi uzavretá. 

…Som v Tvojich rukách, ó, božský Prostredník, 
ako hostia obetná, 

a planiem na oltári ako zápalná obeta, 
ako pšeničné zrno bolesťou zdrvená a zomletá,

a to všetko na Tvoju slávu, pre spásu duší…

Jaroslav Barta, špirituál 
v kňazskom seminári Jána Vojtaššáka

druhú hos-
tiu. Chcem
byť živou
hostiou pre
Teba. Ty si
veľký Pán,
všemohúci,
Ty mi môžeš
dať túto mi-
losť.“ Pán
mi odpove-
dal: „Si
živou hos-
tiou, milou
Nebeskému

Otcovi, ale rozmýšľaj - čím je hos-
tia - obeta a teda…?“
Ó, môj Ježišu, chápem význam hos-

tie, chápem, čo znamená obeta.
Túžim byť pred Tvojou velebou
živou hostiou, to znamená živou
obetou, ktorá každý deň horí na
Tvoju slávu.“

955: „Dnes som počula v duši
(Kristove) slová: „Hostia milá
môjmu Otcovi, vedz o tom, dcéra
moja, že celá Svätá Trojica má v
tebe svoje zvláštne zaľúbenie, a to
preto, lebo žiješ výlučne Božou
vôľou. Žiadna obeta sa s touto
nedá porovnať."

1629: Uvádzam skrátenú mod-
litbu sestry Faustíny s motívom
byť hostiou:

Radosť 1/2016

Foto: archív redakcie
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Dekalóg – toto slovo znamená
doslovne „desať slov“. Týchto
„desať slov“ Boh zjavil svojmu
ľudu na svätom vrchu. Boli nám
odovzdané v knihe Exodus a v
knihe Deuteronómium. V tomto
článku sa budeme zaoberať slovom
z 2. Božieho prikázania „na-
darmo“ alebo presnejšie vetou, s
ktorou sa vo Svätom písme stretá-
vame dvakrát, v knihe Exodus (Ex
20,7) a tiež v knihe Deuteronó-
mium (Dt 5,11). Táto veta znie:
„Nevezmeš meno Pána, svojho
Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá
bez trestu toho, kto bude brať jeho
meno nadarmo.“

Príbeh – ktorý sa v súvislosti s
touto témou núka, poznáme v rôz-
nych obmenách. Jednou z nich je
príbeh o osude človeka, ktorý žil
sám na odľahlom mieste pod lesom.
Nudil sa, a tak uvažoval, ako si vy-
plniť čas. Raz mu skrsla myšlienka,
že ohlási požiar svojho domu. Za-
bralo to. Hasiči prišli k jeho domu,
zistili, že nič nehorí, prehodili pár

slov a odišli.
No sledovať
ich jazdu a
činnosť bolo
celkom zá-
bavné. A tak
to o pár týžd-
ňov vyskúšal
znovu a
znovu s rov-
nakým úspe-
chom. Len
hasiči sa mu
zdali menej
zhovorč iv í .
Neprešiel ani
mesiac a osa-
melému mu-
žovi sa
vypálila žia-
rovka. S po-

mocou sviečky sa pokúšal nájsť
náhradnú žiarovku, ale v mihotajú-
com sa svetle o niečo zakopol. Spa-
dol tak nešťastne, že si zlomil nohu
a padajúca sviečka zapálila záves.
Z posledných síl sa doplazil k tele-
fónu. Zavolal už po tretíkrát na to
známe číslo. No hovor bol z druhej
strany rýchlo ukončený. Osamelý
muž v nebezpečenstve tak nepočul,
ako na druhej strane dispečer kole-
gom povedal: „Ten starký spod lesa
si z nás chce znova vystreliť!“ Keď
bol požiar spozorovaný, bolo už
neskoro. Po príchode záchranárov
títo našli na mieste už len dymiace
trosky a neďaleko od nich plačú-
ceho muža – „srandistu“, ktorý
práve prišiel o celý svoj majetok.

Druhé prikázanie – k tejto
téme si v Základnom katechizme
môžeme prečítať tieto otázky a od-
povede:
Ako znie druhé prikázanie Božie?
Druhé prikázanie Božie znie takto:
Nevezmeš meno Božie nadarmo.
Kto sa prehrešuje proti druhému

prikázaniu Božiemu? Proti dru-
hého prikázaniu Božiemu sa pre-
hrešuje, kto zneuctí Božie (alebo
sväté) mená. Božie mená sú: Boh,
Všemohúci, Ježiš Kristus, Oltárna
sviatosť... Sväté mená sú: kríž,
Panna Mária, apoštol...
O kom hovoríme, že zneucťuje
Božie (alebo sväté) mená? O tom
hovoríme, že zneucťuje Božie
(alebo sväté) mená:
1. kto tieto mená bez potreby vy-
sloví;
2. kto sa rúha alebo zahreší;
3. kto preklína;
4. kto hriešne prisahá;
5. kto Bohu daný sľub nedodrží.

Z uvedeného je zrejmé, že toto
prikázanie je oveľa širšie, ako sa
nám na prvý pohľad môže zdať. Aj
jeho porušení a teda hriechov proti
nemu je oveľa viac, ako sa nám pri
povrchnom pohľade zdá. My ľudia
a ľudstvo všeobecne si vo svojej
uponáhľanosti nie vždy uvedomu-
jeme, aké ťažké hriechy v tejto ob-
lasti páchame.

Najťažšou formou hriechu
proti 2. prikázaniu je priame
zneužitie Božieho mena. Najhrub-
ším zneužitím sú „sväté“ vojny.
Ide o vojny, kedy sa vraždí v mene
Božom. V minulosti boli takými
vojnami aj križiacke výpravy, dnes
je najviditeľnejším príkladom
islamský fundamentalizmus. V
mene Božom sa chladnokrvne plá-
nujú teroristické akcie, s cieľom
urobiť čo najväčšie škody, zabiť čo
najviac ľudí a to bez ohľadu na to
či ide o starcov, ženy alebo deti. 

Ťažko sa proti tomuto prí-
kazu prehrešuje aj ten, kto vyslo-
vuje Božie meno v hneve,
neúctivo, s preklínaním alebo v
spojení s hanebnými, alebo neúcti-
vými výrazmi, kto krivo prisahá -

Boží príkaz - Nevezmeš Božie meno nadarmo

Téma čísla
Radosť 1/2016

Foto: archív redakcie
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čiže volá Boha za svedka na po-
tvrdenie svojej lži. Takýmto kona-
ním priamo uráža jeho podstatu,
lebo Boh je absolútna Pravda.
Ťažko hreší aj ten, kto sa Bohu za-
viaže sľubom, že niečo z úcty k
nemu vykoná, a potom sľub ne-
splní, ale aj ten, kto neúctivo, v
hneve, s preklínaním alebo s neúc-
tivými výrazmi vyslovuje meno
Panny Márie a svätých.

Všedných hriechov proti dru-
hému prikázaniu sa dopustí
každý, kto vyslovuje meno Boha
alebo svätých v prekvapivých situá-

ciách ako citoslovce
prekvape-

nia,

kto ich
vyslovuje zby-
točne v žartoch, alebo
ich komolí, kto kľaje zo zvyku,
ak má úprimnú snahu zbaviť sa
tohto zlozvyku. Kto sa ale neusiluje
zbaviť zlozvyku kliatia a neúcti-
vého vyslovovania Božieho mena,
dopúšťa sa ťažkého hriechu. Kto si
robí žarty so svätých alebo nábo-
ženských úkonov, ale nechce nimi
opovrhovať, alebo sa im vysmie-
vať, dopúšťa sa všedného hriechu.
Ak tým však pohoršuje svojich po-
slucháčov, ba robí tak aj napriek ich
upozorneniu, môže sa tak dopustiť
aj ťažkého hriechu. 

Iným spôsobom zneužitia je,
keď sa meno Všemohúceho Boha
zmieša s tradíciami alebo s bež-
nými vecami. V plnej miere k tomu
dochádza pri takých sviatkoch ako
Vianoce, kedy už dlho pred nimi sa
v televíznych aj iných reklamách ba
i v rozhovoroch medzi ľuďmi sväté
meno Ježiš zamieňa neurčitým
alebo presne nedefinovaným „Ježi-

škom“ daným do spoločnosti Santa
Clausa či Deda Mráza alebo do-
konca pomenovaním vianočného
darčeka. Božie meno zneužíva aj
ten, kto ho vyslovuje ako „ma-
gické“ slovo, čiže hľadá len vlastný
záujem. Vziať Božie meno na-
darmo znamená aj to, ak sa niekto
vyjadrí, že je veriaci a nie je
ochotný Bohu slúžiť, ale chce, aby
mu formálne vyjadrenie viery po-
slúžilo na svetské ciele.

A môže potom človek vlastne
vyslovovať Božie meno? Samo-
zrejme. Človek môže 
používať Božie meno. Veď sám
Boh dal poznať svoje meno, aby 
ho človek mohol vzývať. 

Vzývanie Božieho mena 
je vlastne prejav kultu,

úcty a poklony.
B o ž i e

meno sa
opakuje pri mod-
litbe, Božím menom oslo-
vujeme nášho Pána, vyslovovaním
Božieho mena oslavujeme a chvá-
lime Boha, vzdávame mu vďaku,
vyslovujeme mu svoje prosby. Vy-
volenému ľudu nebolo nikdy zaká-
zané, aby vzýval Božie meno. Ale
vždy je potrebné pamätať na to, že
poznanie Božieho mena nezna-
mená, že Boh je k dispozícii člo-
veku, aby ho človek zneužíval
alebo provokoval. To by viedlo k
tomu, že človek by bral Boha ako
svojho sluhu a odmietal prijať sku-
točnosť, že je to presne naopak, že
človek je Božím služobníkom. Po-
hania meno Ježiš používajú ako ci-
toslovce. No im sa nemožno
čudovať. Čudovať sa možno skôr
tomu, že mnohí kresťania ani netu-
šia, aká obrovská moc je za Božím

menom, za menom Ježiš. Pán Ježiš
nám dal právo toto meno používať,
a keď tak robíme, musíme si byť
vedomí toho, že v tomto mene je
skoncentrovaná víťazná sila. V
mene Ježiš sa musí pokloniť každé
koleno.

Vráťme sa ale k príbehu z
úvodu. Za zneužitie tiesňovej
linky môže byť podľa platnej legi-
slatívy páchateľovi uložená pokuta
1659 EUR alebo za určitých okol-
ností môže byť aj trestne stíhaný.
Osamelý muž prišiel o celý svoj
majetok. Stalo sa to preto, že poru-
šil zákaz zneužívania volania na
čísla záchranného systému. Nechý-
balo veľa a mohol prísť dokonca o
život. 

No pri zneužití „Božej linky“,
ktorým je zneužitie „Božieho
mena“,  môžeme stratiť oveľa viac.
Môžeme prísť o večný život. Preto

pamätajme na druhé Božie
prikázanie. Pamä-

tajme preto 

na verš
z knihy Sira-
chovcovej: „Božie
meno nemaj ustavične v ústach a
menovanie najsvätejších vecí neza-
plietaj (do rečí), lebo neobstojíš
pre ne bez viny.“ (Sir 23,10) 

A vo všeobecnosti pamätajme i
na poučenie filozofa a mysliteľa
Konfucia: „Dávajte si pozor na
svoje myšlienky, lebo oni sa stanú
vašimi slovami. Dávajte si pozor
na svoje slová, lebo oni sa stanú
vašimi skutkami. Dávajte si pozor
na svoje skutky, lebo oni sa stanú
vaším charakterom. Dávajte si
pozor na svoj charakter, lebo on
sa stane vaším osudom.“

Ján Banovčan

Téma čísla

„Boh je Pán neba i zeme!
Kto si ty?!“

Radosť 1/2016
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Zamyslenie k téme

Pri prvom stretnutí človeka s
človekom je dôležitou vecou ich
vzájomné zoznámenie. Ľudia sa k
sebe obrátia tvárou, podajú si 
ruky a navzájom sa predstavia 
svojím menom. Tak sa vytvára
vzťah a začlenenie neznámej osoby
do nášho sveta. Keď Boh dáva 
poznať svoje meno, je to preto, lebo
chce vstúpiť do ľudského sveta.
Obracia k nám svoju tvár a chce 

s nami vytvoriť vzťah.
Boh vo Svätom písme len po-

stupne zjavoval svoje meno. Abra-
hámovi ho ani nepovedal. Neskôr
sa nazýva Boh Abraháma, Boh
Izáka a Boh Jakuba. Boh volá kaž-
dého po mene. Tým chce povedať,
že nie je abstraktným anonymným
bohom, ale je ten, ktorý je pozna-
teľný, ktorý vstúpil do dejín ľud-
stva, do života konkrétnych ľudí. V

Ježišovi Kristovi Boha vo-
láme Otec. Tým, že Boh zja-
vuje svoje meno a každého z
nás volá po mene, znamená,
že nás berie vážne ako partne-
rov. To nás zaväzuje k životu,
ktorý bude oslavou tohto
mena.

Dať spoznať niekomu
svoje meno však znamená
stať sa zraniteľným. Boh berie
na seba toto riziko vzťahu aj s
tým vedomím, že človek ho
môže zraniť, že môže znesvä-
tiť Božie meno, čo sa, žiaľ,
často stáva. Usilujeme sa, aby
sme tomuto svetu Boha, v
ktorého veríme, predstavovali
ako Otca a nie ako policajta,
nie ako despotu, ale taktiež
nie ako nahluchlého deduška?

Druhé Božie prikázanie
„Nevezmeš Božie meno na-
darmo“ má prepojenie s pro-
sbou „posväť sa meno tvoje“
v modlitbe Otčenáš. Znesvä-
tenie mena má niekoľko
rovín:
1. Jeho vulgárne a neúc-
tivé používanie. Niekto môže
namietať, že spomenúť meno
Boha, Ježiša Krista, Panny
Márie alebo svätých nemá nič
spoločné s úctou k Bohu, lebo
ide len o mená. Nie je to
pravda. Osoba a meno je v bi-
blickom prostredí veľmi úzko

prepojené. Vyslovením mena sa
osoba stáva prítomná v spoločen-
stve. Preto v židovskom nábožen-
stve je Božie meno také sväté, že
ho priamo nevyslovujú ani v mod-
litbe, ale nahradzujú inými vý-
razmi napr. Všemohúci, Najvyšší,
Mocný a pod. My kresťania mô-
žeme Boha nazývať Otec. Je to pri-
vilégium. Uvedomujeme a vážime
si to? Aj ten, kto ľahkovážne a bez-
myšlienkovite recituje (omieľa)
modlitby, znesväcuje Božie meno,
ktoré v modlitbe vyslovuje. Platí to
aj pre spoločné modlitby, lebo oni
sú svedectvom viery pred ľuďmi. 
2. Koľko hanebných vecí, vo-
jenských konfliktov, osobných
sporov a pod. bolo spáchaných v
Božom mene. V minulosti aj teraz
sa ich človek dopúšťa, keď na-
miesto toho, aby slúžil Bohu, si po-
slúži Bohom na vlastné ciele.
Hovorí sa, že mladý Karol Marx
začal pohŕdať náboženstvom
vtedy, keď jeho otec dal pokrstiť
celú rodinu preto, lebo to malo
podporiť jeho obchodné aktivity.
3. Znesvätiť Božie meno zna-
mená, že sa nesprávame ako Je-
žišovi bratia a sestry ani ako deti
nebeského Otca. Keď nežijeme
podľa sociálneho poriadku, keď
túto krajinu napĺňame závisťou,
zloprajnosťou, nenávisťou, nespra-
vodlivosťou, znesväcujeme tým
Božie meno. Meno „kresťan“ zna-
mená „Kristov, patriaci Kristovi“.
Všetky naše krivé prísahy, ktorými
vlastne dosvedčujeme lož, nedodr-
žané sľuby, sú poškvrnením sa-
motného Boha. Keď nežijeme ako
kresťania, znevažujeme meno,
ktoré nosíme a znevažujeme meno
toho, ktorého v modlitbe voláme
Otec. Nemôžeme sa potom čudo-
vať, že svet nám kresťanom neverí,
keď vidí, ako pristupujeme k tomu,
ktorého meno vzývame. Na druhej

Úcta Božieho mena je silným svedectvom 

Radosť 1/2016
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Rok milosrdenstva

strane niektorí ľudia sa odvrátili od
Boha a od Cirkvi, pričom ako
dôvod uvádzali nesprávny život ve-
riacich alebo negatívnu skúsenosť
pri stretnutí s kňazom. V skutoč-
nosti im však šlo len o zámienku,
aby nemuseli zmeniť vlastný život
a našli zdôvodnenie opustiť kres-
ťanský štýl života.

Možno poznáme z vlastného ži-
vota situácie, keď sme sa cítili
trápne kvôli správaniu niektorého
člena našej rodiny. Možno sme mu
aj povedali, že robí hanbu „nášmu
menu“. Samozrejme, nejde o meno
či priezvisko, ale dôstojnosť tých,
ktorí tvoria rodinu, spoločenstvo.
Platí to aj o náboženstve. Moja
viera má aj spoločenský rozmer,
lebo som členom rodiny kresťanov.
Pýtali sme sa niekedy samých seba
či svojím životom robíme dobré
meno Bohu či mu robíme česť?
Pripomeňme si úryvok z modlitby,
ktorú rodičia prednášajú pri krste
svojho dieťaťa: „Bože, žehnaj naše
dieťa, aby jeho život bol tebe na
slávu...“  Svoju vieru nežijeme in-
dividuálne, ale v spoločenstve bra-
tov a sestier v Cirkvi. Preto k
predchádzajúcej otázke hneď pridá-
vam ďalšiu. Robím svojím životom
dobre meno Cirkvi, ktorej som čle-
nom?

Druhé Božie prikázanie nás vy-
zýva, aby sme sa chránili pred pred-
stieranou zbožnosťou. Známy
nemecký kňaz a teológ Bernard Hä-
ring (1912 - 1998) vysvetľuje po-
stoj k tomuto prikázaniu takto: „Ak
vyslovujeme Božie meno alebo ho-
voríme o náboženstve, musíme dbať
o čistotu našich úmyslov a obrátiť
srdce a rozum k Bohu. Máme byť
ochrancami Božieho mena.“ Neza-
búdajme, že úprimné prežívanie
našej viery a posvätná úcta k Bohu
je veľmi silným svedectvom pre
ostatných ľudí.   

prof. František Trstenský
katolícky kňaz

Homília pápeža Františka pri
otvorení Roku milosrdenstva

Vatikán 8. decembra – Svätý Otec František pri slávení otvorenia Mi-
moriadneho Svätého roka milosrdenstva v deň slávnosti Nepoškvrneného
počatia Panny Márie predniesol pri svätej omši na Námestí sv. Petra ho-
míliu, ktorú prinášame v plnom znení:

„O chvíľu s radosťou otvorím
Svätú bránu Milosrdenstva. Tak
ako som to urobil v Bangui, činíme
toto také jednoduché a zároveň
také symbolické gesto vo svetle
Božieho slova, ktoré sme práve po-
čúvali a ktoré stavia na prvé miesto
primát milosti. Čo opakovane za-
znieva v týchto čítaniach je za-
hrnuté v slovách, ktorými sa anjel
Gabriel obrátil na prekvapené a
preľaknuté mladé dievča, keď mu
naznačil tajomstvo, ktorým bude
naplnené: „Zdravas, raduj sa, plná
milosti“ (porov. Lk 1, 28).

Pannu Máriu vyzýva predo-
všetkým do toho, aby sa radovala z
toho, čo Pán v nej vykonal. Zaha-
lila ju Božia milosť a tak ju učinila
hodnou stať sa matkou Krista. Keď
Gabriel vstupuje do jej domu, aj
najhlbšie tajomstvo, presahujúce
všetky rozumové schopnosti, sa pre
ňu stáva motívom radosti, motívom
viery, motívom odovzdanosti
slovu, ktoré jej je zjavené. Plnosť
milosti je schopná pretvoriť srdce,
robí ho schopným učiniť taký
veľký krok, že zmení dejiny ľud-
stva.

Slávnosť Nepoškvrneného po-
čatia vyjadruje veľkosť Božej
lásky. On nie je len tým, kto od-
púšťa hriech, ale v Márii dokonca
predchádza pôvodnú vinu dedič-
ného hriechu, ktorú každý človek
nesie so sebou len čo prichádza na
tento svet. Božia láska je tá, ktorá
predchádza, anticipuje a zachra-
ňuje. Počiatok dejín hriechu v zá-
hrade Edenu sa rieši v pláne lásky,
ktorý prináša spásu. Slová Knihy
Genezis hovoria o každodennej

skúsenosti, ktorú objavujeme v na-
šich osobných životoch. Je tu stále
pokušenie neposlušnosti, ktorá sa
prejavuje v chuti plánovať náš
život nezávisle od Božej vôle. Toto
nepriateľstvo neustále ohrozuje
život ľudí a stavia ich proti Bo-
žiemu plánu. Avšak aj dejiny hrie-
chu sú pochopiteľné len vo svetle
lásky, ktorá odpúšťa. Hriech
možno pochopiť jedine v tomto
svetle. Ak by všetko bolo zviazané
s hriechom, boli by sme najne-
šťastnejší zo všetkých stvorení.
Prísľub víťazstva Kristovej lásky
však všetko zahŕňa do Otcovho
milosrdenstva. Božie slovo, ktoré
sme počúvali, nás v tomto nene-
cháva na pochybách. Nepoškvr-
nená Panna stojí pred nami ako
privilegovaný svedok tohto prisľú-
benia i jeho naplnenia.

Tento mimoriadny Rok je tak-
tiež darom Božej milosti. Vstúpiť
touto bránou znamená objaviť
hĺbku Otcovho milosrdenstva, v
ktorom prijíma všetkých a ide kaž-
dému osobne v ústrety. To on nás
hľadá! To on nám prichádza v
ústrety! Bude to Rok, v ktorom
máme rásť v presvedčivej istote o
Božom milosrdenstve. Ako kriv-
díme Bohu a jeho milosti, keď
zdôrazňujeme predovšetkým to, že
hriechy budú trestané jeho súdom
bez toho, že by sme predtým nepo-
vedali hlavne to, že ich Boh od-
púšťa vo svojom milosrdenstve
(porov. Sv. Augustín, De praedes-
tinatione sanctrorum 12, 24)! Áno,
je to presne tak. Musíme klásť mi-
losrdenstvo pred spravodlivosť a v
každom prípade Boží súd bude

Radosť 1/2016
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vždy vo svetle jeho milosrdenstva.
Prejsť Svätou bránou nech nám
teda umožní cítiť sa osobne účast-
nými na tomto tajomstve lásky, ne-
žnosti. Zanechajme každú formu
strachu a obáv, pretože nie sú na
mieste u toho, kto je milovaný.
Žime skôr v radosti zo stretnutia s
Božou milosťou, ktorá všetko pre-
tvára.

Dnes tu v Ríme, i vo všetkých
diecézach sveta pri prekročení
prahu Svätej brány, chceme pripo-
menúť aj inú bránu, ktorú pred päť-
desiatimi rokmi Otcovia Koncilu
otvorili smerom k celému svetu.
Túto udalosť si nemáme pripomí-
nať len pre bohatstvo dokumentov,
ktoré tu vznikli a ktoré nám aj v na-
šich dňoch umožňujú vidieť veľký
pokrok, uskutočnený vo viere.

Avšak Koncil bol predovšetkým
stretnutím. Skutočným stretnutím
medzi Cirkvou a ľuďmi našich
čias. Stretnutie, poznačené silou
Ducha Svätého, ktorý podnecoval
Cirkev, aby vystúpila z múrov,
ktoré ju počas mnohých rokov
uzatvárali do seba samej, aby s
nadšením nastúpila na misionársku
cestu. Bolo to nastúpenie na cestu
v ústrety každému človeku tam,
kde žije: vo svojom meste, vo svo-
jom dome, na svojom pracovisku...
Kdekoľvek sa človek nachádza,
tam je Cirkev povolaná prísť k
nemu, aby mu priniesla evanje-
liovú radosť a priniesla mu Božie
milosrdenstvo a odpustenie. Bol to
teda veľký misionársky podnet,
ktorý po týchto desaťročiach obno-
vujeme s takou istou silou a s rov-

nakým entuziazmom. Jubileum
nás vyzýva do tejto otvorenosti a
zaväzuje nás, aby sme neudúšali
ducha, ktorý vyplynul z Druhého
vatikánskeho koncilu, ducha  Mi-
losrdného samaritána, ako pripo-
menul blahoslavený Pavol VI. na
záver Koncilu. Prekročiť dnes
Svätú bránu nech nás zaväzuje
osvojiť si milosrdenstvo Milosrd-
ného samaritána.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR /
Marián Gavenda)

http://sk.radiovaticana.va/news/20
15/12/08/hom%C3%ADlia_p%C3
%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A
1ka_pri_otvoren%C3%AD_roku_
milosrdenstva/1192774

Otvorenie SVÄTEJ BRÁNY vo farskom kostole 
sv. Martina

Radosť 1/2016
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Podmienky pre získanie úplných odpustkov 
a zvláštnych milostí počas mimoriadneho Svätého roku
milosrdenstva

Všetci veriaci, ktorí:
- si vykonajú púť k Svätej bráne mi-
losrdenstva (prejdú cez ňu!);
- príjmu sviatosť zmierenia (pred
vykonaním púte);
- zúčastnia sa slávenia sv. omše a
pristúpia k sv. prijímaniu (najvhod-
nejšie je zúčastniť sa na sv. omši v
deň púte, nemusí to však byť v tom
istom chráme, stačí aj v inom kos-
tole alebo kaplnke);
- v duchu sa zahĺbia (reflexia) do ta-
jomstva milosrdenstva;
- vyznajú svoju vieru;
- pomodlia sa za Sv. Otca a na jeho
úmysly.

Chorí, starí a opustení, ktorí:
- príjmu sviatosť zmierenia;
- prijímajú okamihy životných skú-
šok (chorobu, starobu, samotu...) s
vierou a s radostnou nádejou; 
- v duchu sa zahĺbia do tajomstva
milosrdenstva;
- príjmu sv. prijímanie alebo sa zú-
častnia slávenia sv. omše a spoloč-
ných modlitieb prostredníctvom
masmediálnych, komunikačných
prostriedkov (táto účasť je spojená
s duchovným sv. prijímaním);  
- vyznajú svoju vieru;
- pomodlia sa za Sv. Otca a na jeho
úmysly.

Každý veriaci, ktorý:
- sám vykoná jeden alebo viac skut-
kov duchovného alebo telesného
Milosrdenstva;
- je v stave posväcujúcej milosti;
- zúčastni sa slávenia sv. omše a pri-
stúpi k sv. prijímaniu;

Úplné odpustky počas
Svätého roku milosrdenstva
môžu získať raz denne:

- v duchu sa zahĺbi do tajomstva
milosrdenstva;
- vyzná svoju vieru;
- pomodlí sa za Sv. Otca a na jeho
úmysly.

Každý veriaci môže získať
úplné odpustky pre duše v očistci
ak:
- si ich pri slávení Eucharistie pri-

pomenie a pomodlí sa za ich vyslo-
bodenie z očistca;
- je v stave posväcujúcej milosti;
- zúčastni sa slávenia sv. omše a
pristúpi k sv. prijímaniu;
- v duchu sa zahĺbi do tajomstva
milosrdenstva;
- vyzná svoju vieru;
- pomodlia sa za Sv. Otca a na jeho
úmysly.

Jaroslav Chovanec, farár

Mimoriadne 
sv. omše v Svätom
roku milosrden-
stva v  kostole 
sv. Martina -
každú stredu o
12.00h. Od 11.00h
svätá spoved :)

Radosť 1/2016

ˇ

Foto: archív redakcie

Foto: archív redakcie



12

Z histórie farnosti

Nenápadní hrdinovia viery z Trstenej
S nástupom ateistickej komunistickej totality po februári 1948 sa pozornosť KSČ obrátila k hlavnému ne-

priateľovi - ku Katolíckej cirkvi. Cieľom komunistickej strany a jej funkcionárov bolo rozbiť jednotu medzi
veriacimi a kolegialitou biskupského zboru v Československu. Vedenie KSČ pod vedením Dr. Gustáva Husáka
i Klementa Gottwalda sa usilovalo vytvoriť tzv. národnú katolícku cirkev, ktorú chceli odtrhnúť od Ríma a do
jej čela sa snažili postaviť vlastných funkcionárov, ktorí by vyhovovali smerovaniu ateistickej doktríny v ob-
novenej Československej republike. Mnohí veriaci z Trstenej v roku 1949 preukázali mimoriadnu odvahu i
živú vieru v tom, že s oduševnením bránili nielen osobu kňaza Michala Bačíka, ale uvedomovali si aj fakt, čo
znamená likvidácia katolíckeho školstva v Trstenej i násilná konfiškácia (tzv. znárodnenie) majetkových práv
farského úradu. 

Veriaci v Trstenej a farár Mi-
chal Bačík

Zatváranie kňazov, ktorí ne-
chceli kolaborovať s novým reži-
mom, bolo preventívnym
opatrením pred zahájením rozkol-
níckej Katolíckej akcie a začalo sa
už v apríli 1949. V Žilinskom kraji
bolo zaistených 6 kňazov, čo malo
za následok, že v mnohých obciach
Kysúc a Oravy boli už od mája
1949 strážené fary miestnymi ob-
čanmi, s úmyslom zabrániť zatknu-
tiu kňazov. Tak tomu bolo aj v
Trstenej, kde pozorovacie strážnice
veriacich boli zriadené na štyroch
miestach. Zamestnanci miestneho
národného výboru sympatizovali s
katolíckou väčšinou obyvateľstva a
prižmúrili oči nad tým, že ich jedna
pozorovateľňa bola priamo v kan-
celárii MNV. V obžalobnom spise
sa objavuje sťažnosť, že jeden
obecný uniformovaný strážnik po-
volaný k udržiavaniu verejného po-
riadku ešte povzbudzoval veriacich
a miestnych občanov, aby strážili a
dávali pozor na miestneho farára  -
kanonika Michala Bačíka. Kňaz
Michal Bačík pochádzal z Liptov-
skej Teplej. Dňa 31. augusta 1944
prišiel do Trstenej z Liptovskej
Lúčky ako nástupca po zomrelom
dekanovi - farárovi Štefanovi Zajá-
kovi. 

Zatknutie Michala Bačíka a
vzbura veriacich

Dňa 23. mája 1949 zastavilo pre

farou v Trstenej osobné auto s re-
gistračným číslom Žilinského
kraja. Vystúpili z neho úradníci z
Krajského národného výboru v Ži-
line, ktorí vraj prišli na farský úrad
s cieľom zisťovania škôd a pôži-
čiek na opravu farského kostola v
Trstenej. Miestny farár Michal
Bačík mal však tušenie, že návštev-
níci zo Žiliny sú príslušníkmi Štát-
nej bezpečnosti, ktorí prišli po
neho. Toto svoje tušenie povedal
svojmu farníkovi Jozefovi Betuš-
tiakovi, ktorý to oznámil svojim
spolufarníkom. Títo nepretržite
držali stráž okolo fary, aby prísluš-
níci ŠtB neuniesli miestneho farára
Michala Bačíka. Po tomto ozná-
mení sa okolo farskej budovy zhro-
maždilo asi 200 protestujúcich
osôb, ktoré svoje rozhorčenie pre-
javovali výkrikmi: „Farára si ne-
dáme!“ Úradníci Krajského
národného výboru zo Žiliny reago-

vali veľmi rozhnevane na ľudovú
manifestáciu živej viery a na ob-
ranu farára Michala Bačíka. Des-
poticky nariadili zhromaždeným,
aby sa rozišli. Veriaci odpovedali,
že sa rozídu až potom, ako sa páni
zo Žiliny vrátia, odkiaľ prišli.
Úradníci zo Žiliny následne na túto
reakciu zhromaždených veriacich
privolali posilu v podobe oddielov
ŠtB a orgánov Zboru národnej bez-
pečnosti z miestnej stanice a z
okresného veliteľstva ZNB. Zhro-
maždený zástup okolo starej fary
sa podarilo bez väčšieho odporu
rozohnať. Krajské stranícke vede-
nie KSS v Žiline sa rozhodlo
účastníkov tejto nepovolenej ma-
nifestácie viery príkladne potre-
stať. Mnohí účastníci tohto
zhromaždenia boli zadržaní a
uväznení vo väznici Okresnej pro-
kuratúry v Trstenej. Dňa 11. júna
1949 bol zatknutý a uväznený aj
kanonik Michal Bačík. Trestné stí-
hanie bolo podané na 19 veriacich
z Trstenej. Ich vinu označili takto:
„Svojou činnosťou dali najavo
svoje nepriateľské zmýšľanie
proti KSČ a ľudovodemokratic-
kému štátnemu zriadeniu, najmä
tým, že toto vyvrcholilo práve v
dobe príprav k IX. zjazdu KSČ a
vytvárali medzi obyvateľstvom
všeobecnú atmosféru, akoby te-
rajší štátny poriadok bol neprajní-
kom duchovných a cirkví.“ 

Súdny proces v Trstenej 
Dňa 19. októbra 1949 sa nad

Radosť 1/2016
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V službe Bohu

16 obžalovanými konal súd pod
predsedníctvom Dr. Ľudovíta
Hritza v budove Okresného súdu v
Trstenej. Dvanásti obžalovaní boli
odsúdení spolu na 7 rokov a 4 me-
siace väzenia. Niektorí z obžalova-
ných si odsedeli svoj trest v štátnej
väznici v Ružomberku. Rozsudok
vyvolal novú vlnu nespokojnosti,
ktorá sa prejavila tak, že počas spre-
vádzania dvanástich odsúdených
členmi Zboru národnej bezpečnosti
došlo v Trstenej k vzbure asi 150 až
200 ľudí. Aj tento protest obyvate-
ľov Trstenej pred budovou Okres-
ného súdu vyvolal ráznu reakciu -
bolo zaistených 47 vzbúrencov. 

Sila viery, ktorú preukázali jed-
notlivci v tomto nerovnom boji s
bezbožníckou komunistickou maši-

nériou, má byť príkladom pre nás
aj v súčasnosti, aby sme si vo Svä-
tom roku milosrdenstva uvedomo-
vali prítomnosť kňaza medzi

nami, ktorý nám sprostredkúva mi-
losti plynúce zo sviatostí ustanove-
ných Ježišom Kristom. 

Marek Ďurčo

Pramene, literatúra, fotografie:
Štátny archív v Dolnom Kubíne, fond Gymnázium v Trstenej, Kronika rímskokatolíckej školy v Trstenej. 
FRANTIŠEK, Vnuk: Pokus o schizmu. Bratislava 1996. 
HAľKO, Jozef: Rozbiť Cirkev - Rozkolnícka Katolícka akcia. Pokus o vytvorenie „národnej cirkvi“ v Česko-Slovensku. Bratislava  2004. 

V službe Bohu
Služba kostolníka v kostole je veľmi dôležitá, zodpovedná, a tiež

náročná hlavne na čas. Často sa stáva, že páni kostolníci sa starajú
o kostol a bohoslužby aj celé desaťročia. Tak je to aj v prípade
ústianského pána kostolníka - Jozefa Bereša, ktorého sme oslovili.

1. Pán kostolník, dlhé roky ste
prežili v tejto službe Bohu. Prezra-
díte nám, koľko rokov ste v tejto
službe Bohu?
V tejto službe Pánu Bohu som už
14 rokov. Z toho 5 rokov som bol
na dôchodku. Po piatich rokoch
som sa opäť vrátil k tejto službe.
2. Zaspomínate si aj na svoje za-
čiatky a prezradíte nám, ako ste
prijali túto službu?
Pred mojím nástupom do tejto
služby robila kostolníčku moja
svokra, ktorá už bola staršia. Ne-
bohý pán dekan Tondra sa ma opý-

tal či to prevezmem po nej. Keďže
som tam pracoval a so službou Pá-
novi som už bol zaučený, tak som
ju prijal.
3. Byť kostolníkom, to nezna-
mená len otváranie alebo zatvá-
ranie kostola. Priblížite túto
službu našim čitateľom tak, ako
ju vnímate vy?
Byť kostolníkom znamená pripra-
viť obetné dary na sv. omšu, kve-
tinovú výzdobu, upratať kaplnku.
Nachystať hostie a omšové víno.
Ja to vnímam ako obetu, ktorú
robím veľmi rád.
4. Na akú udalosť v súvislosti s
ňou si najradšej spomínate?
Najradšej si spomínam, keď ma
nebohý pán dekan ustanovil na
túto službu.
5. Táto služba je o vážnosti a

gracióznosti. Napriek tomu, sú ur-
čite aj chvíle, kedy dôjde k žartov-
nej situácii. Stala sa vám nejaká
vtipná príhoda, s ktorou by ste sa
s nami chceli podeliť, a na ktorú
si rád zaspomínate?
Spomínam si, keď som zabudol pá-
novi kaplánovi Ľubošovi dať
veľkú hostiu na paténu. Usmial sa
nad tým a upokojil ma, že aj to sa
stáva.
6. Čo by ste chceli odkázať, po-
vedať našim farníkom?
Našim farníkom by som chcel od-
kázať, aby si vážili krásne dielo ne-
bohého pána dekana Tondru a
mysleli na neho v modlitbách. Pán
Boh zaplať nebohému pánovi de-
kanovi, aj všetkým našim kňazom.

Ďakujem za rozhovor.
Andrea Šprláková

Radosť 1/2016

Foto: súkromný archív 
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Život v Cirkvi

Kolumbijský prezident Juan
Manuel Santos vo svojom vystú-
pení 7. februára povedal, že neexi-
stuje dôkaz o spojitosti vírusu Zika
a ochorením mikrocefálie [The Gu-
ardian]. V Kolumbii je 3177 tehot-
ných matiek nakazených vírusom
Zika, zatiaľ však neevidujú prípad
mikrocefálie u detí týchto matiek.
Do Kolumbie mieri tím amerických
vedcov a lekárov, aby hľadali rieše-
nie. Na túto situáciu reagovalo
WHO vyhlásením stavu núdze. 

Závažnými sú vyjadrenia Vyso-
kého komisára OSN pre ľudské
práva Zajd Raad Husajna. Tento sa
k situácii vyjadril obzvlášť ne-
vhodne a radikálne napriek tomu,
že vedecky nie je potvrdený súvis
medzi vírusom a ochorením
detí. Odporučil kraji-
nám uvoľniť 

po t ra tové
zákony a zvýšiť do-

stupnosť antikoncepcie napriek
tomu, že v súčasnosti prebieha skú-
manie prenosu vírusu pohlavným
stykom, a teda antikoncepcia ná-
kaze pravdepodobne nezabráni. V
médiách sa vyjadrenia komisára in-
terpretujú ako odporúčania OSN. 

„Fórum života ako platforma
51 organizácií a tisícok jednotliv-
cov na Slovensku odmieta takýto

nevedecký, eugenický prístup k rie-
šeniu závažných situácií. Ľudskému
životu je potrebné pomáhať, chrá-
niť ho a vážiť si ho od počatia až
po prirodzenú smrť a nie ho v prí-
pade podozrenia (!) zničiť,“
uviedla Marcela Dobešová, pred-
sedníčka Fóra života. 

„Potrat nie je ľudským právom,
ako to uvádza komisár OSN, nikto
o ňom nepovie, že je dobrým rieše-
ním pre matku ani pre dieťa. Sme
radi, že ho odmieta čím ďalej, tým
viac ľudí na Slovensku. Ako uvá-
dzajú prieskumy (FOCUS),
najmä potrat zo sociál-
nych dôvodov
odmieta

7 0 %
občanov SR.

Tento stav by mali ref-
lektovať aj zákony na Slovensku,

tehotným mamám máme podávať
pomocnú ruku, nie ich odsudzovať
na utrpenie,“ dodáva Tomáš Ková-
čik, výkonný riaditeľ Fóra života a
spoluorganizátor Národných po-
chodov za život. 

„Vnútromaternicový vývoj die-
ťaťa môže byť ohrozený vnútor-
nými i vonkajšími faktormi, medzi
ktoré patrí aj nákaza rôznymi
typmi vírusov. Jedným z mnohých
z nich môže byť aj vírus Zika. Jed-
noznačný súvis medzi jeho pôso-

bením a nesprávnym vývojom die-
ťaťa však zatiaľ nie je vedecky
potvrdený. V takejto situácii odpo-
rúčať v súvislosti s vírusom Zika
„preventívne“ uvoľnenie potrato-
vých zákonov a lepšiu dostupnosť
antikoncepcie, tak ako to urobil
vysoký komisár OSN,  je tým naj-
lacnejším a najmenej humánnym
riešením.  Aj keby súvislosť medzi
pôsobením vírusu a postihnutím 
mikrocefaleou dokázaná bola, sú-
stredenie sa na 
v e d e c k é 

rie-
šenie pro-

blému, ako je
zamedzenie šírenia vírusu a

vývoj účinnej vakcíny, je 
v súčasnosti oveľa dôležitejšie,
než vyjadrenia odporúčajúce zjed-
nodušenie umelých potratov,“
uzatvára gynekológ Ivan Wallen-
fels. 

Zdroje:
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/05/z
ika-virus-epidemic-abortion-birth-control-access-
latin-america-united-nations

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/382508-osn-
krajiny-postihnute-virusom-zika-by-mali-tehot-
nym-umoznit-potrat/?sc=art-382705

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/382855-
uvolni-zika-zakony-o-interrupciach/

http://svet.sme.sk/c/20088395/virusom-zika-je-v-
kolumbii-nakazenych-vyse-3000-tehotnych.html

Sabina  Lesajová, Fórum života

Pomoc matkám a detom a hladanie

liecby sú riešením nákazy vírusom Zika,

nie vydávanie neľudských techník za

ľudské právo, ako to robí komisár OSN.  

Radosť 1/2016

Fórum života ku kauze neprijateľného riešenia
nákazy vírusom Zika

ˇ

ˇ

ˇ
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Život v Cirkvi

Prečo treba podporovať katolícke
ustanovizne?

Katolícka cirkev je božsko-ľudská ustanovizeň, ktorú založil samotný
Boží Syn Ježiš Kristus, keď povedal  prvému z apoštolov svätému Petrovi
tie nádherné slová: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a
pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľo-
vstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi,
bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu neho-
vorili, že on je Mesiáš.“ (Mt 16, 19) V týchto slovách Ježiš Kristus
priamo ustanovil svätého Petra, prvého z celého apoštolského zboru, za
svojho nástupcu, aby po nanebovstúpení Pána povzbudzoval svojich bra-
tov apoštolov a bol spolu s Ježišovou Matkou Máriou oporným stĺpom
vnútornej jednoty rodiacej sa Cirkvi. 

Katolícka cirkev počas svojho
viac ako dvetisícročného jestvova-
nia zakladala školy, kláštory, chu-
dobince, sociálne inštitúty,
podporovala nadaných žiakov a štu-
dentov a vďaka jej pôsobeniu vzni-
kali prvé univerzity v západnej
Európe - kolísky modernej vedy,
práva, filozofie, teológie a iných
humanitných a prírodovedných dis-
ciplín. Katolícka cirkev má právo
vyučovať a zriaďovať také školské
ustanovizne, ktoré napomáhajú pri
katolíckom formovaní mysle i srdca
každého prakticky veriaceho a
zmýšľajúceho kresťana - katolíka.
Cirkev dostala právo vyučovať od
jej samotného zakladateľa - Ježiša
Krista, ktorý povedal apoštolom:
„Choďte teda, učte všetky národy a
krstite ich v mene Otca i Syna i
Ducha Svätého a naučte ich zacho-
vávať všetko, čo som vám priká-
zal.“ (Mt 28, 18-19) Preto každý
veriaci kresťan - katolík je povinný
podporovať katolícke školy a iné
Cirkvou zriadené ustanovizne. Pä-
toro cirkevných prikázaní okrem
iného hovorí, že kresťan katolík je
povinný podporovať ustanovizne
zriadené Katolíckou cirkvou. Aktu-
álne platný Kódex kánonického
práva, ktorý promulgoval blahej pa-
mäti svätý Ján Pavol II., v kánone
800, § 1, jasne hovorí: „Cirkev má
právo zakladať a viesť školy akého-

koľvek odboru, druhu a stupňa.“
Kánon 800, § 2, ešte jasnejšie na-
báda katolíckych veriacich: „Ve-
riaci majú propagovať katolícke
školy a podľa svojich síl poskyto-
vať pomoc na ich založenie a
udržiavanie.„Okrem toho aj pápež
Ján XXIII. vo svojej encyklike
Mater et magistra vyzdvihuje a oz-
načuje Cirkev za matku a učiteľku
všetkých národov. Druhý vatikán-
sky koncil (1962 - 1965) v jednej
zo svojich deklarácii Gravissimum
educationis, ktorá hovorí o kres-
ťanskej výchove detí, nás nabáda,
aby sme my - rodičia všemožne so
svojimi duchovnými pastiermi -
kňazmi napomáhali rozvoju kato-
líckych škôl. V tom istom duchu aj
Katechizmus Katolíckej cirkvi
(2229) napomína: „Rodičia majú
povinnosť v rámci možností voliť
také školy, ktoré im budú čo najlep-
šie pomáhať v ich úlohe kresťan-
ských vychovávateľov.“ Dejiny
Katolíckej cirkvi nás učia, aby sme
si vážili naše kresťanské tradície,
aby sme vždy horlili v modlitbách
i v praktických skutkoch za dielo
katolíckych škôl, ktoré majú byť
žriedlami pravého poznania, hľada-
nia Kristovej pravdy a skutočnej
viery v Najsvätejšiu Trojicu, lebo
len v jej mene je požehnané dielo
Cirkvi. 

Jaroslav Chovanec, farár

Je to jeden z najčastejších
pozdravov aj dnes. Dávno už
medzi nami zdomácnel. Kto
však pozná jeho pôvodný
význam? Málokto dnes vie,
že to bol starý námornícky
pozdrav. Nápis AHOJ bol
umiestnený na prove lode.

Je skratkou 
Ad HOnorem Jesu – 

Ku cti Ježiša.

Tvoja plavba životom by
tiež mala smerovať k jed-
inému cieľu: Žiť ku cti
Božieho Syna – Ježiša.
O tom sa viac dozvieš v Svä-
tom písme – BIBLII, ktorá
obsahuje Božie slovo.

Čo Boh hovorí na tvoj

život?
„Zver svoju minulosť

Božiemu milosrdenstvu,
prítomnosť Božej láske a

budúcnosť Božej
prozreteľnosti.“ 

(Sv. Augustín)
Anna Havrilová Stolárik

Radosť 1/2016

AHOJ!

Foto: archív redakcie
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Kresťanské hodnoty

Slovo rodákom
Drahí moji rodáci,
dostal som ešte možnosť napí-

sať niečo do nášho farského časo-
pisu. Stále som premýšľal nad tým,
o čom mám písať a nakoniec zvíťa-

zila téma povolania. 
Kedysi som v mojej farnosti na

nedeľu Dobrého pastiera, keď som
hovoril o téme povolania, položil
ľuďom otázku: „Kde sa vlastne
rodia kňazi a rehoľné osoby?“ Nie-
kedy mám pocit, akoby sme si to
predstavovali tak, že kdesi asi na fa-
rách alebo biskupských úradoch
existuje miestnosť, kde je niečo, čo
vyzerá ako liaheň. Liaheň, ktorá je
určená na to, aby produkovala no-
vých  kňazov, rehoľné sestry… 

Ľudia sa na mňa samozrejme
dívali s úsmevom, ale keď sa
pýtam, kto povie áno Pánovi, kto sa
modlí za svoje dieťa tak, aby si ho
Pán mohlo povolať, tak mlčíme.
Mlčíme, lebo sa nám zdá, že naša
rodina nie je dosť ideálna, mladí pri
pohľade na seba strácajú odvahu,
lebo máme pocit, že to nezvlád-
neme, lebo máme dosť chýb, hrie-
chov, nevieme si predstaviť, že by
sme sa mohli postaviť pred ľudí….

Ale keď Pán povoláva Petra, on
sa ho nepýta či sa cíti dosť schopný

alebo či bude vedieť byť dobrým
vodcom. On mu kladie jednoduchú
otázku: „Miluješ ma?“ Kladie ju
trikrát, pričom zakaždým „znižuje“
svoju požiadavku. Na konci akoby

sa ho pýtal: „Máš ma aspoň trochu
rád?“ A Peter v pokore odpovedá,
áno, Pane, ty vieš, že trochu ťa
mám rád. 

Viete, keď som sa stal kňazom
a rehoľníkom, myslel som si, ako
úžasne dokážem dať Bohu všetko.
Svoje zlé sklony, túžby, priania a
jednoducho budem iný, teda svätý.
Toto mi po vysviacke ostalo do ve-
čera. Na ďalší deň som zistil, že
tým, že na mňa otec biskup vložil
ruky, mi „zabudol“ vziať moju
ľudskosť i krehkosť. 

Postupne som sa učil prijať to,
že vôbec nejde o mňa. Že v kňaz-
stve moja sebaistota môže byť
Bohu iba na prekážku. Neprijíma
sa to ľahko. Často pri pohľade na
vlastné slabosti a hriešnosť prosím
Pána, aby ma zmenil. Ale On nič,
hoci viem, že to môže. Učím sa pri-
jať, že v živote kňaza a rehoľníka
sa síce mám snažiť o dokonalosť,
ale viem, že v skutočnosti ma Pán
necháva slabým preto, aby som 
sa naučil spoliehať na neho, 

jeho silu a moc. 
Keď som bol chlapec a chodil

som ku Vladkovi cez prázdniny na
faru, túžil som byť kňazom preto,
aby som mohol rozprávať do mi-
krofónu. Pán si dokáže použiť i
detskú túžbu  na to, aby nás použil.
Dnes pred ním stojím denne. A
často prežívam trému i strach,
preto sa vždy modlím len za to,
aby som Bohu nebol na prekážku.

Chcem preto povzbudiť  i vás,
rodičia, modlite sa za svoje deti,
aby mali odvahu povedať Pánovi
svoje „áno“. Keď vidíme u svojho
dieťaťa lásku k Pánovi, proste za
to, aby táto láska rástla k odvahe
darovať mu svoj život. Viem, že
my, kňazi, máme svoje chyby.
Často sú to chyby viditeľné, ktoré
ostatní dobre vnímajú. No keď v
našich rodinách deti počujú o kňa-
zoch samé negatíva, myslíte si, že
dieťa bude mať niekedy odvahu
stať sa jedným z tých, ktorých
doma iba kritizovali? 

A chcem povzbudiť i vás -
mladí našej farnosti. Dať svoj život
do Božích rúk, vôbec nie je o našej
schopnosti či dokonalosti. Je to o
dôvere v Božiu veľkosť a o našej
odpovedi na jeho lásku. Nemajte z
toho strach! Nedívajte sa svojím
pohľadom na seba. Ten, kto je po-
volaný, je pozvaný, aby sa s dôve-
rou díval na toho, ktorý ho povolal.

Drahí moji rodáci, prajem vám,
aby sme ako farnosť znovu mohli
prežívať radosť  z nových a svä-
tých povolaní. Nech i cez tento
Boží dar v srdciach našich mla-
dých môžeme cítiť a vnímať, že
Pán je uprostred nás. 

S prosbou o modlitby i za nás
kňazov i za nové kňazské a re-
hoľné povolania vám zo srdca žeh-
nám.

P. Poláčik Marek, SVD. 

Radosť 1/2016

Foto:Marek Poláčik
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3 - krát rande s pýchou
(krátke poviedky zo života)

Rande 
s dôležitosťou

Pani Filoména žije sama. Nikdy
nemala to šťastie vydať sa. Jej sa-
mota v nej vzbudzovala pocit ne-
spravodlivosti. Cítila sa ukrivdená,
že život sa s ňou nepodelil o svoje
bohatstvá tak, ako to bolo u drvivej
väčšiny je kamarátok. Grimasu váž-
nosti a prekonaného utrpenia s
vlastným životom si navliekala na
tvár kedykoľvek sa vybrala niekam,
kde mala prísť do styku s ľuďmi. 

Okolie samozrejme vnímalo jej
hendikep. Postupom času, ako jej
utekali roky a krása, začali sa ľudia
k nej správať ohľaduplnejšie, mil-
šie. Usmievali sa na ňu a jej nevrlé
vrtochy zvládali s pokojom. Kedy-
koľvek sa Filoména zdôverovala vo
svojom najbližšom okolí s ťažobou
vo svojom živote, verní poslucháči
vďačne ochkali a achkali nad jej
statočnosťou. Kývali hlavami, aké
to má ona len ťažké, aké je ona
chúďa a podobne. Toto správanie
okolia v nej začalo prebúdzať pocit
ohromnej dôležitosti a uznania. Po-
stupom času začala sama vyhľadá-
vať tieto stretnutia plné ľútosti a
lichotenia. 

Bolo pekné nedeľné ráno a pani
Filoména už hodinu trávila v kú-
peľni. Chystala sa do kostola. Keď
sa podľa jej názoru pekne upraví,
okolie ešte viac začne spolu s ňou
nadávať na nespravodlivosť života,
že ona, taká dáma k svetu, je sama.
Och, tí chlapi... 

A tak sa venovala natáčaniu vla-
sov. Tá nová farba vlasov je úžasná,
a keď ich ešte dobre natočí... Sorti-
ment mejkapu a všelijakých nástro-

jov na jeho aplikovanie na ľudskú
fasádu v oblasti tváre by jej mohla
závidieť aj Marilyn Monroe. Na-
sledoval náročný výber nedeľného
kostýmu a ešte náročnejší výber z
pätoro dámskych čižiem. Pri tomto
chystaní niet divu, že na omšu do-
razila Filoména kúsok po jej za-
čiatku.  Ale aj keď bol kostol plný,
nerobila si z toho ťažkú hlavu. Ble-
skovo vyhodnotila situáciu. Zame-
rala orlím pohľadom bod, kde sedel
v lavici kandidát na uvoľnenie
miesta pre dámu jej kalibru. Posta-
vila sa teda vedľa neho a tvárila sa,
že nič. Naoko prešľapovala z nohy
na nohu, čakajúc, kedy si ju ten ig-
norant všimne. Pokiaľ ignorant na-
ozaj nehodlal dobrovoľne uvoľniť
miesto, nasledoval frontálny útok
na jeho pokoj. 

- „He, mhm - mhm!“ – odka-
šľala si Filoména, akoby len tak
mimochodom. A pretože "do seba
zahľadený jedinec" z lavice stále
nevstával, znásobila Filoména
paľbu.

- „Ehe, hmh, ehe, hmh... he,
hmh, mhm, ehm!!!“ – znásobené
kašľanie Filomény sa už nedalo
viac ignorovať. Pre pokoj duše
chlap vstal a na svoje miesto,
kvôli ktorému prišiel o pol hodiny
skôr pred omšou, kapituloval.

- „Nech sa páči, pani, posaďte
sa. Poďte, sadnite si.“

- „Ale ja postojím, netrápte sa,
to je v poriadku,“ naoko opono-
vala dáma, užívajúc si svoju váž-
nosť pred svetom. Veď všetci sa
pozerajú, ako sa jej ktosi postavil.
Ešte chvíľu sa hodlala naťahovať
s dotyčným o miesto. Nech všetci
vidia, aká je oná skromná a dobrá
bytosť. Nejednému možno aj slza
vyhŕkne z oka nad tou chudinkou
dobrotivou.

- „To je v poria...,“  chcel ešte
dodať muž, ale Filoména sa už
hniezdila na jeho mieste. Ešte mu
nezabudla poslať širokánsky
úsmev, na znak jej dobroty, lásky
a vďaky a už obracala oči hore
stĺpikom v nábožnej extáze.

Radosť 1/2016

Ilustračné foto: archív redakcie
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napísané! Rudo by bol kričal po
mladíkovi ešte hodne dlho a bol
by si sťažoval aj na skazený svet,
keby... Keby medzi tým neodišlo
červené auto spred jeho brány.
Toto ho vyviedlo z miery ešte
viac. Nestihol sa pohádať s maji-
teľom auta a ukázať mu, kto je on.
Ešte v noci sa nepokojne preha-
dzoval v posteli. Dusilo ho zúfal-
stvo z toho, že ten drzáň
pravidelne každú sobotu parkujúci
pred jeho bránou, dnes odišiel len
tak. Že ho nemohol riadne zjaz-
diť...

No a teraz plný nepokoja sedel
na svojom obvyklom mieste na
omši. Veď tam sedel vždy, 
no tentoraz to bolo niečím
zvláštne a nepríjemné. Sedel v 
sakristii ako inokedy v nedeľu,
lenže dnes na dverách tejto časti
kostola visel nápis, že vraj slúži
len pre kňaza a asistenciu. Rudo
nemal žiadny zvláštny
dôvod,prečo trávil omše v tejto
časti kostola. Okrem 
jediného – že tu chodil roky. No a
na tom nebude predsa žiaden farár
nič meniť a hotovo! No jednako
mu to akosi zobralo pokoj..

svet pobrala jeho žena. Bolo treba
pohreb zabezpečiť. Ale pocit, že
pred jeho bránou nemá kto čo hľa-
dať, zmenu doby prežil. Možno si
tým Rudo hojil rany vlastnej nepo-
trebnosti. 
Dnes mu tam opäť parkovalo to
prekliate auto. Už bol alergický aj
na každé iné červené auto. Stačilo,
že bolo presne také červené, ako
mu tam často parkuje. Jemu pred
jeho bránou. Dokázal striehnuť
trištvrte dňa pri okne, len aby sa
mohol do sýtosti vyhádať s majite-
ľom, keď sa vráti k autu. Veď on si
nedá po hlave skákať. Pred jeho
bránou nebude parkovať žiaden
motor. 
Ako takto stál v sobotu podvečer za
záclonou a držal stráž nad jeho brá-
nou, išiel okolo brigádnik roznáša-
júci reklamné letáky. Chalan so
slúchadlami na ušiach ani nepočul,
ako sa sváko Rudo rozkričal z
okna, keď šupol takmer pol kila le-
tákov do jeho schránky. Rudo kri-
čal ako zmyslov zbavený. Však on
tam má nad schránkou ceduľku, že
reklamu vkladať zakázané! Čo ten
sopliak prežúvajúci kus ochutenej
smoly nevie čítať?! Však je to tam

Sváko Rudo sedel v kostole na
stoličke na svojom tradičnom
mieste. Pekne upravený čierny
kabát, v ruke širák a knižka. Sedá-
val tam skoro vždy, no tentoraz
jeho sedeniu na danom mieste chý-
bal pokoj. Rudo sa snažil vystupo-
vať vždy dôstojne a vypomáhal si k
tomu komótnou chôdzou. Zdravil
pomalým pokývaním hlavy a po-
kiaľ mu to vek dovolil, snažil sa
chodiť vystretý. Už dávnejšie mal
po šesťdesiatke. No tentoraz nebol
vo svojej koži. Často sa škrabal po
brade či poza uši. Aj zadok sa mu
akosi častejšie miesil na stoličke.

V to včerajšie sobotné popolud-
nie mu tam opäť parkovalo auto.
Pred jeho bránou. Ako veľmi to len
neznáša, ako veľmi sa vie kvôli
tomu vyhádať s ľuďmi. Voľakedy,
keď ešte vládal, chodieval cez tú
veľkú bránu s koňom a vozom.
Chodil na sená, voziť úrodu, rozná-
šať hnoj. Jednoducho, keď bolo
treba dačo odviezť alebo doviezť či
už sebe alebo iným, viedol si
svojho hnedáka s vozom cez bránu
na ulicu. Nezniesol, aby pred tou
bránou niečo zavadzalo. Bol
schopný bičom na kone vyobšívať
aj hrajúce sa deti, len aby mu neza-
vadzali pred jeho bránou. To bolo
sväté miesto, tam nikto nemal čo
hľadať. 

Koňa ani voz už dávno nemal.
Ľudia si poradili s vozením úrody a
obrábaním pôdy po svojom. Niek-
torí strojmi, iní prestali hospodáriť
úplne. Každý sa staral viac sám o
seba a snažil sa robiť tak, aby ne-
musel pýtať druhého o pomoc.
Tento individualizmus Rudovi ne-
voňal, ale nedalo nič robiť. Prišiel
dôchodok a s ním núdza o peniaz
navyše. Koňa a voz predal, čo mu
spôsobilo ešte horkejšiu pachuť zo
života. No peňazí si aj tak dlho ne-
užil, lebo za nejaký čas sa na onen

Rande s tvrdou hlavou

Radosť 1/2016

Ilustračné foto: archív redakcie
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Rande s veľkým egom
„No, to mi je teda... tststs...!“

chechtal sa večer Milan nad zozna-
mom kandidátov politických strán ,
čo im prišiel domov ako každému
občanovi, spĺňajúcemu podmienky
k voľbám do národnej rady. 

„Marta, videla si? Aj tá Kýbli-
ková kandiduje... zo sto štyridsia-
teho miesta. No, už vidím ako ju
zvolia... To je ale hus...“

„Hej, videla, videla... Do ob-
chodu treba ísť. Kúpiš niečo na zaj-
tra na raňajky a na posedenie. V
nedeľu poobede príde návšteva.
Spravím ten šalát, čo aj tebe tak
chutí!“ kontrovala jeho manželka,
ktorú máločo vyrušilo pri jej kon-
trole behu domácnosti.

„Samí spasitelia... Čo dokázali
doteraz?“ Milan ako keby nevní-
mal, čo mu práve jeho polovička
nariadila. Stále listoval v zozname
a ironicky sa pohoršoval nad kandi-
dátkou každej politickej strany. Lis-
toval v nej dlho a nenechal si
žiadny komentár pre seba. Izba bola
nasiaknutá politickou satirou prú-
diacej z gauča, v ktorom sedel uto-
pený Milan. S papučami na nohách,
horúcou kávou na stole a diaľko-
vým ovládačom pre prípad potreby
po ruke. 

Pohodlie domova mu vyhovo-
valo maximálne. Medzi ľudí chodil
málo a spoločensky sa neangažoval
skoro vôbec. Raz dal nejaké drobné
centy na charitu, pričom nezabudol
poznamenať niečo o zlodejoch a
defraudantoch. 

O chod domácnosti sa starala
manželka. Keby mala len o deci
emancipácie naviac, tak Milan by
skončil na dlažbe. O všetkom mala
tá chuderka prehľad a manžela za-
stúpila v starostlivosti o deti, vyba-
vovaní servisných zásahov do
rozličných pokazených zariadení,
starala sa o riadne platenie účtov a
zabezpečovala aj kúpu darčekov a

pohostenia pre
p r í b u z n ý c h ,
pričom dbala o
plánovanie po-
vinných ná-
vštev rodiny a
známych. 

Milan sa
zasa najčastej-
šie venoval
svojmu hobby.
Či už v práci na
vrátnici alebo
doma na gauči
nadával na svet
a politikov.
Mal pocit, že
svet sa uberá
úplne opačným
smerom. Bol
vrcholne ne-
spokojný s
a k o u k o ľ v e k
vládou, ktorú
mu zvolili jeho spoluobčania. On
nechodil voliť zo zásady. Mal totiž
životné krédo, ktorého platnosť sa
mu potvrdzovala pri každých voľ-
bách:  "Ja nemám koho voliť, nikto
tam nie je hodný môjho hlasu."

Aj dnes takto uvažoval pri lis-
tovaní a osočovaní jednotlivých
mien, pričom o mnohých z nich ne-
vedel povedať nič viac len to či je
to muž alebo žena. Veril však
svojmu presvedčeniu na 110 per-
cent. Ešte aj na návštevách sa vedel
statočne vyhádať o svoj názor na
svetové zriadenie.

„Milan, nezabudni kúpiť kyslú
smotanu. Ale nie, že zasa kúpiš tú
na šľahanie. Keď nevieš, ktorá to
je, tak sa poraď s predavačkou,“
známou inštrukciou mu Marta pri-
pomenula, že má ísť do obchodu,
lebo ten cestovinový šalát pre ná-
vštevu nebude môcť načas dokon-
čiť, keďže ona nerada nakupovala
v nedeľu.

„Zas nerob zo mňa vola,
budem sa tam strápňovať pred ne-
jakou predavačkou....“

„Ja sa len bojím, aby to nedo-
padlo ako minule, Milan...“

„Minule bolo minule, dnes je
dnes...“ Milan začal skladať kan-
didačné zoznamy a šupol ich do
koša. 

„Milan, vieš, že papier patrí do
tohto koša a nie hentoho, veď vieš,
že keď separujeme, tak potom
máme zľavu...“

„Keby tie smeti neboli také
drahé, nepotrebovali by sme
žiadnu zľavu... Za komunistov
bolo aj tak lepšie!“ víťazoslávne
predniesol Milan.

„Dobre, len sa poponáhľaj –
trpezlivo ho vyprevádzala do ob-
chodu manželka – už je skoro pol
deviatej. Veď vieš, že v sobotu
majú supermarket otvorený len do
deviatej!“

Martin Bošanský

Radosť 1/2016

Foto: archív redakcie
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CHCEM?
A opäť je tu ten čas, kedy sa my

mladí chceme stať dospelými kres-
ťanmi. Že ako? 

Možno mávnete rukou a poviete
si zase len frázy a po birmovke v
kostole ani myš. No, nebudem
predbiehať udalosti, ale keď sa tak
obzriem späť, naozaj vidím aj za
sebou kus cesty, ktorú už preťali

úspešne zvládnuté polročné skúšky.
Začiatok bol ako všade nie naj-

ľahší. Samé podmienky a musíš.
Medzi podmienkami bolo,  aby sme
urobili nejakých päť služieb, ako
upratovanie kostola, navštívenie
domu Charity, miništrovanie, nose-
nie obetných darov, modlitba svä-
tého ruženca, modlitba krížovej
cesty, spievanie alebo rôzna čin-
nosť, ktorá sa udeje okolo kostola.
Určite nikomu z nás sa do toho
veľmi nechcelo, ale postupne sme
si uvedomili, že to nie je až také
ťažké ako sa zdá, a aj z toho

„musíš“ sa postupne stalo  poď si
vítaný a odpoveď zrazu bola
CHCEM. Myslím si, že práve pre
to CHCEM a pravidelná piatková
sv. omša pre nás mladých, ktorú sa
nesnažíme vynechávať, ba naopak,
má veľkú nádej, že už teraz môžem
povedať, že by to naše nadšenie
malo vydržať dlhšie ako po hranicu

skončenej sv. omše pri udeľovaní
sviatosti birmovania. 

Síce som optimista, no ako
každé dielo, aj pri tomto je po-
trebný samotný Boh, a preto pro-
sím všetkých našich rodičov a
starých radičov, nelámte nad nami
palicu, ale zoberte do rúk ruženec
a modlite sa za nás. Naše srdci
veľmi túžia povedať Bohu
CHCEM, hoci ešte máme ten svoj
mladícky strach z neznámej cesty,
ktorá nás v našom živote očakáva.

o nejaký čas, 
už dospelý kresťan :) 

Kde je TVOJE
srdce?

(zamyslenie)
Umelec vytvoril nádh-

ernú mramorovú sochu.
Vystavil ju tvárou k slnku,
aby prijímala jas jeho
lásky. Každý deň prilietal
vtáčik a hrial sa v jej
teplých dlaniach.

Socha sa však  rozhodla,
že už nechce prijímať
slnko, veď čo ak ju slnko
poškodí? Čo ak sa stane
zraniteľnou? A tak sa od
slnka odvrátila. Opäť
priletel do jej dlaní vtáčik.
Tento raz ho však zasiahol
rovno do srdca tvrdý chlad.
Jeho srdce zamieralo v tvr-
dosti chladného kameňa.
Bez tepla, bez lásky, bez
zmilovania a odpustenia.

Stvoriteľ ťa stvoril,
každého jedného, ako nádh-
erné umelecké dielo a
daroval ti lásku. Daroval ti
aj tých, ktorým táto tvoja
láska v podobe ľudského
tepla má slúžiť pre život.

Ako sa správaš vo
svojom živote ty? 

Dopovedz si tento
príbeh a pochopíš.

Andrea Šprláková

Radosť 1/2016
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Rodina je ocko, mama a dieta uprostred

Keď tak niekedy uvažujem, že
každé dieťa nemá rodičov, je mi
smutno. Či sa to stalo nejakou au-
tonehodou alebo rozchodom, to
vedia iba jeho najbližší. Nikto už
nepovie pravdu do očí, mnohokrát
radšej trpí sám. Ja si osobne my-
slím, že rozvod je horší ako nejaká
autonehoda alebo strata rodiča z po-
dobnej príčiny. Prečo?
Keby sa moji rodi-
čia rozvádzali,
neviem či by som
to zvládla. Dúfam
že sa to nikdy ne-
stane. 

Rodina je o láske a zase láska o
rodine. Deti sú slnkom pre svojich
rodičov na každý deň. Či už prší, je
búrka alebo sneží. Vždy sú spolu.
Keď nastane nedeľa alebo nejaký
sviatok, veľa ľudí ide so svojimi

malými deťmi na prechádzku. Keď
sme boli s bratom malí, chodili sme
aj my. A práve vtedy som sa spýtala
mamky: ,, Mami, načo máme dve
ruky?“ Trochu sa nad tým za-
myslela a povedala mi:
,, No vieš, Boh
s tvo -

ril deťom
dve ruky. Jednu

pre mamku a druhú pre
ocka.“ No mne to začalo vŕtať v
malej hlávke ešte viac, a tak som
nedala pokoj: ,,To keby sme mali
iba jednu ruku, tak ty alebo ocko
by ste boli smutní?“ Mamina odpo-
veď ma celkom zarazila: „Áno lebo
by obidvaja nemohli držať svoje
dieťa za ruky.“

A vtedy, hoci som bola malá
uvedomila som si, že naozaj si
niektoré deti nevedia vážiť ruky
ako dar. Či si zlomia ruku nas-
chvál, aby nemuseli v škole písať
alebo im ju poškodí petarda... 

Raz na detskej svätej omši roz-
prával pán kaplán, aké sú pre člo-
veka ruky veľmi dôležité. Vybral
si troch dobrovoľníkov, aby uká-
zali ostatným deťom, aký je život
bez rúk ťažký. Dal každému z
nich nejakú úlohu. Prvému dal
nech sa podpíše prstami na nohe.
Druhému, nech si zaviaže šnúrky.
Tomu tretiemu dal mobil nech na-
píše nejakú sms-ku. Nikomu z
nich sa to nepodarilo, museli si za-
volať kamarátov, aby im pomohli.
Potom položil otázku: ,,Tak deti
vidíte aké je to namáhavé?“
Všetci sme len prikývli. Potom
dodal: ,,Vážte si svoje ruky nie
každý ich má.“ A ja som si pomy-
slela v tej chvíli na to, čo mi ke-
dysi povedala mama: „Boh stvoril
deťom preto dve ruky, lebo jedna
je pre mamku a druhá pre ocka.“

Keď nám dala túto tému
triedna pani učiteľka, opäť
mi prišlo smutno, lebo
som si hneď spomenula
na kamarátov, ktorí ne-

majú to šťastie. Majú dve ruky,
no iba jedného rodiča. A zase
musím prízvukovať, rozvod je
veľmi zlá vec. R o -
dina má vždy držať spolu. Deti
majú mať mamku aj ocka.
Dieťa má predsa dve rúčky,
jednu pre mamku a druhú pre
ocka.

Bibiána Chreneková,
ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená 

Ruka pre ocka a druhá pre

mamu, no obidve pre BOHA :)

Radosť 1/2016

ˇ
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Správy z farnosti

10. VÝROČIE CHRÁMOVÉHO ZBORU TRISTIANUS
Názov zboru pochádza z latinského slova ,,Tristiana“ - Trstená. Vrátiac sa späť do histórie, dostávame

sa k Vŕšku sv. Tomáša, vypínajúceho sa v Ostrihome, v časti zvanej Eremen. Na tomto mieste, kde žili pau-
líni, ktorých generálom bol Tristianus, bola vydaná zakladacia listina mesta Trstená v roku 1371. Mesto
Trstená ako pútnické mesto bolo zverené paulínom. Vychádzajúc z týchto historických skutočností,  vznikol
názov speváckeho zboru

Miešaný chrámový zbor TRIS-
TIANUS začal svoju činnosť v
roku 2005, kedy sa prvýkrát pred-
stavil pri príležitostí osláv vysväte-
nia Kostola sv. Martina v Trstenej.
Pôvodne sa pretransformoval z
mužského speváckeho zboru, ktorý

viedla PhDr. Zuzana Matejčíková-
Šareková. Zbor pôsobil pri farskom
úrade, veľkú zásluhu na jeho zalo-
žení mal vtedajší správca farnosti,
dekan trstenského dekanátu vdp.
Mgr. Michal Tondra. Viedla ho k
tomu láska k spevu a hudbe, ktorú
vo svojom srdci prechovával po
celý svoj život. Po odchode PhDr.
Zuzany Šarekovej preberá diri-
gentskú taktovku do svojich rúk
Mgr. art. Pavol Bažík, ktorý ho
vedie dodnes.

Poslaním zboru sa stalo nielen
rozsievanie radostí, ale aj uctieva-
nie pamiatky patrónky mesta
Trstená v rámci festivalu Spievame
Márii a vzdávanie pocty význam-
ným oravským rodákom cirkev-
ných dejín. 

Tristianus účinkoval vo viace-
rých mestách a obciach.

Zbor sa začal pravidelne
zúčastňovať vianočných a novo-
ročných koncertov v chrámových i
nechrámových priestoroch ako
napr. v Rajeckej Lesnej, Veličnej,
Oravskom Veselom, Zábiedove i v
Novej Ľubovni.

Jeho hlasy zazneli aj za hrani-
cami Slovenska. V roku 2007 kon-
centroval v chráme sv. Víta. Na
jeseň roku 2009 zazneli piesne
zboru pri príležitosti 35. výročia
založenia zboru Jaroslav v Bzenci.
V nasledujúcom roku 2010 vyces-
tovali speváci do Talianska - Ríma,
kde reprezentovali koncertným vy-
stúpením svoj rodný kraj v Sloven-
skom ústave sv. Cyrila a Metóda.

V roku 2014  sa členovia zboru
zúčastnili 3. ročníka Medzinárod-
ného festivalu speváckych zborov
Baška 2014 v Českej republike.
Okrem toho koncertovali aj v su-
sednom Poľsku: Piekary-Šlaskie,
Bielsko-Biala, Jablonka, v Če-
chách: Hořice, Novy Hrozenkov.

Účinkovanie speváckeho zboru
sa neobmedzuje len na chrámový
spev, ale tóny ich piesní zazneli aj

pri rôznych príležitostiach. 
V súčastnosti tvorí zbor 33 čle-

nov, ktorí v priebehu desiatich
rokov pod umeleckým vedením
Mgr. art. Pavla Bažíka naštudovali
rozsiahly repertoár chrámovej a
klasickej hudby. Ani jeden z 33

spevákov sa
n e v e n o v a l
hudbe profe-
sionálne, skú-
šky sú po
večeroch, spe-
váci spievajú
bez nároku na
poďakovanie,
len na slávu
Božiu...

Tristianus je aj členom priateľ-
ského zoskupenia zborov, ktoré
nesie názov Hornooravský spe-
vácky zbor. 

Vianoce sú časom radosti, po-
koja, porozumenia a lásky k blíž-
nemu. V tom dlhom rade dní
celého roka je to jediný čas, kedy
ľudia majú k sebe bližšie. Vianoce
nám pripomínajú ďalší z mimo-
riadnych dotykov Boha v našom
živote.

Pre miešaný chrámový zbor
Tristianus boli vianočné sviatky o
to radostnejšie, pretože v tomto
roku si speváci pripomenuli 10.
výročie jeho založenia. Sviatočné
dni oživili vianočným koncertom,
ktorý sa konal dňa 27. decembra
2015 o 16.00 hodine v Kostole sv.
Martina v Trstenej. 

Radosť 1/2016

Foto: archív zboru
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Občianske združenie HIA
(Health Initiatives Association o.
z.) pôsobí na Slovensku už nie-
koľko rokov. Jeho cieľom je pomoc
- tým, ktorí to najviac potrebujú -
opusteným deťom, sirotám, hladu-
júcim, ľudom trpiacim HIV/AIDS
infekciou, onkologickým pacien-
tom... 

Toto združenie poznajú najmä
v okresnom mestečku Buikwe v
Ugande, kde vybudovali detskú
HIV/AIDS kliniku Jána Pavla II.
v spolupráci s Vysokou školou
zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety a Health Initiatives
Association (v Ugande).

Jednorazová hmotná
pomoc je v štátoch rovníkovej Af-
riky z dlhodobého hľadiska neefek-
tívna a nevýchovná, preto sa HIA
(Slovensko) zameriava najmä na
programy z časového hľadiska
trvácne a kontinuálne rozvíjajúce
možnosti cieľovej skupiny s dôra-
zom na postupné skvalitňovanie
ich života. Snaží sa o zlepšenie do-
stupnosti najmodernejšej zdravot-
nej starostlivosti v oblasti HIV a
zlepšenie kvality a dostupnosti

vzdelávania znevýhodne-
ných skupín. Vzdelanie je
nevyhnutné pre rozvoj af-
rických krajín, a preto by
malo byť dostupné aj chu-
dobným, sirotám, deťom
trpiacim na HIV alebo iné
chronické ochorenie, diev-
čatám a mladým ženám.

Aj naša Základná škola s
materskou školou Rudolfa
Dilonga v Trstenej sa v spo-
lupráci so združením HIA
už tretí rok podieľa na vzde-
lávaní a starostlivosti o 13-
ročné dievčatko Kizzu
Prossy z Ugandy. Každý

rok (spravidla v čase adventu) ro-
bíme medzi našimi žiakmi fi-
nančnú zbierku, vďaka ktorej
môžeme celý nastávajúci školský
rok zaplatiť chudobnej sirote Kizze
vzdelávanie a zdravotnú starostli-
vosť. S postupom času vnímame,
že tu nejde len o finančnú starostli-
vosť, ale o určité priateľské a du-
chovné puto, ktoré sa upevňuje
prostredníctvom vzájomnej mod-
litby, drobných darčekov a listov,
ktoré si s Kizzou vymieňame. Aj
týmto spôsobom majú naši žiaci
možnosť spoznávať radosť z daro-
vania, zriekania sa, drobnej obety.
Zisťujú, že naozaj platia slová Sv.
písma: "Blaženejšie je dávať, ako
prijímať."(Sk 20, 35)

V Roku milosrdenstva je vý-
zvou pre nás všetkých porozmýš-
ľať, akým spôsobom podať
pomocnú ruku tým, ktorí to najviac
potrebujú. Nemusia to byť len naši
vzdialení bratia a sestry v krajinách
tretieho sveta. Na našu pomoc čaká
neraz člen našej rodiny či sused.
Všimneme si ich?

Autor a foto:
Mária Ďurčová

Chudobných máme vždy medzi
sebouHosťom podujatia bol Ing.

Janko Pallo. Moderátorskej úlohy
sa zhostila Mgr. Marta Fukasová,
ktorá počas koncertu predstavila
nové, v poradí už tretie CD, ktoré
vyšlo pod názvom “Nech zvesť tá
rozlieha sa“. Koncertné vystúpenie
bolo spestrené orgánovým dopro-
vodom Anežky Kubekovej.

V úvode programu zaznela pie-
seň „Nech zvesť tá rozlieha sa“,
francúzsky nápev piesne pochádza
zo 14. storočia. Spestrením kon-
certu bola ,,Zruneková vianočná
omša“. 

Juraj Zrunek hoci bol rodákom
z Moravy, pôsobil len v sloven-
ských františkánskych kláštoroch.
Skomponoval dve vianočné omše
pastorálneho typu, v 30-tých ro-
koch 20. storočia ich objavil páter
Celestín Lepáček, rodák z Trstenej.
Slovenská hudobná história nachá-
dza v Zrunekovej vianočnej omši
ozvuky slovenského, česká zas mo-
ravského folklóru.
Scenár podujatia obohatil sólovým
vystúpením Janko Pallo s neterou
Emmkou, v ich podaní zaznela pie-
seň ,,Priateľ zvon“. Na záver kon-
certu nechýbala ani známa
vianočná pieseň ,,Tichá noc“, ktorá
vznikla v roku 1818 a jej autormi sú
Joseph Mohr a F. Xaver Gruber.
Program vyvrcholil spoločným po-
žehnaním, ktoré udelil páter Daniel.

Koncert bol poďakovaním Pánu
Bohu, ako aj príjemným kultúrnym
zážitkom spojený s posolstvom via-
nočného, ale aj posviatočného po-
koja, lásky a mieru. Toto všetko
bolo možné dosiahnuť iba zaniete-
nosťou a obetavosťou spevákov,
materiálnou, priestorovou a finanč-
nou podporou hlavne zo strany
mesta, sponzorov a dobrodincov, za
čo im patrí veľké ,,Ďakujem“.

Janka Štefanidesová

Radosť 1/2016
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Svätý rok milosrdenstva nám
dáva možnosť ukázať deťom a mla-
dým, ako ho zmysluplne, ale najmä
duchovne napĺňať.  Žiaci našej cir-
kevnej ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trste-
nej a zároveň nastávajúci
birmovanci sa o to snažia. Návšte-
vou starkých v Charitnom dome sv.
Františka z Assisi v Trstenej na-
plnili jeden zo skutkov telesného
milosrdenstva – CHORÝCH NA-
VŠTEVOVAŤ.

Deti zo školského klubu detí pri
ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej via-
nočnou scénkou a vlastnoručne vy-

robenými darčekmi potešili srdcia
babičiek a dedkov v Charitnom
dome sv. Františka v Trstenej. 

Aj žiačky 8. ročníka v rámci
technickej výchovy potešili svojou
prítomnosťou a elánom do života
starkých v charite rôznymi aktivi-
tami. Niektoré dievčatá pomáhali v
kuchyni, iné boli so starkými na
prechádzke, ďalšie zdobili medov-
níčky spolu s klientmi trstenskej
charity. Týmto ďakujem rodičom,
ktorí nám napiekli sladučké me-
dovníčky pre babičky a dedkov. Te-
šíme sa, že existuje dobrá
spolupráca nielen medzi žiakmi,

učiteľmi a rodičmi našej školy, ale
rozvíja sa aj partnerstvo medzi
ostatnými cirkevnými organizá-
ciami v našom meste (charita). Ve-
ríme, že  aj takýmto spôsobom sa
žiaci našej školy učia láske k blíž-
nym a úcte k starým a chorým.  

Nezabúdajme na to, že aj my o
niekoľko rokov budeme starí a
možno i chorí. Preto ukazujme
deťom i mladým v tomto Svätom
roku milosrdenstva cestu lásky,
empatie a pomoci starým, opuste-
ným a chorým ľuďom.

Dlholucká, Gensorová

Už sme vás informovali v našom farskom časopise o zbieraní známok v ZŠ. P.
O. Hviezdoslava pre misie. Doteraz vyzbierané známky sme odovzdali misijnému
sekretariátu, ktorý sídli v Bratislave. 

No opäť vás prosíme, zapojte sa aj vy do akcie zbierania použitých poštových
známok pre africké misie. 

Peniaze získané predajom
známok sú určené na podporu
misijných činností. 

Čo treba urobiť? Pre-
dovšetkým nevyhadzovať a
neodlepovať známky. Poštové
známky je potrebné vystrihnúť
s polcentimetrovým okrajom a
nepoškodené priniesť p. uč.
Hucíkovej do ZŠ P.O.Hviez-
doslava (štátnej školy) alebo
vložiť do schránky na fare,
poprípade doniesť do sakristie vo farskom kostole sv. Martina. 

“To, čo je pre nás nepotrebné, iným môže záchrániť život! “   ĎAKUJEME
Prosba tých, ktorým záleží na iných.

Spolupráca s Charitným domom

Radosť 1/2016

Zbierka známok pre misie pokračuje ďalej!

Foto: Martina Hucíková
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Relikvie sv. Terezky 20.1.2016: V tento
požehnaný čas prišla k nám malá svätica, aby pri-
niesla svoj „Dážď ruží“, ktorý sľúbila svetu na
smrteľnom lôžku: 

17. júla 1897, v ošetrovni matka Agnesa od Je-
žiša zaznamenáva:
„Cítim, že vstúpim do [nebeského] pokoja… No
najmä cítim, že začne moje poslanie. Poslanie pô-
sobiť, aby dobrého Boha ľudia milovali tak, ako
Ho ja milujem, a že darujem dušiam moju ces-
tičku. Ak dobrý Boh vyslyší moje túžby, strávim
svoje nebo na zemi až do konca sveta. Áno,
chcem tráviť svoje nebo tak, že budem robiť
dobro na zemi.“

Krátke správy:

Požehnanie cyklotrasy:
22.11.2015 bolo slávnostné otvore-
nie a požehnanie cyklotrasy. Pro-
gram sa začal sv. omšou o 10.30
hod., po nej sa veriaci presunuli na
začiatok cyklochodníka ku Žabe,
kde bolo požehnanie, a potom na-
sledoval program v Dome kultúry.

Jasličková akadémia:  Aj tieto Vianoce, ako po minulé roky, nám svojím krásnym programom spestrili
a pripomenuli narodenie Ježiška speváci z detsko - mládežníckeho zboru Mária.

Radosť 1/2016

Foto: archív redakcie Foto: archív redakcie

Foto: Ľubica Gibalová

Foto: Jakub Juris
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Púte v Krivej: V tomto roku slávime 100 rokov od narodenia našej vzácnej rodáčky - sestry Zdenky
Schellingovej. Preto ponúkame možnosť raz v mesiaci, v sobotu podvečer, putovať do Krivej a tam spoločne
ďakovať i prosiť. V mesiaci február putovali ženy, aby cez príklad a na príhovor bl. sestry Zdenky nanovo
objavili svoju hodnotu a žili svoje povolanie ženy. Svojím osobným svedectvom ich povzbudila pani Vlasta
Krafčíková z Popradu a počas kázne (v ktorej  pripomenul biblický pohľad, že žena je mužovi spoločnicou,
nie slúžkou) sa prihovoril pán dekan Ján Marhefka. 

Dobrovoľná duchovná obnova: Takmer päťdesiat našich birmovancov prišlo do Oravského centra
mládeže na nepovinnú duchovnú obnovu. Od nedele do utorka (28.2. – 1.3.2016) sme spoločne objavovali
bohatstvo modlitby, ktoré nám ponúka Cirkev. Kreatívny ruženec, sila rannej a večernej modlitby, krížová
cesta za dedinou  či spoznávanie Biblie. Na záver pri sv. omši sme osobne odovzdali našim mladým dosiaľ
neobjavený poklad – Každý deň s Božím slovom.

Misijný pamätník nenarodených detí: Začiatok pôstneho obdobia sme v našej farnosti mali
obohatený vzácnou návštevou. Bola to matka s dieťaťom, presnejšie Misijný pamätník nenarodených detí.
Toto súsošie je pozvaním nielen pre ženy trpiace bolesťou zo straty dieťaťa prijať Božie milosrdenstvo a od-
pustenie. Je aj svedectvom úcty k životu a pripomenutím, že najväčším darom je počaté a narodené dieťa.

Sestry Božieho milosrdenstva v
Trstenej: V Roku milosrdenstva našu farnosť
navštívili sestry Božieho milosrdenstva z kláštora
v Nižnom Hrušove. Sestra Paula a setra Jana Mária
pripravili víkendovú duchovnú obnovu (22. – 24.
január 2016), v ktorej sa osobitne prihovorili našim
birmovancom (piatok). Našim seniorom (v sobotu)
sa poďakovali za ich svedectvo a vernosť. V so-
botu poobede sestry navštívili aj našu nemocnicu
a charitný dom, aby aj tam priniesli nádej milo-
srdenstva. Podvečer sa prihovorili manželom, ktorí
si obnovili manželské sľuby. V nedeľu sme spo-
ločne ďakovali korunkou Božieho milosrdenstva
za milostivý čas.

Radosť 1/2016

Foto: Ľuboš Laškoty

Foto: Ľuboš Laškoty
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V nedeľu 28.2.2016 sa konalo literárno-dramatické pásmo Anjelom svojim prikážem o
tebe o božom služobníkovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi v podaní ochotníkov zo Zákamenného. 

Toto pásmo, hoci nie zámerne načasované pred voľbami, ukázalo veľkú zodpovednosť každého z nás pri
voľbe svojho politického systému, nielen pred spoločnosťou, v ktorej žijeme, ale aj pred samotným Bohom.

Mali by sme sa vždy poučiť z predchádzajúcich chýb a nezahadzovať svoje šance správaním typu: „Aj
tak si budú politici robiť, čo chcú; my sme malí páni, aby sme rozhodli; na jednom hlase nezáleží... .” Pozor,
história sa väčšinou opakuje s ešte horšou intenzitou, ak si nedáme pozor  a sme nepoučiteľní!

Dekanská púť v Krakove v Roku milosrdenstva: Dňa 5.3. sa v Sanktuáriu Božieho milo-
srdenstva stretli veriaci z Trstenského dekanátu. Ako zhodnotil pán kaplán Kožuch, myslel si, že túto púť
absolvuje okolo 500 veriacich, no je ich mnohonásobne viac. Po príchode sa veriaci zúčastnili poľskej sv.
omše, kde prítomných privítali aj poľskí kňazi. Po nej nasledoval samotný program púte:ruženec, sv. omša
čas na osobné návštevu okolia, osobnú modlitbu... 

Počas sv. omše vdp. dekan Marhefka vyzdvihol zodpovednosť za seba, za svoje modlitby a prosby k
Bohu. Púť sa zakončila adoráciou v Centre Jána Pavla II.

Relikvia v OCM: V deň výročia smrti pána dekana Michala Tondru (18. február) sme v OCM počas
sv. omše privítali vzácnu relikviu, ktorú nám z Trnavy priviezli sestry Sv. kríža. V našej farnosti v Ústí
máme natrvalo prítomnú bl. Sestru Zdenku, ktorej ostatky sme prijali. Sme veľmi radi za túto vzácnu prí-
tomnosť medzi nami. Všetci ste pozvaní prísť si uctiť túto sväticu.

Radosť 1/2016

Foto: Ľuboš Laškoty

Foto: Lukáš Poláčik
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Správy z filiálky Zábiedovo

Sviatok sv. Mikuláša už tradične netrpezlivo očakávajú najmä deti a nebolo tomu inak ani na konci
minulého roka. Zábiedovské deti si stretnutie s Mikulášom užili na viackrát. 

Najprv priniesol darčeky deťom v materskej škole a žiakom v miestnej základnej škole. O pár dní
sa s Mikulášom stretli všetky deti z obce opäť, lebo sladké darčeky dostali v Kostole Božského Srdca
Ježišovho. 

Koncert Súkromnej ZUŠ Tvrdošín, ktorá má v Zábiedove svoje elokované pracovisko, bol úvodným
kultúrnym podujatím, ktoré navodilo sviatočnú atmosféru Vianoc. V

Veľmi dobre pripravené a s radosťou i nasadením predvedené pásmo melódií, piesní a tancov s námor-
níckym aranžmánom v zaplnenej spoločenskej sále obecného úradu priniesol radosť a skvelý zážitok a vy-
slúžil si opakovaný potlesk divákov.

Betlehemci patria neodmysliteľne k Vianociam a nesklamali ani počas posledných vianočných sviat-
kov. S nacvičeným programom vystúpili zábiedovskí chlapci pred zaplneným kostolom tesne pred pol-
nočnou sv. omšou a za svoj výkon si vyslúžili zaslúžený potlesk.

Jasličková pobožnosť sa v zábiedovskom kostole konala na Božie narodenie. 
Aj tu si diváci mohli vychutnať milé sviatočné pásmo v podaní účinkujúcich, ktorí príprave obetovali

svoj čas a sebe aj iným umožnili hlbšie prežitie vianočných sviatkov.

Radosť 1/2016
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Vianočný koncert – bol vyvrcholením koncoročných kultúrnych podujatí starého roka. Konal sa v  prvú
nedeľa po narodení Krista 27. 12. 2015 v Kostole Božského Srdca Ježišovho. 

Predstavili sa v ňom domáci účinkujúci: spevácky talent – Monika Drgáňová; tanečnice – žiačky S-
ZUŠ Tvrdošín, elokovaného pracoviska Zábiedovo; domáce hudobnícke talenty; spevácky zbor Božského
Srdca; ženská spevácka skupina Horárky sprevádzaná harmonikármi a ďalší. 

Okrem silného umeleckého zážitku si všetci prítomní odniesli aj novoročné priania s odhodlaním šíriť
vianočné posolstvo lásky okolo seba nielen v čase vianočných sviatkov, ale počas celého roka 2016.

Autor aj foto: Ján Banovčan

Fond Pomocná ruka
V januári 2016  sme v našej farnosti založili  fond “Pomocná ruka”. Tento fond je tvorený z

pravidelných mesačných príspevkov dobrovoľných darcov. Slúžiť bude na pomoc sociálne odká-
zaným rodinám našej farnosti. Ak by ste chceli prispieť, môžete tak urobiť na účet:

0054180174/0900 (SK4609000000000054180174) VS 2016.

Pravidelné mesačné príspevky 
1. na účet posielam peniaze do 20. dňa v aktuálnom mesiaci, uvádzam variabilný symbol 2016
2. ak mi situácia nebude dovoľovať naďalej prispievať, stačí oznámiť pánovi farárovi, že končím
s prispievaním
3. ak nechcem prispievať prevodom na účet, môžem peniaze osobne odovzdať pánovi farárovi,
alebo v obálke označenej nápisom fond Pomocná ruka vhodiť do schránky na fare.

Jednorazové príspevky môžem poslať na účet kedykoľvek pod variabilným symbolom 2016,
alebo si zvoliť tak ako v bode 3. pri pravidelných príspevkoch.

Raz ročne bude podaná oficiálna informácia o tom, ako sa vyzbierané prostriedky použili. Pri-
spievatelia sa kedykoľvek môžu informovať u pána farára.
Pán Boh zaplať za vašu štedrosť a ochotu.
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TV LUX sa po dohode so spoločnosťou Towercom stala 1.júna 2015 súčas-
ťou národného nekódovaného DVB-T multiplexu, ktorý je dostupný pre cca.
80% divákov na Slovensku (dostupnosť pokrytia vlastnej lokality si môže divák
overiť na stránke www.volnatelka.sk/dostupnost). K sledovaniu TV LUX je po-
trebná vonkajšia prípadne vnútorná terestriálna anténa a postačovať bude aj
štandardný set-top-box. Divák teda nemusí dokupovať nové zariadenie a tele-
víziu naladí jednoduchým automatickým preladením kanálov.

Sobáše: 

Matrika

Pohreby:

Krsty: 

Farská matrika
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Trstená: Roman Baroš, Nina Mária Hojová, Kristína 

Janotíková, Miloš Štefanides, Aurélia Leginusová, Eduard Dinda, Mateo Jankola, Tomáš
Stas, Júlia Korčušková, Filip Kakačka, Liliana Beňová, Diana Fukasová, Adrián Furdek,
Soňa Štefanidesová, Matej Kovalík, Nela Matušíková, Tobiáš Rehák, Matúš Macura, Samuel
Kuráň

Zábiedovo: Richard Števaňák, Hana Murcinová,

Adam Kubík, Olívia Váleková, Adrián Gibas 

Ústie: Rebeka Stašová

Trstená: Vladimír Šandor a Mária Jantošíková, Jaroslav

Krucina a Veronika Suľová, Marek Sačurovský a Beáta Kuráňová, Tomáš Greššák a
Veronika Lucká, Martin Parec a Lucia Šálková, Matúš Štrbáň a Marianna Harkabuzová,
Maroš Hollý a Adriána Mičáňová, Michal Šálka a Zuzana Javorková

Trstená: Amália Mačorová (1931), Kristína Janotíková

(2015), Martin Trstenský (1925), Michal Šálka (1986), Milan Janotík (1936), Ladislav
Mamira (1945), Viktor Mačor (1925), Jana Marušáková (1961), Štefan Morčuš (1923),
Matej Hucík (1939), František Koleják (1923), Irena Jendraššáková (1932), Vladimír Gvož-
diak (1943), Juraj Smitka (1926)

Zábiedovo: Kristína Tomášková (1935), Vladimír

Chrenek (1947), Anna Lekárová (1941)

Ústie: Mária Konšová (1923)
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Miništranti

Foto: Ľubomír Sahuľ
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