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Popri jubilejnom roku sv. Cyrila
a Metoda vyhlásenom na Slo-
vensku začína aj Rok viery, ktorý
vyhlásil pápež Benedikt XVI. pre
celý svet. O viere sa toho popísalo
veľa, každý prežíva
svoju vieru svojím
neopakovateľným
spôsobom. Nadikto-
vať niekomu, ako
má veriť a prejavo-
vať svoju vieru, sa
nedá. Môžeme uká-
zať príklad, vysvet-
liť princípy, naučiť
overené postupy,
ale sme jedinečné
bytosti s vlastným
prežívaním svojich
vnútorných pocitov.
Všetkých nás však
spája spoločný cieľ,
zmysel našej exis-
tencie, dôvod viery
– Boh a jeho láska,
večný život pod
jeho vládou.

„Keď múdreho
vyzvú, aby vrátil, čo
mal požičané, teda
jeho život, nebude
šomrať na osud, ale
povie: – Vďaka za
to, čo som dostal,
viem, že to bolo iba
požičané. Zaplatil
som síce veľkú cenu
za to, že som sa o to
smel starať, ale
keďže tak prikazuješ, vraciam 
a odstupujem ti všetko s vďakou 
a rád. Ak mi ešte chceš niečo z toho
nechať, budem sa o to aj naďalej
starať. Ak sa však rozhodneš inak,
vrátim ti všetok hnuteľný i nehnu-
teľný majetok.“ (Seneca)

Seneca nebol kresťan, no jeho
myšlienka sa presne hodí k nášmu
postoju voči Bohu. Postavíme sa
pred neho a vrátime mu svoj poži-
čaný život. Na to by sme nemali

nikdy zabúdať, že náš život nám
nepatrí, nie sme jeho vlastníkmi,
máme ho len prepožičaný od Stvo-
riteľa. Mnohí sa správame k sebe
ako vlastníci, „páni stvorenia“, ne-
myslíme na vrátenie pôžičky, na
vrátenie v stave nám danom, 

v stave nevinnosti, zachovanosti
dobrého, kráse srdca. Sme veľ-
kými dlžníkmi na našej životnej
púti.

Viera nám ukazuje túto púť ži-
votom. Môže nás
sprevádzať v našich
pochybnostiach,
dodať nám istotu 
v tápaní o potreb-
nosti nášho bytia tu
medzi všetkými.
Ale zároveň nás
upozorňuje na naše
slabosti a nedoko-
nalosti, na našu zá-
vislosť na Bohu.
Môžeme sa proti
tomu postaviť, mô-
žeme nepočúvať
Božie rady, mô-
žeme žiť tváriac sa,
že Boha nám ne-
treba, môžeme do-
konca popierať jeho
existenciu, ale to
nič nemení na fakte,
že aj tak sa posta-
víme pred Stvori-
teľa a vydáme počet
zo svojho správco-
vania. Zakrývať si
oči, predstierať ne-
vedomosť, nepripú-
šťať si iné nás
nezbaví zodpoved-
nosti za svoj život.

Vezmime si
život do svojich

rúk, riaďme sa Bohom a konajme
dobro nemysliac len na seba a zí-
skame tú skutočnú nádhernú od-
menu, po ktorej by sme mali túžiť
– byť po vzkriesení v Božom 
kráľovstve.

Jaroslav Chovanec, farár
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„Viac pracovať s otázkou zmyslu života
a jeho posledného cieľa.“ Táto veta mi rezonuje
v mozgu odvtedy, ako som ju počula v odpustovej
kázni otca vikára a akosi mi nedá, aby som nehľa-
dala jej najjednoduchšie vysvetlenie. 

Najskôr sa zamyslime nad tým, čo je zmy-
slom nášho života. Ak by sme túto otázku rozo-
berali z pohľadu súčasného materialistického

egoizmu, bolo by pre nás zmyslom uspokojiť všetky „naše potreby“ tu
a teraz. Z kresťanského hľadiska by sme mali nazerať na ňu úplne od
konca. Znamená to pochopiť, čo je naším posledným cieľom, aby sme
mohli nájsť k nemu správnu cestu.

Ak veríme, že je ním spása našej duše a tá závisí od našej spolupráce
s Bohom, budeme podľa toho žiť a konať. Teda, jedine cez vieru môžeme
nájsť skutočnú podstatu vlastného zmyslu života, ktorý pramení v Bohu
a jeho prikázaniach. 

Aj v tomto čísle nášho časopisu vám chceme priblížiť podstatu a silu
viery cez slovo na zamyslenie od nášho vdp. farára; pripomenúť si, že
bez posolstva Rastislava by sme nemohli oslavovať už 1150. výročie prí-
chodu našich vierozvestov; históriu kostola sv. Juraja, prijímanie svia-
tostí a rôzne udalosti v našej farnosti. Takto, hoci v skromnejšej miere,
chceme pokračovať v šírení dedičstva našich otcov a viac pracovať
s otázkou zmyslu života, nielen svojho vlastného, ale aj nášho spoloč-
ného - farského.

Andrea Šprláková

snímka: Ivan Drgáň

Sviatosť birmovania
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storočí, kedy musela odolávať vo-
jenským útokom zo strany Slova-
nov, Peržanov či Arabov, sa 9.
storočie nieslo v znamení vnútornej

stabilizácie a nového rozkvetu ríše.
Spomínané krízové obdobie

Byzantskej ríše však umožnilo zrod
novej veľmoci na dolnom Dunaji.
Bolo ňou Bulharské cárstvo, ktoré

stále silnelo a v prvej polovici 8.
storočia sa stalo rozhodujúcou vo-
jensko-politickou silou na Bal-
káne. V 9. storočí prežilo

Bulharsko svoj mocen-
ský vrchol vďaka sil-
ným vládcom ako boli
Krum, Boris či Si-
meon. Jeho hranice
siahali na severe až 
k mestu Sirmium, teda
až k hraniciam Fran-
skej ríše.

V západnej Eu-
rópe bolo 9. storočie
obdobím zrodu jednej
z najväčších mocností
stredoveku – Franskej
ríše. Niežeby neexisto-
vala skôr, Franská ríša
vznikla už v 5. storočí,
ale až koncom 8. a za-
čiatkom 9. storočia sa
podarilo Karolovi Veľ-
kému vybudovať z nej
skutočné impérium.
Jeho ríša siahala v tom
čase v smere západ –
východ od španielskej
rieky Ebro až po Dunaj
a v smere sever – juh
od dánskej hranice po
strednú Itáliu vrátane.
V roku 843 došlo na
základe Verdunskej
zmluvy k rozdeleniu
ríše na tri časti. Vý-
chodná časť ríše je oz-
načovaná ako
Východofranská ríša,
v ktorej vládol Ľudovít
Nemec. Už jeho prí-
vlastok nám hovorí, že
spravoval tú časť ríše,

z ktorej sa v 10. storočí vyvinulo
Nemecké kráľovstvo. 

V priestore nad Dunajom a v
povodí rieky Morava sa pravdepo-
dobne už koncom 8. storočia 
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Rastislavovo posolstvo
Vo všeobecnosti sa príchod so-

lúnskych bratov svätého Cyrila 
a Metoda na Veľkú Moravu kladie
do roku 863. Už zo školských lavíc
sú zaiste každému známe
okolnosti, ohľadom Ras-
tislavovho posolstva na
byzantský cisársky dvor,
v ktorom žiada cisára
Michala III. o vyslanie
učiteľov viery pre svoj
ľud. Aké však bolo poza-
die Rastislavovho posol-
stva? Išlo mu len o čisto
náboženský cieľ alebo
môžeme za tým vidieť aj
niečo viac? A prečo sa
Rastislav obrátil so svo-
jou žiadosťou práve na
byzantského cisára? Aké
stanovisko zaujal pápež?
Aby sme mohli nájsť
uspokojivé odpovede,
musíme sa snažiť lepšie
poznať dobu, politickú
situáciu v stredoeuróp-
skom priestore či celej
Európe, predovšetkým so
zreteľom na politiku pá-
pežstva a jeho vzťahy 
s Byzanciou. To nám po-
môže pochopiť situáciu,
v ktorej sa nachádzal
Rastislav v čase, keď vy-
slal posolstvo byzant-
skému cisárovi.

V roku 476 došlo 
k zániku západnej časti
poslednej veľkej ríše sta-
roveku – Rímskej ríše.
Jej východná časť však
naďalej prežila a zostala
mocnosťou východnej
Európy ešte nasledujú-
cich tisíc rokov. Byzantská ríša sa
tak stala dedičom Rímskej ríše a jej
bohatej kultúrnej tradície. V prie-
behu stáročí prežila obdobia rozma-
chu i úpadku. Po krízovom 7. a 8.



vyformovali dve slovanské kniežat-
stvá – Moravské a Nitrianske. Re-
latívne samostatný život viedli do
roku 833, kedy moravské knieža
Mojmír vyhnal z Nitry Pribinu 
a položil tak základy štátneho
útvaru, ktorému história dala meno
Veľká Morava. Jej bezprostredným
susedom bola Franská ríša, ktorá sa
v duchu svojej ríšskej ideológie
snažila presadzovať svoj politický
vplyv v okolitých slovanských „štá-
tikoch “. Relatívne blízkym suse-
dom bolo tiež Bulharské cárstvo,
ktoré bolo dôležitým mocenským

činiteľom v Karpatskej kotline. Na-
pokon Byzancia, hoci bola dosť
vzdialená od Veľkej Moravy,
predsa jej vplyv nemožno zaned-
bať. Ako veľmoci Východu sa jej
totiž týkali všetky politické záleži-
tosti v priestore Balkánu, obzvlášť
keď sa týkali Bulharska a Franskej
ríše.

Ako sme už spomenuli, pre
Veľkú Moravu boli podstatné
vzťahy s Franskou ríšou. Veľkomo-
ravskí panovníci boli totiž v určitej
miere od nej politicky závislí. Aj
knieža Rastislav vďačil za svoj post
východofranskému kráľovi Ľudoví-
tovi Nemcovi, ktorý zbavil vlády
Mojmíra a na jeho miesto dosadil
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práve Rastislava. Od neho bola
potom očakávaná poslušnosť a
spojenectvo, ktoré boli daňou za
sprostredkované postavenie.
Okrem toho na Morave aj v Nitre
už dlhšiu dobu pôsobili franskí mi-
sionári, ktorí boli nositeľmi aj po-
litického franského vplyvu.
Nemožno im to však zazlievať,
pretože je logické, že franskí bi-
skupi, keďže tu vyvíjali misijnú
činnosť zo svojich prostriedkov, si
aj nárokovali na jurisdikciu nad tý-
mito územiami. A biskupi ako
kniežatá a predstavitelia krajiny,

museli spolupracovať
so svojím kráľom 
a boli na ňom závislí. 

Rastislav však
napriek tomu, že Ľu-
dovít Nemec od neho
očakával lojálnosť,
rozhodol sa vzoprieť
franskému vplyvu a
zbaviť seba a svoju
ríšu politickej závi-
slosti. A tak celé obdo-
bie jeho vlády je
charakteristické protif-
ranskou politikou,
ktorá niekoľkokrát vy-
ústila do otvoreného
vojenského konfliktu.

Aby Rastislav získal úplnú autonó-
miu pre svoju krajinu, musel sa
nutne vysporiadať aj s vplyvom či
závislosťou na poli cirkevnom.
Najvhodnejším riešením bolo zria-
diť samostatnú cirkevnú provinciu
pre Veľkú Moravu na čele s arcibi-
skupom. Arcibiskupstvo sa totiž
opieralo o autoritu pápežstva, ktorá
mu dodávala nezávislosť a legitím-
nosť nielen pre samotné arcibi-
skupstvo, ale aj pre celú krajinu. 

Veľkomoravské knieža sa 
s touto žiadosťou obrátilo najprv na
pápeža. Situácia však bola oveľa
zložitejšia, ako si Rastislav predsta-
voval. Pápež mu nebol ochotný vy-
hovieť, pretože sledoval vyšší

záujem - pokrstenie Bulharov z rúk
západnej Cirkvi, ktoré sa veľmi
sľubne črtalo vďaka uzavretému
spojenectvu medzi Ľudovítom
Nemcom a Borisom. Získanie Bul-
harska by tiež pápežovi pomohlo
zlepšiť svoje pozície v snahe 
o opätovné získanie dávnejšie stra-
teného územia na Balkáne (tzv. Il-
lyrica). Jurisdikciu nad Illyricom
odňal pápežom byzantský cisár
Lev III. v roku 731 a odvtedy sa
pápeži snažili získať toto územie
späť. Ich úsilie však ostalo bez
úspechu. Ak by pápež Rastislavovi
vyhovel, hrozilo mu, že stratí pod-
poru Ľudovíta Nemca, a teda by
stratil vyhliadky na získanie Bul-
harska a Illyrica. Pápež preto ne-
splnil požiadavku danú zo strany
veľkomoravského kniežaťa a to
bol dôvod, prečo sa Rastislav ob-
rátil smerom na kresťanský 
východ. 

Knieža Rastislav bol silným
panovníkom, ktorý svojou politi-
kou sledoval nezávislosť Veľko-
moravskej ríše. Aby ju skutočne
dosiahol, bol nútený pristúpiť aj 
k osamostatneniu sa od franských
biskupov v Bavorsku. Vlastná cir-
kevná provincia s arcibiskupom,
ktorá by vznikla na Veľkej Mo-
rave, by bola dostatočnou zárukou
svojbytnosti Veľkomoravskej ríše.
Tvrdiť však, že týmto krokom sle-
doval len politické ciele a svoje
mocenské ambície, akoby mu na
náboženskom živote v jeho krajine
nezáležalo, by bolo určite mylné.
Rastislavovi nepochybne záležalo
na tom, aby sa v jeho krajine šírila
kresťanská viera. V jednotnej a sa-
mostatnej cirkevnej organizácii,
akú predstavovalo arcibiskupstvo,
videl prostriedok na zveľadenie 
a upevnenie kresťanstva v krajine.

Martin Bunda, seminarista
ilustračné snímky: redakcia;

wikimeia.org/wiki/File:Prince
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Tiché posolstvo
V apríli tohto roku uplynulo sto rokov od potopenia lode Titanic, ktorá bezpochyby predstavuje

jednu z najväčších a najznámejších námorných tragédií. Aj po storočí pretrváva táto udalosť v pamäti
ľudstva, fascinuje svojím príbehom a stále ostáva zahalená rúškom tajomstva. S odstupom času ju však
možno vnímať aj ako určité posolstvo, na ktoré by sme ani v dnešnej dobe nemali zabúdať. Pripomeňme
si teda, čo sa pred 100 rokmi odohralo a aký odkaz zanechala táto tragédia pre nás a ďalšie generácie. 

Titanic, nazývaný aj loď snov,
bol luxusný zaoceánsky parník zho-
tovený na prepravu cestujúcich
medzi európskym a americkým
kontinentom. Celkovými rozmermi
a konštrukciou išlo o najväčšiu loď,
aká bola dovtedy postavená a túto
skutočnosť umocňoval aj jej sa-
motný názov. Svojou dokonalos-
ťou a prepychom svedčila 
o veľkom technickom pokroku
ľudstva. Vďaka najmodernejším
výrobným technológiám, aké
vtedy existovali bol predpoklad
jej prípadného potopenia taký
malý, že konštruktéri označili loď
za prakticky nepotopiteľnú. Ako
to už býva, zakrátko sa už o Tita-
nicu rozprávalo ako o nepotopi-
teľnej lodi, ktorú by ani sám Boh
nedokázal potopiť. 

Na svoju prvú plavbu sa Tita-
nic vydal z Anglicka do New Yorku
s vyše 2200 cestujúcimi na palube.
O viere v dokonalosť a bezchyb-
nosť tohto diela svedčil aj fakt, že
počet záchranných člnov na lodi ne-
postačoval ani pre polovicu po-
sádky. Počas prvých dní sa Titanic
plavil najvyššou možnou rýchlos-
ťou, aby dorazil do cieľa v čo naj-
kratšom čase, čo malo ešte viac
posilniť mýtus o jeho veľkoleposti.
Táto snaha dokonca prevážila nad
opatrnosťou posádky, ktorá aj na-
priek varovným telegrafickým sprá-
vam a nebezpečenstvu plávajúcich
ľadovcov podcenila ich hrozbu.
Priebeh plavby sa však zdal byť
bezproblémový a všetko nasvedčo
valo tomu, že Titanic onedlho prvý-
krát slávnostne dorazí k americ-
kému pobrežiu.

V noci 14. apríla 1912 však
došlo k nečakanej udalosti, ktorá
zmenila osudy všetkých cestujú-
cich a vyvrátila mýtus o nezničiteľ-
nosti tohto majestátneho diela.
Krátko pred polnocou narazil Tita-
nic na veľký ľadovec, ktorý spôso-

bil jeho závažné poškodenie. V tú
chvíľu len kapitán so svojou posád-
kou pochopili, že osud lode je spe-
čatený a zakrátko skončí na dne
Atlantického oceánu. Ich telegra-
fické volanie o pomoc zaregistro-
valo niekoľko lodí v okolí, avšak
ani jedna nebola tak blízko, aby sa
dostala včas na miesto tragédie.
Keďže Titanic nemal dostatočný
počet záchranných člnov, nešťast-
nému koncu nebolo možné zabrá-
niť a spolu s loďou zahynulo 
v ľadovej vode vyše 1 500 
pasažierov.

Už celé storočie leží vrak Tita-
nicu na dne mora a je tichým hro-
bom mnohých ľudí a ich osudov.
Pred nedávnom odišiel z tohto
sveta aj posledný žijúci účastník
tragédie. Táto udalosť sa však 

stala nezabudnuteľnou legendou, 
a najmä určitou formou výstrahy,
ktorá žije dodnes. Práve tak, ako
vtedy ľudia precenili dokonalosť 
a nezničiteľnosť svojho diela, tak
podcenili vlastnú opatrnosť a bez-
pečnosť, ktoré sa im nakoniec stali

osudnými. Aj dnes má ľudská spo-
ločnosť sklony k vyvyšovaniu sa 
a pýche na svoje materiálne bohat-
stvo a konzumný spôsob života, na
báze ktorých sú v čoraz väčšej
miere stavané ich hodnotové krité-
riá. Ani v súčasnej modernej dobe,
v ktorej má človek množstvo tech-
nických vymožeností by sme však
nemali zabudnúť pristupovať ku
každému svojmu úspechu v živote
s pokorou a vnímať ho ako Boží
dar, ktorý ak si prestaneme vážiť,
môžeme ho ľahko stratiť. Aj príbeh
o Titanicu je dôkazom, že akákoľ-
vek pýcha a viera v ľudskú doko-
nalosť a neomylnosť môžu veľmi
rýchlo skončiť na dne.

Vladimír Bartoš, lekár
snímka: Jaroslav Chovanec
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Rok čo rok prežívame veľko-
nočné sviatky. Pripomíname si
umučenie, smrť i zmŕtvychvstanie
Ježiša Krista. Za „judášsky groš“ –
teda za 30 strieborných - ho
na smrť vydal jeden z jeho
učeníkov, Judáš Iškariotský.
No jeho mučiteľmi boli na-
koniec rímski vojaci, ktorí
pomohli židovským nábo-
ženským predstaviteľom
„zbaviť sa“ nepohodlného
proroka. Skôr, ako sa to
udialo, prebehli prípravy.
Bolo potrebné zmanipulo-
vať dav, aby kričal: „Ukrižuj
ho!“

Krátko pred tohoročnou
Veľkou nocou sme si mohli
pripomenúť inú, v mnohých
súvislostiach podobnú uda-
losť. 25. marca 2012 uply-
nulo 70 rokov odvtedy, čo
Slovenský štát vypravil prvý vlak
do koncentračného tábora Osvien-
čim. Odišlo v ňom 1000 židov-
ských dievčat a žien. Pokračovali
ďalšie tisícky a celkom bolo zo Slo-
venska vyvezených do koncentrač-
ných táborov 68 až 71 tisíc
obyvateľov Slovenska, ktorí sa pre-
vinili len tým, že boli Židia. Po
oslobodení sa ich vrátilo iba 348.

Skôr, ako sa všetko spustilo,
prebehli prípravy. Prvým
krokom bola arizácia podni-
kov, teda prevod židov-
ských podnikov do rúk
nežidov (2200 židovských
podnikov bolo vyvlastne-
ných a prevedených na ne-
židov, ostatných približne
10 100 podnikov bolo zlik-
vidovaných). Druhou dôle-
žitou súčasťou príprav bolo
zriadenie troch pracovných táborov,
v ktorých časť Židov násilne zhro-
mažďovali. Tretím krokom bol
súpis židovského obyvateľstva.

Súpis sa robil podľa prísnych in-
štrukcií. Židov vykazovali v troch
kategóriách. Kategória „A“ obsa-
hovala chlapcov a dievčatá do 15

rokov, v kategórii „B“ sa uvádzali
Židia mužského pohlavia od 16 do
60 rokov veku a v kategórii „C“
Židia muži nad 60 rokov a ženy
nad 16 rokov. Takto bolo jasné, kto
je práceschopný a kto nie je. Vte-
dajší okres Trstená mal podľa sú-
pisu z roku 1942 spolu 34 miest a
obcí (vrátane obcí zatopených ne-
skôr Oravskou priehradou a orav-
ských obcí, ktoré sú dnes súčasťou

Poľska), v ktorých žilo 453 Židov
(z toho 237 v Trstenej a Tvrdošíne).
Teraz už nič nebránilo tomu, aby sa
mohli začať deportácie. Za „ju-
dášsky groš“ platený fašistickému

Nemecku začali zo Slovenska de-
portovať Židov do koncentračných
táborov. Je pravda, že v októbri
1942 slovenská vláda po interven-

ciách Vatikánu aj domácich
biskupov deportácie zasta-
vila. Tieto však v roku 1944
obnovili Nemci, ktorí po vy-
puknutí Slovenského národ-
ného povstania vtrhli na
Slovensko „robiť poriadky“.
Za každého deportovaného
Žida sa slovenská vláda za-
viazala Nemecku zaplatiť
500 ríšskych mariek (pri-
bližne 5 000 Ks). Slovenská
vláda teda zaplatila tento
„krvavý účet“ za všetkých
deportovaných Židov v plnej
výške, čo predstavovalo 288
miliónov slovenských
korún, resp. viac ako 29 mi-
liónov ríšskych mariek.

Konferencia biskupov Slo-
venska na svojom nedávnom 71.
plenárnom zasadnutí vydala vy-
hlásenie k tomuto smutnému vý-
ročiu, v ktorom sa hovorí okrem
iného aj toto: „Vtedajší zodpo-
vední politici sa hlásili ku kres-
ťanstvu a jeho hodnotám, no
niektorí z nich ich prenasledova-
ním Židov v praxi porušovali...
Tieto bolestné skutočnosti nás ako

katolíckych kresťanov mo-
tivujú k vyjadreniu úprim-
nej a hlbokej ľútosti nad
touto tragickou udalos-
ťou.“ 

Človek by rád uveril, že
konanie z obdobia II. sveto-
vej vojny sa už nemôže opa-
kovať, ale: 

6. júla 1995 – počas
vojny v Bosne na Srebrenicu obý-
vanú moslimami zaútočili srbské
jednotky vedené Ratkom Mladi-
čom. Asi 15 000 obyvateľov sa
rozhodlo pre útek k Tuzle a ostatní

To sa už nemôže zopakovať! Alebo...?
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sa vydali do neďalekého Potočaru,
kde sa chceli uchýliť pod ochranu
jednotiek UNPROFOR. Ich snaha
bola neúspešná. Srbské jednotky
počas dvoch dní mesto vyplienili 
a začalo hromadné vraždenie. 

Až 8 373 mužov bolo zabitých,
väčšinou zastrelených. Mnoho žien
bolo znásilnených, došlo aj k vraž-
dám žien a neplnoletých detí. Ich
jedinou vinou bolo, že boli mosli-
movia. Masaker v Srebrenici je naj-
väčší vojnový zločin v Európe od
konca druhej svetovej vojny. Me-
dzinárodný súdny tribunál v Haagu
ho označil za genocídu.

Viac ako polstoročie delilo tieto
udalosti, ľudská spoločnosť po-
učená z holokaustu mala byť oveľa
ďalej, nemali sa v nej už prebudiť
najnižšie pudy. A predsa...

Tu je to nebezpečenstvo. Ľudia,
rôzne motivovaní, dokážu nielen
zaprieť Boha, ale dokonca „prispô-
sobiť si jeho prikázania“. Žiadna
agresia totiž nemôže byť „svätou
vojnou“, žiadna forma rasizmu
nemá opodstatnenie, žiaden národ
nie je viac ako iný... Boh dal
ľuďom vo svojej nekonečnej láske
mimoriadne veľký dar – slobodu.
Dal ju ale všetkým ľuďom, a preto
nemôže byť slobodný národ, ktorý
svoju slobodu buduje na útlaku
iného národa, inej rasy, iného nábo-
ženstva. Nie preto obetoval Boh
svojho jediného syna na dreve
kríža, nie preto opakujeme túto
obetu v sprítomňovaní veľkonočnej
obety počas celého roka. Je preto
dôležité brať vážne slová našich
otcov biskupov a pamätať na - v
nich ukrytú - krutú historickú skú-
senosť. Lebo neexistuje „konečné
riešenie“, existuje len nekonečný
zákon lásky, ktorého uplatňovanie
vo vzťahoch môže priniesť 
„skutočné riešenie“.

Ján Banovčan
ilustračné snímky: J.Langer,Trstená

600-ročná; redakcia

Kostol svätého Juraja 
Františkáni v Trstenej v 18. storočí 

(1. časť)
Rehoľa menších bratov (františkáni) tvorí neodmysliteľnú súčasť cir-

kevných i mestských dejín Trstenej už takmer tri storočia. Františkáni
sa podieľali na formovaní duchovnej kultúry farnosti, vnášali evanjelio-
vého ducha svojím životom a prostredníctvom svojej misie tu v Trstenej
vytvárali spolu s farskými kňazmi duchovné spoločenstvo, ktorého po-
slaním bolo pripodobniť sa Kristovi. Týmto príspevkom prinášame po-
hľad na misiu františkánov v Trstenej od polovice 18. storočia na základe
výskumu autentických - najmä latinských písomností. Samotný Kostol
svätého Juraja v Trstenej je starší ako pôvodná misia františkánov v
Trstenej, ktorá sem prišla z materského kláštora z Okoličného. Kostol
bol postavený zrejme na prelome 17. a 18. storočia a františkáni z Oko-
ličného stabilne prichádzali do Trstenej až v sedemdesiatych rokoch 18.
storočia. 

Začiatok 18. storočia. V čase
stavovského povstania Františka I.
Rákociho (1703-1711) bol Kostol
svätého Juraja v Trstenej obsadený
luteránmi. Zrejme po roku 1711 sa
kostol vrátil do rúk katolíkov. Pô-
vodný kostol mal dĺžku 10,5 siahy
a šírku 5 siah. V roku 1728 ho kon-
sekroval biskup Lukáš Nataly.

Fundácia kňaza Jána Kar-
košku. Kňaz Ján Karkoška, pôvo-
dom z Oravy, zložil testamentom
140 zlatých na podporu františká-
nov v Okoličnom, aby vypomáhali
farárom v Trstenej. Okrem toho
táto fundácia bola navýšená o ďal-
ších 300 zlatých, z ktorých pátri
františkáni z Okoličného mali byť
živení a šatení, keď prichádzali ako
misionári do farnosti Trstená. 

Rok 1733. V tomto čase mesto
zachvátil veľký požiar, ktorý posti-
hol oba kostoly v meste. V roku
1733 osudný požiar spáli faru i dre-
vené farské budovy ako aj doku-
menty, ktoré ešte zostali. Vtedy sa
požiarom roztavili aj jestvujúce
zvony. 

Stavebné úpravy. Po požiari
bol Kostol svätého Juraja v dezo-
látnom stave. Postavila sa veža,
ktorá bola zvýšená o dve siahy.
Kostol sa rozšíril o tri chóry. Pod-

laha bola z kameňa. Postavila sa
nová drevená zvonica so štyrmi
zvonmi. V kostole sa nachádzal
jeden hlavný oltár a dva bočné. Na
chóre bol starý organ so siedmimi
registrami. 

Rok 1754. Kanonická vizitácia
z roku 1754 konštatuje, že v meste
nesídli žiaden rád ani rehoľa. La-
tinská správa uvádza, že kostol sa
nachádza uprostred mestečka a je
zasvätený svätému Jurajovi, voja-
kovi a mučeníkovi. Jeho zasväte-
nie sa slávi v najbližšiu nedeľu po
spomenutom sviatku. Uvádza sa,
že kostol nebol znesvätený. Správa
spomína, že mal len konsekrovaný
oltár. Zároveň sa konštatuje, že ho
dali postaviť miestni katolíci v
čase stavovských povstaní. Vtedy
ho aj obsadili evanjelici. Vizitácia
uvádza, že kostol má liturgickú vý-
bavu a príjmy spoločné s farským
Kostolom svätého Martina. V sa-
motnom kostole bol drevený chór
a pozitív so siedmimi registrami. V
tomto čase (v roku 1754) vo far-
nosti Trstená bolo 4984 katolíkov,
z toho 3432 dospelých. 

Rok 1757. Mesto Trstená zo
svojho majetku vyčlenilo pozemok
ornej pôdy na východ smerom k
obci Liesek. Pozemok mal výmeru
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23 siah a 17,5 siahy. Bola tu posta-
vená drevená budova s dvoma iz-
bami a jednou komorou.
Nachádzala sa tu aj malá ohrada
pre baránky. Stavba mala slúžiť pre
pátra Gaudencia Jablonského,

ktorý bol špirituálom a jeho spolu-
bratov. V tomto roku aj Oravské
panstvo súhlasilo s tým zámerom,
aby si pátri františkáni zo Salvato-
riánskej provincie postavili pri
mestečku Trstená túto stavbu (tzv.
depozitár).

Rok 1774. V tomto roku Mies-
todržiteľská rada v Bratislave od-
súhlasila usídlenie františkánov v
Trstenej z kláštora v Okoličnom.
Františkáni prevzali na seba závä-
zok vzdelávať mládež v humanit-
ných vedách a učiť ju nemeckému
jazyku. Podľa úradného postupu
toto rozhodnutie schválila aj
Oravská stolica na svojom zasad-

nutí dňa 12. novembra 1774. Fran-
tiškánov z Okoličného do Trstenej
uvádzal miestny farár - opát Ondrej
Bano. V tom čase bol dekanom
Dolného oravského dekanátu.
Prvý, ktorý podporil stavbu kláš-

tora, bol páter Eleazar Valter. Tento
poskytol dvesto zlatých. 

Prvé roky školy vedenej fran-
tiškánmi a divadelníctvo.
V prvom a druhom roku od prí-
chodu pátrov františkánov do
Trstenej sa zadovážili na ich ná-
klady divadelné scény a kostýmy
boli ušité vďaka finančnej podpore
farára z Veličnej - Františka Mado-
čániho, farára z Tvrdošína - Pavla
Bernoláka a vďaka prispeniu hlav-
ného výbercu tridsiatku v Tvrdo-
šíne - Jána Lokčanského. Dňa 10.
júla 1776 navštívil miestne školy
hlavný župan - Ondrej Török. Prí-
hovor za žiakov mal gramatista Mi-

chal Maťašovský. V roku 1778 aj
naďalej františkánska škola v
Trstenej zostávala bez akejkoľvek
podpory. Z toho dôvodu biskup z
Banskej Bystrice - František Ber-
chtoldt (ako kráľovský direktor)

napísal panovníkovi list vo veci fi-
nančnej podpory školy, profesorov
i samotného jej prefekta. Kráľ 
v tom čase komunikoval so svet-
skými a cirkevnými vrchnosťami
vo veci postavenia kláštora (rezi-
dencie) ako aj školy prostredníc-
tvom Uhorskej dvorskej komory 
a Miestodržiteľskej rady v Brati-
slave. Prefekt Oravského panstva
v tom čase zaslal prípis, v ktorom
stálo, že na námestí pri Kostole
svätého Juraja sa môže postaviť
škola i rezidencia pre pátrov. Záro-
veň odpísal, že na túto stavbu by
Uhorská komora mohla prispieť
sumou sto zlatých na zabezpečenie
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Archív františkánskeho kláštora v Trstenej, Descriptio ingressus fratrum minorum (latinský rukopis z
konca 18. storočia). 
Štátny archív v Dolnom Kubíne, f. Mestečko Trstená, k. 9, inv. č. 74, sťažnosti mesta proti Oravskému
panstvu a pátrom františkánom; inv. č. 317, súdne písomnosti, fasc. Kláštor a škola v Trstenej v 18.
storočí.

dreva, pálených tehál jedného for-
mátu a zároveň z tejto sumy by sa
financovali aj ručné a furmanské
práce na dovoz stavebného mate-
riálu.

Vojna s Pruskom a Trstená. V
júni 1778 počas prebiehajúcej
vojny Uhorska s Pruskom páter Fe-
licián Smutek ako gvardián kláštora
z Okoličného priniesol do Trstenej
pre pátrov stolové hodiny s ručič-
kou. Tieto hodiny páter Bazil Po-
lóni daroval pre potreby pátra
predstaveného i profesor-
ského zboru. Na prechodnú
dobu mal vznikajúci kláštor
v Trstenej uložené v Okolič-
nom tieto veci: 1 pozlátený
kalich, 1 veľké hodiny so
zvončekom a 1 monštranciu.
Tieto predmety, ktoré boli
uložené v kláštore v Okolič-
nom, boli v letných mesia-
coch zhabané pre
financovanie novej vojny 
s Pruskom. 

Položenie základného
kameňa kláštora a školy.
Dňa 12. augusta 1778 v čase ponti-
fikátu Pia VI.; počas pôsobenia no-
vého diecézneho biskupa Spišskej
diecézy - Karola Salbeka; za vlády
Márie Terézie a jej spoluvládcu -
rímskeho cisára Jozefa II.; za pôso-
benia kráľovského inšpektora škôl
grófa Františka Berchtoldta - bi-
skupa z Banskej Bystrice a za účasti
miestneho farára – opáta Ondreja
Bániho bol položený prvý nárožný
kameň na vybudovanie škôl a rezi-
dencie pátrov františkánov v Trste-
nej. Do základov boli vložené
relikvie svätých mučeníkov Pere-
grína, Auxília, Amáta a Beáta. Tejto
slávnosti sa zúčastnil aj hlavný
župan Oravskej stolice Ondrej
Török, podžupan Jozef Kubíni, pre-

fekt Oravského panstva Imrich
Turčáni, richtár Trstenej Ján Vrcho-
vina, notár mesta Matúš Kružlica,
generálny predstavený rádu franti-
škánov Paschal Avarísius. Okrem
toho bol prítomný aj provinciál Be-
nedikt Kóša, emeritný predstavený
provincie Kapistrán Krajconovský,
ktorý uviedol františkánov do
Trstenej. Ďalej boli prítomní: kus-
tód Jakub Vattmanský, definítori –
Kapistrán Nozdrovický, Modestus
Janota, Klement Šomodi, Ľudovít

Svaka a gvardián konventu z Oko-
ličného Anton Vančo. Tejto sláv-
nosti sa zúčastnili aj predstavený a
prefekt škôl v Trstenej Felicián
Smutek, katechéta Adolf Proste-
šovský, profesori: Benedikt Czeidl,
Krištof Antalík, Stanislav Ivánek,
miestny kaplán a františkán Vale-
rián Gull, ďalej správca milodarov
Anton Granec a brat - kuchár Paci-
ficus Kuhajda. 

Rezidencia pátrov františkánov
ešte ani v polovici 90. rokov 18.
storočia nebola celkom dokončená.
V jej dolnej časti sa nachádzali
miestnosti určené pre školu a v hor-
nej časti mali byť izby pre pátrov.
Na celkové dokončenie stavby
bolo potrebných ešte 3000 zlatých.

Strecha bola nedokončená a bola
vystavená dažďu a vetru. Hlavné
oporné múry sa len nedávno do-
končili. V tom čase tu neboli
žiadne podlahy, pivnice a miest-
nosti nemali klenby.

Rok 1780. Pozemok pri Kos-
tole svätého Juraja bol pridelený
františkánskej reholi rozhodnutím
Kráľovskej uhorskej dvorskej ko-
mory. Podobne aj cintorín pri Kos-
tole svätého Juraja v Trstenej im
bol udelený rozhodnutím zo dňa

10. apríla 1780. 
Rok 1783. V roku 1783 v mes-
tečku Trstená celkový počet
obyvateľov dosiahol 1778, 
z čoho 1281 bolo dospelých.
Rok 1794. V auguste roku
1794 počas konania verejných
trhov prostredníctvom stolič-
ných úradníkov sa slávnostne
vyhlásilo, že škola postavená
pri františkánskom kláštore má
slúžiť na všeobecné povznese-
nie veriaceho ľudu. Za týmto
účelom mesto Trstená s priči-
nením veriacich zo svojich pro-

striedkov prispelo sumou 5000
zlatých. Okrem toho dalo 112 siah
tvrdého dreva. Zároveň mešťania a
dobrovoľníci poskytli ručnú prácu
a priviezli kameň na základy a na
múry. 

Tento príspevok prináša len ur-
čitý chronologický prehľad vý-
znamnejších udalostí z dejín
františkánskej rehole v 18. storočí
v Trstenej. Zachovaných autentic-
kých dobových dokumentov o pô-
sobení františkánov v Trstenej je
značné množstvo, preto by stálo za
zváženie vo vhodnom čase pokúsiť
sa o vypracovanie ucelenej mono-
grafie o františkánoch v Trstenej,
pretože ich význam a vplyv na
chod mesta, farnosti i cirkevného
školstva je nezastupiteľný a neza-
nedbateľný. 

Marek Ďurčo
ilustračné snímky: redakcia
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V službe Bohu
V súčasnosti nie je veľa tých, ktorí vedia byť nápomocní tam, kde to veľmi neprináša finančný zisk,

a hlavne kde je práca službou. Takouto službou je aj práca údržbára vo farnosti. Často skrytá, ale veľmi
nezištná a potrebná. Jedna z tých, ktorú môžeme nazvať službou Bohu. V Trstenej sa jej už dlho venuje
pán Eugen Jankola.

Koľko rokov sa venujete tejto
službe? 
Tejto službe sa venujem od svojho
odchodu do dôchodku, teda už
osem rokov.

Čo vás ktomu priviedlo?
Po niekoľkých rokoch od obnovy
kostola a postavení budovy fary
bolo treba odstrániť niektoré zá-
vady a opraviť pokazené veci.
Oslovil ma dôstojný pán dekan
Tondra, vtedajší správca našej far-
nosti. Na jeho požiadanie som začal
robiť údržbu budovy kostola, fary i
okolia . Bol som už na dôchodku,
mal som viac voľného času, mám
svoje náradie potrebné na opravu
poškodených vecí, a tak som túto
ponuku na údržbu a drobné opravy
v našom kostole, farskej budove aj
okolo týchto budov prijal.

Aká je náplň tejto práce? 
Náplň práce údržbára je rôznorodá.
Ovládam viacero remesiel, mám
dobré vedomosti z oblasti elektriky,
klampiarstva, práce s drevom, viem
murovať, a tak tieto svoje vedo-
mosti plne využívam pri údržbe.
Náplň mojej práce je rôznorodá.
Spomeniem len niektoré najväčšie

práce, ktoré som za tých
osem rokov urobil. Na-
tretie vchodových dverí
lakom, oprava a výmena
dverí na fare, oprava so-
ciálnych zariadení po
každej väčšej akcii
(Spievame Márii), v su-
teréne farskej budovy sa
prerobila kuchyňa, zo
skladu na drevo sa pre-
robila ďalšia garáž, pri
výmene elektroinštalá-
cie sa v sakristii vymu-

roval a obložil nový priestor, v Ústi
sa prikrývala strecha. K pravidelnej
náplni mojej práce patrí aj zabez-
pečenie a výmena žiariviek, v je-
sennom období vyčistenie a
príprava zvodov a rín na zimu, v
zimnom období zasa pravidelné
odhŕňanie snehu. Okrem týchto
prác, ktoré som spomenul, sú to aj
iné práce, ktoré súvisia s dôstoj-
ným priebehom bohoslužby.

Pri tejto príležitosti by som
chcel poďakovať niektorým farní-
kom, ktorí mi pri väčších a nároč-
nejších prácach pomáhali. Sú to:
pán Jozef Šprlák, Viktor Jankola,
Viktor Mačor a Ján Pánek.

Mohli by ste nám povedať o
svojich začiatkoch? 
Začínal som s obavou či to všetko
zvládnem, musel som si všetko
prejsť, zistiť závady a nedostatky,
urobiť si harmonogram a postupne
opravovať jednu závadu za druhou.
S pomocou Božou a s pomocou
mojich synov sa mi to podarilo.

Zmenilo sa niečo za tie roky,
čo konáte túto službu?
Náplň práce je v podstate tá istá,
len v zimnom období sa mi uľah-

čilo odhŕňanie snehu. Dôstojný
pán farár Chovanec kúpil snežnú
frézu a práca sa tak urýchlila 
a uľahčila.

Je podľa vás potrebné niečo
zmeniť, doplniť na tejto práci?
(mala som na mysli napr. potrebu
pomoci aj iných pri nejakých prá-
cach ...)
Ako som už vyššie uviedol, práca
údržbára je rôznorodá. Pri niekto-
rých prácach si vystačím sám, pri
niektorých mi pomôžu moji syno-
via, no sú aj také práce, pri ktorých
potrebujem pomoc viacerých ľudí.
Keď oslovím iných farníkov a po-
žiadam ich o pomoc, vyhovárajú sa
na nedostatok času, hoci mnoho-
krát len-tak sedia a debatujú. Skôr
mi pomôžu bývalí spolupracovníci
zo Suchej Hory ako obyvatelia
Trstenej. Chcel by som na záver
podotknúť, že sa ľahšie kritizuje
moja prác, ako sa priloží ruka 
k spoločnej práci na zveľaďovaní
a skrášľovaní nášho Božieho
chrámu.

Čo by ste chceli odkázať
našim čitateľom?
Chcel by som všetkých poprosiť,
aby si vážili to, že máme taký
pekný Boží stánok, ktorý je nám
denne k dispozícii na rozjímanie 
i tichý rozhovor s Bohom, aby sme
si neničili dvere a lavice rôznymi
nápismi. Nech rodičia upozornia
svoje deti, aby na kolobežkách 
a skateboardoch neničili ohrady
okolo farskej budovy a poprosiť
hlavne mužov k väčšej ochote po-
môcť mi hlavne pri prácach, ktoré
potrebujú viac pracovitých rúk.

Andrea Šprláková
snímka: rodinný archív p. Jankolu
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Sviatosti v našom živote

Na tento deň naše ratolesti dlho
čakali. Príprava bola dlhá, no po-
trebná. Konečne nadišiel vytúžený
deň 27. 05. 2012, keď naši tretiaci
prišli do kostola, aby prvýkrát pri-
jali telo a krv Pána Ježiša.
Deň predtým prijali taktiež nie

menej dôležitú sviatosť – prvú
svätú spoveď. Každé z detí v ruke
držalo riadny zoznam svojich hrie-
chov, ktoré s trasúcimi rúčkami a ti-
chým hlasom vyznávali. Keď už
bolo „po tom“, s výdychom mohli
papieriky spáliť, s prianím, aby už
nikdy tie isté hriechy nemuseli
písať a vyznávať. To bolo prianie aj
nás dospelých.

Snažili sme sa kostol pekne pri-
praviť, s čím nám pomáhali všetci

zainteresovaní, ktorým patrí naša
vďaka. Mnohí to robia nezištne už
po dlhé roky, za čo im patrí
úprimné Pán Boh zaplať.

V deň prvého svätého prijíma-
nia bolo krásne počasie,
nebo sa smialo a tešilo z
toľkých pekných či-
stých duší. Slávnosť
bola dôstojná a dojí-
mavá . Zanechala milú
spomienku v detských,
a aj v našich mysliach.

K prvému svätému
prijímaniu pristúpilo
takmer 100 detí zo šies-
tich tried z dvoch škôl
pôsobiacich v našom
meste. Vyprosujme im,

Ak čakáte teologický článok, mýlite sa. Chcem
len napísať pár postrehov zo života. Chcem, aby sme
si spoločne všimli niečo, čo nás často mýli.

Bolo to pred rokmi, prežívali sme veľmi ťažké ob-
dobie a zrazu sme sa ocitli bez elektriny. Nebudem
opisovať, ako sa to udialo, napíšem len toľko, že sme
to nezavinili my. No v rade udalostí to bola povestná
posledná kvapka, ktorá ma úplne zložila. Po telefo-
náte do spoločnosti, ktorá riadi energetiku či to nie je
omyl a či môžu také niečo urobiť a po tom, ako ma
strohý hlas na druhej strane uistil, že áno, som sa bez-
mocne rozplakala. Keďže sme bývali v malom bytíku,
v ktorom sa nič nedalo utajiť, v tom na mňa pozeralo
šesť párov detských očí zneistených mojím plačom.
Na otázku, čo mi je, som zo seba vyliala ten nával ťaž-
kostí a zúfalstva, akoby mi tie malé stvorenia mohli
pomôcť tú situáciu vyriešiť. A oni mi predsa pomohli.
Nie vyriešiť situáciu, ale zmeniť pohľad na všetky tie
starosti. „A to je také hrozné, že nebudeme mať elek-
trinu? Veď je leto, vidno je dlho do večera a kúpime
si sviečky. Hlavne, že nám je spolu dobre, nie?“ vy-
riešila tú ťaživú situáciu moja najstaršia dcéra. A svet
bol hneď krajší- problémy nezmizli, len ja som si uve-
domila skutočnosť, ktorú privalili prežívané ťažkosti
a pod ich ťarchou som na ňu zabudla. Skutočnosť, že
podstatné nie je to, že rozpočítavame kúsky chleba,
aby sa každému ušlo ani to, že spíme traja na jednej

posteli, dokonca ani to, že nemáme elektrinu, ale to,
že sme spolu a je nám spolu dobre. Čo má toto spo-
ločné so sviatosťami? To, že aj pri nich zabúdame na
podstatu a viac dbáme na to nepodstatné. Bol čas, keď
sa naša farnosť pripravovala na veľkú udalosť – deti
mali po prvýkrát prijať dve vzácne sviatosti. Sviatosť
zmierenia a Oltárnu sviatosť. Deti čakali v kostole na
sviatostné zmierenie, pán kaplán musel niekoľkokrát
vstať z kľakadla, aby upozornil deti aj rodičov na
správanie. Vtedy ku mne pristúpila jedna mamka s
otázkou, aké to bude a či to dobre dopadne, lebo nie-
len jej, ale viacerým rodičom sa zdá, že je to také od-
fláknuté, také obyčajné... taká veľká slávnosť a taká
obyčajná... Áno, zvykli sme si na pompéznosť sláv-
ností, na to, že slávnosť, to je plno ozdôb, nádherné
šaty, bohatý stôl... a pri zháňaní a zabezpečovaní toho,
čo slávnosť podčiarkuje, ale ju netvorí, sme zabudli,
že tá najväčšia slávnosť je úplne niekde inde, tam, kde
ju nevidí ľudské oko, ale cíti srdce. Možno práve
preto začali rodičia upratovať kostol ešte počas trva-
nia sviatosti zmierenia a nevadilo im, že tak rušia to
výnimočné stretnutie Otca s márnotratným synom či
dcérou... Ak okamih stretnutia s Bohom vo sviatosti
nedokážeme srdcom vnímať ako neobyčajnú sláv-
nosť, potom ju takou neurobia ani šaty, ani výzdoba,
ani bohatá hostina...

Renáta Janoviaková

Veľký deň pre deti - prvé sväté prijímanie
aby dokázali žiť celý svoj ďalší
život v Božej blízkosti pod ochra-
nou nebeskej Matky Panny Márie.

Gitka Páneková
ilustračná snímka:Ivan Drgáň
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Prvé sväté prijímanie v Zábiedove
27. máj 2012 je pre 8 zábiedov-

ských tretiakov- štyroch chlapcov 
a štyri dievčatá, najväčšou udalos-
ťou, ktorá sa im bude navždy spájať
s týmto dátumom.

Ich prvé sväté prijímanie, ich
prvá svätá omša s úplnou účasťou.

Až do dnešného dňa totiž pri-
chádzali pred oltár s prštekom na
perách. Dnes prijali z rúk pána ka-
plána Michala Marlengu telo Ježiša

Krista. Po príprave, ktorá sa zdala
byť taká dlhá, konečne prijali do
svojich srdiečok vytúženého Je-
žiška. 

Na túto veľkú udalosť sa snažili
pripraviť skutočne zodpovedne.
Vyobliekali sa a pripravili si svoj
zovňajšok, a vo sviatosti zmierenia
si očistili aj svoje vnútro, vypará-
dili si aj svoje srdiečka.

Prajeme vám, deti, aby ste si

dokázali udržať čistotu svojich
sŕdc po celý zvyšok života. Aby ste
z nich nikdy nevyhnali Ježiška,
ktorého ste do nich prijali. Aby
vaše vnútro zostalo navždy jeho
vyparádeným príbytkom lásky,
ktorá z neho prežiari vaše životy,
činy, vzťah k rodičom a súroden-
com, k učiteľom a k blízkym, ale
aj k celkom neznámym ľuďom. 

Ján Banovčan

Birmovka a bojovníci spásy

Prvú júnovú nedeľu chlapci
a dievčatá z našej farnosti pri-
jali sviatosť birmovania. 

Keď na začiatku sv. omše
boli birmovanci predstavení bi-
skupovi a dozvedel som sa ich
presný počet – 201, v hlave sa
mi spontánne vynorilo porov-
nanie s filmom, ktorý nesie
názov 300. O čo išlo v tomto
filme? Grécko chce napadnúť
ohromné vojsko Peržanov.
Gréci narýchlo hľadajú rieše-
nie. Rozhodnú, že postavia armádu
zloženú iba z 300 najlepších bojov-
níkov. Tristo udatných bojovníkov
nelogicky bojuje proti niekoľkotisí-
covej presile, len aby zachránili
svoj národ.Bojujú do poslednej
kvapky krvi, všetci zomierajú, ale
ich odvaha a obetavosť spôsobí
zjednotenie Grécka a motivuje k
porážke Peržanov. 

Nedalo mi, aby som nezačal
uvažovať či dvestojeden mladých
ľudí, ktorí práve prijali sviatosť bir-
movania, bude odvážnych a silných
tak ako grécki bojovníci. 

Uvažoval som, či život v Trste-
nej po birmovke bude krajší, či me-
dziľudské vzťahy v Trstenej po
birmovke budú lepšie, lebo dvesto-
jeden mladých dostalo potrebnú
silu a dary, aby boli soľou zeme 
a svetlom sveta.

Uvažoval som či dvestojeden
mladých bude nádejou pre spolo-
čenstvo našej farnosti alebo sa rad-
šej k Cirkvi nebudú priznávať 
a najbližšie sa zjavia až pri uzatvá-
raní sviatosti manželstva.

Počas kázne sa mi páčila my-
šlienka otca biskupa, aby sa ich
správanie líšilo od správania spolu-
žiakov, ktorí nie sú pokrstení a ne-
chodia do kostola. 

Práve o to ide. Život a správa-
nie mladého kresťana musí byť pre
spolužiakov a kamarátov veľkým
výkričníkom. Nemal by byť nudný
a kresťan by nemal byť čudákom.
Môže užívať život naplno, môže
byť veselý, jeho zábava a trávenie
voľného času môžu byť atraktívne,
môže si vychutnávať výdobytky
dnešnej doby, len pritom stačí, že
bude rešpektovať nemenné hod-

noty a nepôjde proti vlast-
nému svedomiu. Ale mnoho-
krát bude musieť ísť proti
prúdu, bude musieť čeliť na-
rážkam, ohováraniu, posme-
škom, dokonca aj
ponižovaniu zo strany kama-
rátov. Ak zostane neoblomný
a nepoddá sa tlaku okolia,
jeho životný štýl postupne
nebudú pokladať za zbabe-
losť, začnú si ho vážiť a reš-
pektovať. Možno mnohí

začnú premýšľať, čo je príčinou
jeho správania a z čoho čerpá silu.
A toto je víťazstvo. 

Pri birmovke človek dostáva
všetky potrebné dary, celý du-
chovný výstroj, aby bol dokona-
lým bojovníkom spásy. Duch
Svätý si pri birmovke vždy splní
svoju povinnosť. 

Preto nám nezostáva nič iné,
iba dúfať, že aj naši birmovanci
slobodne prijali Boha do svojho
srdca a rozhodli sa s ním spolupra-
covať.

Všetci môžeme urobiť jednu
vec. Zahrnúť birmovancov do svo-
jich modlitieb, aby pochopili, že
birmovkou sa nič nekončí, práve
naopak, všetko začína. Na cestu
vykročili bojovníci spásy.... 

Stanislav Pňaček
snímka: Ivan Drgáň
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„Maličkí“ medzi nami 
Pohodlne som sa usadila do

kresla a natiahla za knihou. V tej
chvíli zazvonil mobil. Zdvihla som
– na druhej strane sa ozval hlas:
„Viete kto som?“ Po uistení, že po-
znám volajúceho, hlas na druhej
strane pokračoval: „Viete, čo sa mi
stalo? Ja to musím niekomu pove-
dať, lebo mi to je tak ľúto, tak veľmi
ma to bolí... Neruším vás? Viete ja
sa z toho neviem spamätať...“ Takto
začala sťažnosť človeka, ktorému
život naubližoval dosť a ľudské ja-
zyky sa voči nemu tiež nezachovali
šetrne. 

O čo išlo? Pre mnohých, ktorí
budú čítať tieto riadky, sa to bude
zdať bezvýznamná maličkosť a
možno sa pozastavia nad tým, kvôli
čomu sa niekto dokáže trápiť. No
matky a otcovia- a medzi tých patrí
väčšina z nás- to určite pochopia,
lebo vedia, že bolesť dieťaťa či už
fyzická alebo psychická bolí rodiča
niekoľkonásobne viac, než dieťa
samotné. Ale vrátim sa k príbehu.
Volala mamka dievčaťa na vozíku-
Ivanky, o ktorej sme na stránkach
časopisu už písali. Niekto im pridal
ďalšiu boľavú skúsenosť. Boľavej-
šiu o to, že sa stala na mieste, kde
sa spoločne stretávame, aby sme
chválili, vzdávali vďaky a prosili
Boha- v kostole. Podľa slov Ivanki-
nej mamky to bolo takto... Skončila
sa svätá omša, ľudia sa domodlili 

a pomaly odchádzali z kostola.
Vtom pristúpil k vozíku, na ktorom
sedela Ivanka, človek, ktorý spôso-
bil tú spomínanú bolesť – začal do
Ivanky kričať, ako to spieva a ako
sa modlí, že predbieha ostatných,
že je to ako u cigáňov, po čo tam
chodí... Keď sa vykričal, odišiel
spokojne domov. V kostole zostala
ohromená žena, ktorá sa pri tej
spŕške kriku nezmohla ani na
slovo, spolu s plačúcim dieťaťom.
„Ja ani neviem, ako sme prišli
domov, ide mi srdce puknúť a Ivana
mi povedala, že už do kostola ne-
pôjde, čo mám robiť? Veď s tou
Ivanou už sedím celkom vzadu, tak,
aby sme nikomu nezavadzali, to tak
vadíme ľuďom, že nás chcú úplne z
kostola vyštvať? Čo mi poradíte,
mám prestať s ňou chodiť do kos-
tola? Ale keď to je jej najväčšia ra-
dosť, celý deň sa na to teší...“

Sedíme tak, aby sme nikomu
nezavadzali... Bolela a bolí ma tá
ich bolesť. To, že sa niekto aj 
v kostole musí cítiť, že niekomu
zavadzia, že sa tam musí cítiť ne-
chcený. Zároveň ma to však roz-
horčilo- prečo si navzájom takto
strpčujeme život? Nemali by sme
sa pozastaviť a obdivovať obetu
matky, ktorá denne – sama s veľ-
kými zdravotnými problémami –
tlačí vozík s postihnutou dospelou
dcérou zo Západu do stredu mesta,

aby umožnila dcére to veľké pote-
šenie so stretnutia s Pánom Ježi-
šom v Eucharistii? Nemali by sme
si viac než spev či odriekanie mod-
litieb, ktoré nejdú s rytmom ostat-
ných, všimnúť nadšenie, s akým sa
Ivanka modlí, či spieva? Nemali
by sme sa viac než nad tým, na čo
to takému dávať prijímať, pozasta-
viť nad tým, ako prijíma a všimnúť
si šťastím prežiarenú Ivankinu
tvár, keď ju mamka tlačí cez kostol
zo stretnutia so živým Pánom 
Ježišom?

Nechcem, aby tento príbeh vy-
znel ako súd nad človekom, ktorý
Ivanke niečo povedal, preto tu ani
nepíšem jeho meno, hoci mi je
známe. Možno to vôbec nemyslel
tak, ako jeho slová vyzneli. Chcem
poukázať na to, aby sme sa navzá-
jom neodsudzovali kvôli tomu, že
nie sme rovnakí, že sa niečím lí-
šime; veď to je to, čo z nás ako
spoločenstva, vytvára nádherný
obraz. 

Dávajme pozor na svoje slová,
lebo dokážu ublížiť viac, než te-
lesná rana, dávajme pozor na svoje
gestá, lebo aj tie rozprávajú.
Buďme voči sebe ohľaduplní a ne-
pozerajme len na vlastné dobro. 

V Ježišovom srdci je predsa
miesto pre všetkých bez rozdielu.

Renáta Janoviaková

Ako šéfredaktorka časopisu by
som asi mala prenechať zamyslenie
nad uverejneným článkom na vás,
naši drahí čitatelia. Ale po viac ako
dvadsaťročnom živote v našom
mestečku, mi to jednoducho nedá.

Nebudem a nechcem nikoho
odsudzovať a posudzovať, ale na-
ozaj by som chcela poprosiť všet-
kých, ktorí chodíme do kostola:
„Nechajme  druhých dýchať!“ Ne-
záleží na tom, že vždy nedokážu 

a často nemôžu reagovať ako my
chceme, pretože sú jednoducho iní.
Skúsme konečne začať rozlišovať
medzi vhodným upozornením a
svojím egoizmom.

A už keď rozoberám túto tému,
naozaj prosím všetkých našich far-
níkov, vystríhajme sa akýchkoľvek
ohováračiek a osočovačiek, len čo
vytiahneme päty z kostola. Ako
animátorka birmovancov sa vždy,
pri každej skupinke, stretnem práve

s týmto upozornením. Tak prečo
toto všetko? Sme naozaj tak doko-
nalí, aby sme mohli ublížiť? A
ublížiť práve tomu najslabšiemu? 

Na svet prišiel Boh, a mnohí ho
neprijali. Snažme sa v každom
svojom blížnom vidieť Božie
dieťa. Nechodíme predsa do kos-
tola, aby sme dokonale „odohrali“
predpísaný obrad a tým to končí.
Nerobme to len pre formu.

Andrea Šprláková
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Slávnosť Panny Márie Karmelskej

Veru tak. Naša farnosť má to požehnanie (alebo nevyhnutnosť pre počet hriešnikov), že v priebehu litur-
gického roka môžeme sláviť my - trstenskí farníci až dva tzv. odpusty. 

Svätomartinský netreba nejako
extra predstavovať. Vyplýva zo sa-
motnej skutočnosti zasvätenia far-
ského kostola sv. Martinovi z Tours.

Odpustová slávnosť pri príleži-
tosti slávenia sviatku Panny Márie
Škapuliarskej vznikol ako reflexia
na mimoriadnu úctu ku Karmelskej
Panej Márii vo farnosti Trstená. Na-

ozaj, história slá-
venia spomína-
ného sviatku v
Trstenej dáva za
pravdu opodstat-
nenosti vzniku
tohto populárneho
odpustu v našich
končinách. Do-
konca si dovoľu-
jem polemizovať
o tom (a verím, že
sv. Martin mi túto
polemiku nebude
mať za zlú), ktorá
odpustová sláv-
nosť je v Trstenej
naozaj číslo 1.

Keď vezmeme do úvahy úroveň
slávenia a organizovania, počet a
pôvod pútnikov aj existenciu sa-
motného hudobného festivalu ko-
naného pri tejto príležitosti, hocikto
z okruhu ľudí neznalých tunajšie
pomery by mohol dospieť k myl-
nému záveru. Mohol by si azda
myslieť, že tunajší kostol je zasvä-

tený Karmelskej Panne Márii a to
je hlavná príčina vzniku odpustu
(nie iba samotná mariánska pocta
s koreňmi pri uctievaní slávneho
obrazu).

Mojim slovám dodáva hodno-
vernosť aj spätný pohľad na tohto-
ročné slávenie odpustovej sv. omše
pri príležitosti zmieneného sviatku.
Myslím si, že väčšina z vás bude
so mnou súhlasiť, ak pochválim
výber miesta pre sv. omšu, ktoré
určite prispelo k jej dôstojnému
priebehu. Námestie M. R. Štefá-
nika poskytlo pre účely omše do-
statočný komfort čo sa týka miesta
(na státie, sedenie, rozdávanie sv.
prijímania ako pre jednotlivcov,
tak aj pre rodiny s deťmi), dobrého
akustického zázemia (všetci sme
mohli jasne počuť príhovor gene-
rálneho vikára, kdekoľvek sme sa
v rámci námestia nachádzali) a v
neposlednom rade výborného vý-
hľadu z väčšej časti námestia. Keď
k tomu pripočítame výborné poča-
sie, mohli sme sa tešiť z nádherne

Krížová cesta
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane...“ A prišiel na svet Boh. Stal sa človekom a trpel za nás, aby

sme sa my mohli volať Božími deťmi. Všetko také známe, a zároveň mnohokrát pre nás také vzdialené, od-
súvané za dvere chrámov. Krížová cesta Bohočloveka. Čo už na nej môže byť také fascinujúce?

V sobotu pred slávnosťou
Panny Márie Karmelskej (Škapu-
liarskej) nám ochotníci farského di-
vadla opäť priblížili túto cestu.
Pantomimicky predvedené state do-
prevádzané slovom a hudbou, po-
ukázali na jej trpkosť, veľkosť
obety a lásky. 

Spolu s Ježišom sme boli
účastní na jeho pomoci sv. Jozefovi,

pri jeho krste v Jordáne, pri vzkrie-
sení Jairovej dcéry až po bolestnú
smrť, ktorú predznamenala trýzeň
Getsemanskej záhrady a slávne
vzkriesenie.

Kto mal uši – počul, kto oči –
videl, kto srdce –  pochopil. Kto
pochopil, bude žiť tak, ako nám to
prikázal on a nebude sa báť ukázať
vieru aj mimo múrov kostola, lebo

jeho: „Ja som s vami až do skon-
čenia sveta!“ hovorí za všetko.

Zároveň chcem dodať, že
ochotníci farského divadla pod ve-
dením pani Renátky Janoviakovej
podali ako už tradične skvelý
výkon. Sme vďační, že máme ľudí,
ktorí sa neboja využívať svoj talent
v prospech farnosti.

Andrea Šprláková

Trstenská odpustová slávnosť číslo dva
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priaznivých podmienok pre zber
plnomocných odpustkov. Ak si
predchádzajúce riadky personifiku-
jeme do nášho života, tak takto ne-
jako by mohla vyzerať aj naša
duchovné príprava. Vytvoriť si do-
statočný priestor v myšlienkach a
srdci pre prijatie Krista a blížneho.
Pripraviť si uši na počúvanie života
a pokoja prinášajúceho slova. Otvo-
riť si oči pre objavovanie a nachá-
dzanie Boha v rozličných životných
situáciách a v našich blížnych.

Nech už to bolo s našou prípra-
vou akokoľvek, našťastie je tu pre
nás naša orodovníčka, ktorá nám
mnohokrát v minulosti „vybavila“
mnoho zázrakov do našej osobnej
výbavy viery. Škodou pre nás môže
byť, že nie všetky zázraky za zá-
zraky považujeme. Ale láska ne-
hľadí na odmeny. 

Aj generálny vikár, ktorý bol

hlavným celebrantom slávnosti,
upozorňoval vo svojej homílii na
prevažne ochranný charakter.
Veľmi trefným bolo prirovnanie
Panny Márie k hore Karmel, ktorá
v sebe ukrýva množstvo jaskýň,
ktoré môžu pútnici využiť na
ochranu pred nečasom.
Aj samotná Mária je
nám podobne k dispozí-
cii z ochoty svojej a z
vôle svojho Syna.

Záverečnou proce-
siou po hlavnej ceste
bola slávnosť dôstojne
ukončená slávnostným
hymnom Te Deum. 

Každá odpustová
slávnosť ponúka mož-
nosť stráviť deň v spolo-
čenstve. Ponúka príležitosť
neuzatvárať sa, ale spoločne sa vy-
znať z radosti alebo predniesť

všetky svoje ponosy na oltár. Nie-
len zastaviť sa, ale určite aj poob-
zerať sa po našom azimute,
vyhodnotiť či je celkom správny a
či vedie k bodu určenia nášho Spa-
siteľa. Prajem nám všetkým, aby
sme odchádzali z každej podobnej

slávnosti aspoň kúsok šťastnejší 
a lepší.

Martin Bošanský 

Interview s Mons. Antonom Tyrolom

Mohli by ste nám priblížiť po-
vinnosti, ktoré ste týmto úradom
prijali na seba?
Úrad generálneho vikára znamená
najbližšieho spolupracovníka die-
cézneho biskupa. Spravidla je ním
pomocný biskup, a ak je povinností
viac, môže k nemu byť pribratý aj
kňaz, ktorý nie je biskupom. To je
náš prípad: máme diecézneho bi-
skupa ako aj pomocného biskupa a
k nim je menovaný ešte jeden kňaz
s právami generálneho vikára, kto-
rým som teraz ja. Generálny vikár
je teda človek so všetkými kompe-
tenciami biskupa okrem svätiacej
moci, na ktorú je potrebné svätenie
biskupa. Okrem generálneho vikára
môžu byť v biskupstve menovaní aj
biskupskí vikári. Sú to zástupcovia
biskupa pre určitú oblasť, napr. pre
súdy alebo pre hmotné dobrá a pod.

Okrem všeobecných
povinností na biskup-
skom úrade mám špe-
ciálne zverenú oblasť
permanentnej formácie
kňazov, starostlivosť 
o rehole a hnutia, 
o kňazské združenie
Unitas, o formáciu lek-
torov a mimoriadnych
vysluhovateľov svätého
prijímania a iné. Za
tieto oblasti pastorácie
som priamo zodpovedný
diecéznemu otcovi biskupovi.

Sv. otec Benedikt XVI. stano-
vil 11. októbrer 2012 na oficiálny
začiatok Roku viery. Viera – toto
slovo je dnes veľmi často skloňo-
vané, ale mnohokrát veľmi nepo-
chopené, pretože dnešný človek
sa snaží získať o všetkom ihneď

hmatateľné dôkazy, aby uveril.
Takto sa však kresťanská viera 
v Trojjediného Boha nedá chá-
pať, hoci máme hmatateľný
dôkaz – Sv. písmo.

Skúste našim čitateľom vy-
svetliť pojem viera z kresťan-
ského hľadiska.

V krátkosti by som vás chcela predstaviť ako nášho oravského rodáka - pochádzate z Oravskej Polhory,
ste kňaz, biblista. Takmer pred rokom ste prijali úrad generálneho vikára Spišského biskupstva.
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Kresťanská viera je niečo iné ako
dôkazy. Dôkaz je niečo, čo môže
človek uchopiť, dokázať, potvrdiť,
overiť a pod. Viera v Boha však
znamená to, že človek tu nejakým
spôsobom prestupuje, prevyšuje,
prekračuje seba samého a siaha za
obsahmi, ktoré nemá v moci, ale ich
prijíma ako dar. Je to akoby prekra-
čovanie horizontov. Objektom – ak
možno použiť takýto výraz – nie je
„niečo“, ale Niekto, pretože ide 

o osobnú bytosť, ktorú nazývame
Boh. Teda človek, ktorý verí, sa
svojimi schopnosťami dvíha sme-
rom k Bohu, s ktorým sa dostáva do
medziosobnej komunikácie. Z nej
plynú pre človeka také fakty, infor-
mácie a skúsenosti, ktoré preň zna-
menajú radosť, šťastie, nádej a pod.
Ide o riešenie zmyslu života a pers-
pektívu, ktorá siaha až za čas a prie-
stor, teda do večnosti.

Čo obnáša živá viera dnešného
kresťana?
Ak touto otázkou myslíte to, čo je
človek povinný robiť v oblasti viery
v Boha, je to životný štýl, ktorý

znamená odpoveď na všetko to, čo
človek poznáva svojou vierou, teda
odpoveď na Božie zjavenie. Predo-
všetkým je to zachovávanie priká-
zaní. Pritom my kresťania
nechápeme prikázania ako obme-
dzenie svojho života, svojej slo-
body, ale ako určitý smerovník
ukazujúci nám cestu k plnej slo-
bode, ktorou je život s Bohom.

Ak ste touto otázkou mysleli to,
čo človek má 

z toho, že verí,
potom odpove-
dám, že viera 
v Boha dáva
človeku určitú
s a t i s f a k c i u ,
teda odpoveď
na otázku o
zmysle života.
Totiž bez
ohľadu na to či
sme veriaci
alebo neveriaci,
v našom vnútri
sa veľmi ná-
stojčivo ozýva
otázka po
zmysle celej
s k u t o č n o s t i .
Viera v Boha je
adekvátnou od-
poveďou na
túto otázku.

Ďalej platí zásada, že čím intenzív-
nejšie človek prežíva svoju vieru a
podľa nej žije, tým je táto satisfak-
cia jasnejšia, krajšia a človek je
spokojnejší.

Čo osobne znamená viera pre
vás?
Pred viac ako tridsiatimi rokmi
som vstúpil do kňazského semi-
nára, aby som sa stal kňazom.
Mojím životným ideálom je inten-
zívny život z viery v Boha a snaha
o to, aby som o nej mohol hovoriť
všetkým ľuďom. S týmto ideálom
žijem a som tomu rád. Svoj život
viery ani neberiem v tom zmysle,

že som si ho vybral ja, ale že Boh
si ma vybral a volal, resp. povolal
na túto cestu a ja som mu za to
veľmi vďačný. Život viery zna-
mená poznávanie rozmanitých pre-
javov Boha v dejinách
starozákonného aj novozákonného
ľudu, čiže Božieho zjavenia. Z me-
ditácie týchto tajomstiev pramenia
nové témy, nové pohľady a nové
spôsoby prežívania týchto tajo-
mstiev, ktoré sú vždy nové a origi-
nálne. Je to dobrá príprava na život
po skončení času vo večnosti.

Rodina - základná bunka
spoločnosti. Pravidlo, ktoré je
staré ako ľudská spoločnosť
sama. V poslednom čase sme
svedkami neúmerných tlakov ro-
dinu nielen zdegradovať rôz-
nymi partnerstvami, ale
dokonca postaviť na okraj spo-
ločnosti ako niečo, čo jej škodí. Z
praxe sa ozývajú hlasy, ktoré va-
rujú pred nedozernými násled-
kami rozpadu rodiny.

Mohli by ste si zaspomínať na
svoje detstvo, na to čo vám dala do
života vaša rodina či už výchovou,
pozitívnymi vzormi?

Narodil som sa a vyrastal som
v rodine, ktorá mi ukázala ideálne
pozitívne vzory. Otec aj mama pre-
žívali svoju vieru veľmi hlboko,
boli – mama ešte žije – veľmi
hlboko a úprimne veriaci ľudia.
Rovnako aj moji súrodenci. Mal
som šťastné detstvo v harmonic-
kom a veriacom prostredí. Iste to
bolo aj vďaka Trstenej, kde v mla-
dosti žila pár rokov aj moja mama.
Náš rodinný život bol intenzívne
poznamenaný liturgickými obdo-
biami, sviatkami a symbolmi,
ktoré prenikali celý náš spoločný
aj osobný život.

Zohrala rodina aj nejakú dô-
ležitú úlohu pri vašom kňazskom
formovaní?
Pravdaže. Rodina svojimi hodno-
tami a svojimi prioritami z veľkej
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časti ovplyvňuje hodnotový svet
svojich členov. Ak by som mal od-
povedať na otázku, prečo je dnes
menej kňazov ako v minulosti,
prvou odpoveďou v prirodzenom
poriadku je rodina. Tam, kde v ro-
dine niet náboženských hodnôt, tam
je veľmi malá pravdepodobnosť, že
sa niekto rozhodne ísť cestou života
zasväteného Bohu. Mojim rodičom
som veľmi vďačný za tie hodnoty,
ktoré sme doma žili.

Čo by ste chceli odká-
zať rodinám našej far-
nosti, čo by malo byť pre
ne prioritou a naopak,
čoho sa majú vyvarovať?
Necítim sa byť dobrým
znalcom prostredia trsten-
skej farnosti, ale mám k to-
muto mestu veľmi
pozitívny vzťah pre jeho
veľmi bohatú náboženskú
históriu a náboženskú kul-
túru. Hovoril som o tom aj
v príhovore na škapuliar-
skom odpuste 15. júla. Táto
náboženská kultúra presa-
huje rámec mesta a predsta-
vuje prvok, ktorý spája celé
okolie. Trstená vychovala
mnoho vzácnych osobností.
Myslím to nielen v tom
zmysle, že tu by sa patrilo
niekoho menovať, ale
chcem tým povedať, že v Trstenej
bolo teda veľmi prajné prostredie, v
ktorom vyrástli vynikajúci ľudia,
ktorí poslúžili aj iným, ba celému
národu.

Túto tradíciu je potrebné neus-
tále rozvíjať a nedovoliť jej zanik-
nutie.

Vyvarovať sa treba najmä hru-
bého individualizmu, konzumizmu
a vôbec sekularizácie. To všetko zu-
žuje človeku priestor jeho ducha a
robí ho duchovne a duševne veľmi
chudobným.

Ešte tradičná otázka. Keďže ste
prijali pozvanie na slávenie od-

pustu Karmelskej Panny Márie,
aký je váš vzťah k našej nebeskej
Matke?
Odpust v Trstenej bol pre mňa
veľmi dobrou príležitosťou zaspo-
mínať si na krásu Karmelu. Vo
Svätej zemi som prežil tri roky.
Boli to azda najkrajšie roky života.
Samozrejme, že som bol niekoľko-
krát (a to aj celé dni) na Karmeli,
na severe krajiny. Tam som bezpro-
stredne prežíval to, z čoho kar-

melská tradícia vznikla: dedičstvo
starozákonných prorokov, ma-
riánska úcta a celkový charakter ta-
mojšieho prostredia. Je to miesto
mystiky a tichej radosti z prežíva-
nia hĺbky skutočnosti. Otázku ste
položili tak, že mám v jej odpovedi
byť osobný: teda čím viac rokov
mám, tým viac si uvedomujem, že
život Panny Márie a jej príklad je
pre nás rozhodujúci. Ona je Mat-
kou Božej milosti, teda každej mi-
losti, ktorú od Boha dostávame.
Túto pravdu formulujú jednoduchí
svätci, ako napr. sv. Ján Mária
Vianney ako aj veľkí teológovia.

Snažím sa to prežívať aj osobne a
za všetko v mojom živote ďakovať
Panne Márii.

Na záver by som vás chcela
poprosiť aj v duchu hesla nášho
časopisu Radosť ( „Smutný svätý
– žiadny svätý“) o povzbudenie
našich čitateľov.

Máte pekný názov časopisu. Je
však potrebné chápať ho tak, že
vám nepôjde len o povrchnú ra-
dosť, hoci aj tá spontánna radosť je

korením života. Radosť z viery je
však hlboká radosť prameniaca z
dobrého svedomia, zo života 
v posväcujúcej milosti a z toho ve-
domia, že Boh nás miluje, Panna
Mária zvlášť a že môžeme byť uži-
toční iným. Pannu Máriu zvyk-
neme nazývať Sedembolestná, ale
spokojne ju môžeme nazývať aj
Sedemradostná... Každý jej sviatok
je toho dôkazom aj ten váš (náš)
škapuliarsky.

Citácia odkazu pána vikára:
„Dobre som sa medzi Vami v Trste-
nej cítil. Ďakujem Vám.“

Andrea Šprláková
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Festivalové ozveny
Počas škapuliarskeho víkendu sa začal 18. ročník tradičného gospelového festivalu - Spievame Márii. 

Sobota, ako je to zvykom, patrila skôr duchovnejšie založenému divákovi a už tradične sa program odohrával
v kostole. 

Program svojím vystúpením od-
štartovala Kristínka Buzinkaiová za
hudobného doprovodu svojho otca,
pána Jána Buzinkaia. Klávesový
nástroj harmonicky zladený so spe-
vom mladej slečny naladil prítom-
ných do správnej atmosféry.
Súzvuk ľudského hlasu a hudob-
ného nástroja nám môže slúžiť ako
motivácia pre harmóniu ľudských

pováh, kde spoločným „nástrojom
„ k jej dosiahnutiu môže byť práve
Hostia a modlitba.

Modlitbou sa aj začal ďalší bod
programu. Viedol ho nový trstenský
kaplán vdp. Miroslav Hric a „spo-
ločnosť„ po oboch stranách mu ro-
bili muži z našej farnosti, ktorí ho
sprevádzali pri predmodlievaní tak,
ako to pri tejto významnej modlitbe
býva.

Súčasťou festivalovej soboty
okrem iného býva modlitba krížo-
vej cesty. V tomto ročníku išlo skôr
o súkromnú záležitosť zúčastne-
ných veriacich, pri ktorej im 

k hlbšiemu rozjímaniu malo za
snahu pomôcť farské ochotnícke
divadlo svojím pantomimickým
stvárnením evanjelia. Herci priblí-
žili svojím umením známe oka-
mihy Ježišovho života
zaznamenané evanjelistami.

Po úseku modlitieb, rozjímaní
a meditácií sa program presunul do
bodu, od ktorého sa pred divákmi

v chráme ukázali so svojimi hudob-
nými výstupmi umelci ako B7 (sú-
rodenecké septeto sestier a bratov
Bažíkových) a hornooravský zmie-
šaný zbor Tristianus. Určite treba
oceniť, vyzdvihnúť a byť vďačný
za ten fakt, že tieto a podobné hu-
dobné telesá sa vždy prídu rok čo
rok s nami podeliť o radosť prezen-
tovanú svojím umením. Poslúžiť
na to mohla ja záverečná adorácia,
ktorá uzavrela sobotňajší program
festivalu.

Nedeľa pokračovala o 15:00
hodine festivalovým dianím. Otvo-
ril ho konkrétne mládežnícky spe-

vácky zbor zo Suchej Hory, ktorý
na tomto festivale absolvoval
svoju premiéru. Treba pripomenúť,
že určite vydarenú. Bol to akoby
pozdrav od nášho bývalého
správcu farnosti, p. dekana Mi-
chala Tondru.

Zbor Alfa z Trstenej ako tra-
dičný účastník splnil očakávanie
diváka festivalu. Tento zbor je stá-

licou v Trstenej
aj vďaka nadše-
niu ľudí pohy-
bujúcich sa 
v okolí tohto
speváckeho te-
lesa. Aj vďaka
nim sa môžeme
stále tešiť zo
skrášľovania sv.
omší a prináša-
nia radosti pro-
stredníctvom ich
piesní.
Veľmi osobit-
ným a príjem-
ným zjavom na
trstenskej hu-
dobnej scéne je
určite kapelka

4Others. Títo mladí chalani vedia
strhnúť svojou nevtieravou muzi-
kou, kde v textoch nie je vyne-
chaná hĺbka a cit pre lyriku. Určite
opäť po roku priniesli príjemné
spestrenie programu festivalu.

Pred vystúpením veľmi popu-
lárnych Križiakov absolvovala
svoju trstenskú premiéru aj sku-
pina Soren. Skupinka pozostáva-
júca z členov iných hudobných
zoskupení nám okrem iných piesní
predviedla veľmi podmanivú pie-
seň spievanú v staroslovienčine.
Vďaka speváčkinmu nádhernému
hlasu to medzi divákmi stíchlo a
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všetka pozornosť sa upútala na pó-
dium.

Pozornosť publika sa zbystrila
aj pri príchode spomínaných Kri-
žiakov. Táto skoro trstenská sku-
pina si dokázal získať fanúšikov po
celom Slovensku. Príjemná hudba
z ich produkcie naplnila tunajšie
námestie a tak spríjemnila deň
ľuďom, ktorí neboli priamymi
účastníkmi, ale sedeli niekde pri
podvečernej káve či čaji o piatej.

Humenská pätica zložená zo
štyroch súrodencov Jeňovcov a vy-
nikajúceho só-
listu na el.
gitare Petra Ja-
kaba nás prišla
opäť po roku
zabaviť svojou
vynikajúcou
hudbou. Dovo-
lím si tvrdiť, že
ide o momen-
tálne jednu z
najkvalitnej-
ších hudob-
ných skupín,
aké na Slo-
vensku máme.
Preto dvojná-
sobne nás teší
prístup k
nášmu festi-
valu, keď vždy
radi prídu a
bavia nás divá-
kov. Príkladom môže byť aj mo-
ment, keď spevák Lukáš Jeňo
nachvíľu opustil pódium a išiel
osobne medzi azda najnáročnejších
divákov na Orave, aby ich pozdra-
vil a pobavil.

Veľké meno na gospelovej
scéne má určite skupina Kéfas. Tak-
tiež neboli žiadnymi nováčikmi na
festivale a predviedli na pódiu
„dobrú robotu“.

Zaujímavý projekt, ktorý toho
roku zavítal na festival, bolo zosku-
penie Kerygma. Zloženie tejto ka-

pely tvoria prevažne kňazi. Každá
z piesní sa niesla v rockovom
duchu, ale okrem tejto črty hlavnou
nosnou vlnou piesní bolo posol-
stvo. Tak, ako má každá dobrá pie-
seň vyzerať, pôsobili aj piesne od
Kerygmy. Možno autor nemohol
zaprieť svoje skúsenosti s homí-
liou.

V závere pred chválami sa ešte
predstavila skupina z Prešova Out
of control. Chalani si pri svojom
vystúpení potrpeli na efekty v
rámci akustiky, ale aj celkové pre-

vedenie v rámci pôsobenia na
pódiu. Snahu protagonistov z Out
of control nemožno uprieť a určite
zaujali. 

Chvály, ktoré celý festival
ukončili, sa uskutočnili pod taktov-
kou mládežníckeho zboru z Rabče.
V rámci tohto zoskupenia sa zú-
častnili títo mladí festivalu prvý-
krát a v zákulisí svoju trému a
rešpekt neskrývali. Akoby to vycí-
tili ich vekoví súputníci z rodnej
obce a prišli ich povzbudiť v hoj-
nom počte. Vďaka tomuto dopingu

boli chvály na jednotku. Mládež,
ktorá tú našu trošku zahanbila svo-
jou festivalovou aktivitou, privie-
dol k nám náš bývalý kaplán a
skvelý kamarát vdp. Ľubomír
Cvengroš.

Týmto stručným zhrnutím som
chcel vyzdvihnúť rozmanitosť, v
akej sa dá praktizovať viera, priná-
šať vďaka Stvoriteľovi a spoločne
sa baviť. Pre Trstenú a jej farnosť
je každoročná repríza festivalu ob-
rovským prínosom na poli viery aj
kultúry. Svojou účasťou sme ne-

povzbudili len účinkujúcich, ale
prispeli k celkovej atmosfére a vy-
tvorili malé Božie gospelové krá-
ľovstvo. Stačilo len prísť a už sa
človek stal účinkujúcim. Dovolím
si tu na tomto mieste vyzvať k
modlitbe vďaky za organizátorov,
ktorí strácajú fyzický a psychický
fond počas organizačných tortúr.
Buďme na prvom mieste ďakujúci,
až potom radiaci – hoci každá
dobrá rada je určite u nich vítaná.

Martin Bošanský
snímky: Štefan Žembéry
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Čo cíti kňaz, keď odchádza z
farnosti, kde pôsobil a prichádza
do novej, neznámej? 
Každý odchod je ťažký. Kňaz vo
farnosti, z ktorej odchádza, niečo
necháva. Nechcem povedať, že
svoje srdce, lebo to je stále tam, kde
prídem. Tam chcem byť znova na
100 %, tam, kde momentálne som,
ale som tam s tým, že si v srdci ne-
siem aj tých, s ktorými som už bol
predtým. 

Máte z pôsobenia v predchá-
dzajúcich farnostiach nejakú skú-
senosť, zážitok, ktoré vo vás
zanechali stopu?
Z každej farnosti si odnášam nové
skúsenosti. Sú to skôr všedné drob-
nosti, ktoré sa uložia do celkového
obrazu života tej farnosti, v ktorej
som bol. Tou najčerstvejšou skúse-
nosťou je rodinný duch života vo
farnosti Švošov, najmä spoločen-
stvo rodín, ktoré je otvorené pre
pomoc komukoľvek a snaží sa žiť
v bežnom živote vieru a neuzatvára
sa do seba. To bola pekná skúse-
nosť.

Ako vyzeral váš život pred pri-
jatím kňazstva? 
Spočiatku som inklinoval k mate-
matike, potom ku biológii. Preto
som šiel študovať na Prírodove-
deckú fakultu UPJŠ v Košiciach
zoológiu a antropológiu. Vďaka
biológii som sa dostal bližšie k
Bohu, pomohli mi aj „oázy“ 
v rámci hnutia Svetlo život, sväté
omše v Košiciach pre študentov,
spolubývajúci na internáte. Mali
sme tam pekné spoločentvo veria-
cich ľudí. Postupne som začal cítiť
povolanie ku kňazstvu a po skon-
čení vysokej školy som hneď šiel
do seminára. 

Čo pre vás osobne kňazstvo
znamená?
Naplnenie života. V prvom rade
služba Bohu a cez túto službu
služba tým, ktorí to potrebujú.
Tam, kde som, pre tých ľudí, pre
ktorých som poslaný. 

Váš vzťah k Eucharistii?
Pre mňa to je vždy vrchol dňa. Ne-
viem si predstaviť deň bez svätej
omše.

Máte nejaké vzory? Ak áno, 
v čom sú pre vás vzorom?
Sv. Ján Mária Vianney, ako človek,
ktorý sa celý dokázal darovať
Bohu. A zasa sa mi páčilo aj to,
keď som čítal jeho životopis, že ži-
votopisec tam nezamlčal ani jeho
chyby. Aj keď to bol veľký svätec,
mal svoje limity. Pre mňa je to po-
učením, že svätec je človek, ktorý
chce celý patriť Bohu, teda všetko
robí pre Boha, ale má aj svoje li-

mity, svoje slabosti, ktoré Boh od
neho neodníma, ale mu ich ne-
cháva. 

V nedeľnej kázni ste hovorili,
že keď dá človek Bohu to, čo má,
svoje talenty, hoci by sa človeku
zdalo, že je to málo, Boh to prijme,
použije pre dobro iných, ale z toho
dobra má zisk aj ten človek sám.
Pred chvíľou ste hovorili, že
kňazstvo je služba - dávate sa
Bohu a cez to dávanie sa dávate
zároveň ľuďom. Čo získavate 
v kňazstve vy?
Je to zmysel môjho života, neviem
to momentálne nejako inak nazvať.
Neviem si predstaviť, že by som
nebol kňazom. 

Kňazstvo - to nie je len práca
pre ľudí, ale aj s ľuďmi. Čo sa
vám na ľuďoch páči a čo vám na
nich prekáža?
Páči sa mi otvorenosť, úprimnosť

Rozhovor s ...
A zasa máme nového kaplána. Bol k nám poslaný v čase, keď sme sa pripravovali na odpustovú

slávnosť. Za kňaza bol vysvätený v roku 2004, v októbri bude mať 38 rokov, ako kaplán pôsobil 4 roky
v Kežmarku, 2 roky vo Vysokých Tatrách a 2 roky vo Švošove... Miroslav Hric- náš nový pán kaplán.
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a vernosť, keď ľudia robia veci 
s celým srdcom, ľudskosť, ktorá
otvára srdcia. Naopak, nepáči sa
mi, keď je niekto neúprimný. 

Odkiaľ pochádzate? Môžete
nám povedať niečo o vašej rodine? 
Narodil som sa a býval v Spišskej
Novej Vsi. Mám sestru, ktorá je o
rok mladšia. Rodičia žijú, už sú na
dôchodku a pokiaľ sa dá, tak ich
idem navštíviť. 

Čomu sa rád venujete vo voľ-
nom čase, aké sú vaše záľuby? 
Turistika, fotografovanie, čítanie
kníh, rád si zahrám futbal a hokej.
Z času na čas niečo majstrujem,
momentálne drobnosti z dreva – po-
môcky do školy. 

Keďže ste zo Spišskej Novej
Vsi, boli ste kaplánom v Tatrách a
máte rád turistiku, predpokladám,
že Tatry máte zlezené.
Ešte nie celkom, ale áno, mám. 

Máte zálusk aj na nejaké
miesta na Orave?
Oravu nepoznám, takže sa musím
najskôr zorientovať. 

Ďalšou vašou záľubou je číta-
nie. Aké knihy rád čítate?
Mojím obľúbeným autorom je pá-
pežský kazateľ Raniero Cantala-
messa, rád čítam životopisy od
Wilhelma Hünermanna, historické
romány od Marie Calasanz Zie-
scheovej. Inak čítam rôznu odbornú
literatúru.

Viem, že budete aj učiť. Aký je
váš vzťah k škole?
Učím rád. Je to miesto a priestor,
kde sa stretám s deťmi a mládežou
a môžem im hovoriť o Bohu. Niek-
toré deti môžem stretnúť len tu.

Máte nejakú víziu, predstavu,
čo by ste tu chceli dokázať? 
Vízia je jasná: pomôcť ľuďom prísť
bližšie k Bohu cez kňazskú službu.
To je moje základné poslanie, prečo
som tu. 

Renáta Janoviaková
snímka:Štefan Žembéry

Odpust v Zábiedove so špeciálnym
„bonusom“

17. júna sa kostol v Zábiedove zaplnil veriacimi z obce i okolia, aby
si svojou hojnou a plnou účasťou pripomenuli sviatok patróna svojho
kostola, ktorým je Božské srdce Ježišovo. Zvláštnosťou kostola v Zá-
biedove (oproti iným kostolom zasväteným Božskému srdcu) je  sku-
točnosť, že na hlavnom oltári nie je len vyobrazenie Ježiša Krista s
odkrytým srdcom, ale aj apoštola Jána, ktorý bol patrónom Jána Stasa,
františkána – zábiedovského rodáka, národovca, novinára a dobrodinca,
vďaka ktorému bol tunajší kostol postavený.  

Sviatok Božského srdca Ježi-
šovho sa začína pripomínať v súvi-
slosti so zjaveniami sv. Margite
Márii Alacoque (1648-1690), re-
hoľníčke v Paray-le-Monial. V júni
roku 1675 sa jej zjavil Ježiš, ukázal
jej svoje srdce so slovami: „Pozri
sa na to srdce, ktoré ľudí tak milo-
valo, ktoré nevynechalo nič, vyčer-
palo sa a zničilo, aby tým
dosvedčilo svoju lásku. Dostávam
však miesto uzna-
nia iba nevďač-
nosť, neúctivosť,
s v ä t o k r á d e ž ,
chlad, pohŕdanie,
tak sa správajú
ku mne v tejto
sviatosti lásky.
Viac má trápi
najmä to, že sa
tak správajú i
osoby, ktoré sa mi zasvätili. Preto
ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý pia-
tok po oktáve Najsvätejšej sviatosti
a stal sa zvláštnym sviatkom na po-
česť môjho srdca, aby sa zmierujú-
cim sv. prijímaním podala náhrada
za všetky urážky, ktorých sa mu do-
stalo v Oltárnej sviatosti.“

No tohoročný zábiedovský od-
pust mal osobitný „bonus“. Sláv-
nostná odpustová nedeľná svätá
omša bola súčasne vyvrcholením
ľudových misií, ktoré nám prinie-
sol misijný tím redemptoristov -
členov Kongregácie najsvätejšieho
Vykupiteľa, založenej svätým Al-
fonzom, ktorý bol vyhlásený za

učiteľa Cirkvi a patróna spovední-
kov a morálnych teológov. 

Ich pôsobenie v nás oživilo
slová evanjelia, zmysel a podstatu
viery, pochopenie Cirkvi nielen
ako spoločenstva, ale aj odpúšťa-
júcej matky... Priniesli nám to
krásne posolstvo „hojného vykú-
penia u neho“, ako sa píše v znaku
ich kongregácie. Zostáva nám len
dúfať a modliť sa, aby osobitosti

tohoročného odpustu, láskavé
svetlo Božského srdca i prežitie
ľudových misií zanechalo v našich
srdciach trvalé a hlboké stopy. Aby
túto udalosť nepripomínali len čí-
slice s vyznačením roku 2012 na
misijnom kríži pri múre kostola,
ale aby sa odrazili v našej komu-
nite prehriatím medziľudských
vzťahov vzájomnou láskou a po-
chopením, dôverou a ochotou po-
máhať si, zvýšením úcty a
zodpovednosti voči sebe i voči
iným - v našich rodinách, v sused-
ských i medziľudských vzťahoch,
v celom občianskom spoločenstve.

snímka a text: Ján Banovčan



Spomienka na ľudové misie
Čo nám prezradil páter Michal Zamkovský

Niekoľko viet o sebe a o 
reholi. Mám 64 rokov (ach, ako
rýchlo to preletelo) a tohto času
som v komunite Podolínec. Narodil
som sa na Spiši v malej dedinke To-
porec. Detstvo som prežil vo viacč-
lennej rodine a ako na dedine bolo
spojené s prácou doma i
na poli, ale aj blízkosťou
prírody, športovaním (
behanie i futbal). Samo-
zrejme škola a tiež nábo-
ženský život- sviatky,
nedele, procesie- tak, ako
to bolo možné za komu-
nizmu. Práve miništrova-
nie a príklad kňazov ma
upriamili na kňazstvo, čo
sa naplno prejavilo až po
skončení vysokej školy –
stavebnej fakulty. Pre
mňa ako absolventa VŠ
bola cesta do seminára uzavretá.
Ešte za komunizmu ma oslovil P.
Augustín Krajčík CSsR a ponúkol
mi vstúpiť do rehole redemptoris-
tov, a potom aj tajné štúdiá teológie.
Akosi to všetko išlo spontánne.
Dnes si uvedomujem, ako to všetko
Boh riadil. A všetko je milosť. Som
šťastný ako kňaz i ako redempto-
rista, lebo misie – to je to, čo som
chcel stále robiť, hoci sa zdalo, že
nebude žiadna možnosť (19 rokov
som pracoval vo fabrike v Starej
Ľubovni- dnes viem, že aj to boli
misie). Kongregácia najsvätejšieho
Vykupiteľa (skratka CSsR) bola za-
ložená svätým Alfonzom z Liguori
v 18. storočí pre misionársku čin-
nosť a ako misionárska spoločnosť
je darom pre Cirkev. Prináša
ľuďom „hojné vykúpenie“ v Kris-
tovi a tiež Matku, ktorá ustavične
pomáha. Skoro dvadsať rokov hlá-
same misie už aj na Slovensku a za
ten čas sme prešli slovenské far-

nosti krížom-krážom. Tohto času
máme tri tímy a okrem toho má dva
tímy aj Michalovská viceprovincia
redemptoristov. Skoro všetci členo-
via sú zapojení v misiách (trpiaci a
nevládni modlitbou a obetou).
Účinnou pomocou pre misie sú

modlitby sestier redemptoristiek
(Kežmarok i Lomnica pri Vra-
nove). Bratislavská viceprovincia
redemptoristov má na Slovensku
šesť komunít a mali by sme aj ďal-
šie ponuky pre pôsobenie na Slo-
vensku (Kysuce) i v zahraničí
(hlavne Česko), ale nemáme dosť
členov. Stretávame sa aj na misiách
s viacerými mladíkmi, ktorí sa za-
ujímajú o rehoľný život, o misie,
ale v konečnom dôsledku sa neve-
dia rozhodnúť. Akoby chýbala dnes
mladým veľkodušnosť a odvaha
rozhodnúť sa pre niečo. Pritom
Kristus stále povoláva a sľubuje
nádherné dobrodružstvo priateľstva
a stonásobnej odmeny. Zasvätený
život bude vždy znakom prítom-
nosti Božieho kráľovstva uprostred
nás a určitou terapiou pre klérus 
i veriacich. Možno z Trstenej sa
rozhodnú niektorí mladíci radi-
kálne nasledovať Krista a slúžiť
na misiách.
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Potreba a cieľ ľudových misií
pre dnešného kresťana. Je
pravda, že na Slovensku sa skoro 
v každej dedinke denne slávi eu-
charistia a skoro denne sú aj homí-
lie. Predsa je potrebné z času na
čas mať vo farnosti aj mimoriadne

ohlasovanie evanjelia.
A Boh vyzýva vo Svä-
tom písme: „Velebte
Pána všetci vyvolení a
všetci chváľte jeho
vznešenosť. Usporia-
dajte dni radosti a
oslavujte ho.“ (Tob 13,
8) Všetci potrebujeme
povzbudenie vo viere,
potrebujeme oživiť
nádej, potrebujeme
viac radosti. A k tomu
je potrebný čas, ktorý
ponúkajú misie. Čas

počúvať a prijímať Božie posol-
stvo, čas pre pokánie, pre mod-
litbu, oslavu, čas pre seba
navzájom. Z toho potom nutne
vzíde pokoj a radosť v srdciach ve-
riacich. A k spoločenstvu radost-
ných kresťanov sa často pridajú aj
tí, ktorí sú na okraji alebo mimo
farských spoločenstiev. Teda nie-
len misionári a ich laickí pomoc-
níci, ale veriaci vo farnosti sa
stávajú misionármi- v rodine, na
pracovisku, v škole. Veľmi záleží
od prípravy misií, aby sa farnosť
misijne viac prebudila, lebo týždeň
misijného pôsobenia na to nestačí.

Misie v Trstenej? Je zaují-
mavé vrátiť sa po 17 - tich rokoch
znovu na misie do farnosti, ako to
bolo u vás. To najkrajšie je, že
mnohí zostávajú na ceste s Pánom
a napriek skúškam zostávajú verní.
To nás vždy poteší a veríme, že
zase veriacich poteší naša vernosť
a horlivosť aj po toľkých rokoch.
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Je pravda, že spoločnosť sa za po-
sledné roky zmenila a mení sa aj
Orava, mení sa situácia vo farnos-
tiach. Mnohí cestujú za prácou,
mladí sú na štúdiách vo svete a zo-
stávajú vo veľkých mestách. Zdá
sa, že samotná tradícia bez živej
viery dnes v konfrontácii zo svetom
neobstojí. Naša viera musí rásť 
a musí byť oživovaná. O tom
vlastne bude aj Rok viery, ktorý v
Cirkvi začína v októbri tohto roku.
Na Slovensku potrebujeme stále
viac prechádzať od tradičnej viery
(niektorí mladí ju opúšťajú) k živej,
osobnej viere. Ježiš sa nenazval
zvykom, ale pravdou a životom. Ak
nenesieme pravdu a život, ľudia nás
odmietnu. To sme vnímali aj na mi-
siách v Trstenej –  v kostole, ale aj
v školách. Zdá sa mi, že práve
stredná generácia potrebuje ožive-
nie viery, aby ju mohla odovzdávať
deťom. Je potešiteľné, že práve
dosť ľudí zo strednej generácie sme
v Trstenej stretávali. Mnohí si vy-
konali generálnu spoveď a vykro-
čili v slobode dopredu. Mali sme
tiež veľmi dobrý dojem z veriacich
v Zábiedove a odpustová slávnosť

Božského Srdca bola aj pre nás po-
vznesením. 

Odkaz veriacim v Trstenej?
„Pane, ku komu pôjdeme? Ty máš
slová večného života.“ (Jn 6, 68)
Tieto Petrove slová vo chvíľach
veľkej skúšky viery sme viackrát
počas misií citovali a chcem ich
pripomenúť aj tu v časopise „Ra-
dosť“. Aj vy mnohí prechádzate a
budete prechádzať skúškami viery
i života, ale pamätajte, že iba Kri-
stus má slová života. Odkiaľ sa
ináč vezme radosť? Prázdnych a
ubíjajúcich slov je okolo nás dosť,
ale my potrebujeme „slovo života“,
ktoré osvieži ducha, vleje nádej a

lásku. Možno to bude slovo „máš
odpustené hriechy“ alebo „pokoj
vám“ alebo „vstaň a choď!“ Na-
ozaj, iba Ježiš má slová života a
jeho slovo nás nakoniec vyvolá z
hrobu, aby sme boli „navždy s
Pánom“. 

Ďakujeme za prijatie, priazeň i
dôveru, ktorú sme v Trstenej pre-
žívali počas júnových misií 2012
a vyprosujeme vám všetkým to,
o čom píše Rudolf Dilong: „Keď
nás Boh miluje, na svete už nebý-
vame v chalupách, ale v Božej
láske.“ 

Michal Zamkovský, páter 
snímky: redakcia

Je to taký zvláštny príbeh, no myslíme si, že si zaslúži miesto na stránkach nášho farského časopisu a
nielen v ňom. Týmto krátkym článkom chceme vyjadriť vďaku jednej našej farníčke. Okolnosti sa zbehli tak,
že syn musel vybrať z účtu pre nás pomerne vysokú sumu peňazí. Cestou sa zastavil ešte v obchode, s nákupom
prišiel domov. Všetko vyzeralo tak, ako by to malo byť, ale len do chvíle, kým nebolo treba peniaze použiť.
Nasledoval šok- pre mňa aj pre syna. Všetky vybraté peniaze- boli to takmer tri štvrtiny nášho príjmu- sú preč.
Zostal iba pokladničný blok z nákupu. Začína sa hľadanie... Bezvýsledne. Peniaze sa nenašli. Posledná nádej
– s otázkou či niekto nepriniesol nájdenú väčšiu sumu peňazí sa obraciame na mestský i farský úrad. Čakala
nás záporná odpoveď. Začíname rozmýšľať, ako vyriešime túto situáciu. So stratenými peniazmi sme sa roz-
lúčili. V modlitbe prosím, aby sme dokázali vzniknutú situáciu zvládnuť a tiež, aby peniaze, ktoré syn stratil,
človeku, ktorý ich nájde, pomohli. 

Na druhý deň mestský rozhlas oznamuje, že sa našla väčšia suma peňazí, ten kto ich stratil, má sa prihlásiť.
Syn šiel hneď na úrad, tam dostal číslo na človeka, ktorý peniaze našiel. Voláme na dané číslo a popisujeme
okolnosti, predpokladané miesto straty a sumu peňazí- všetko sedí, sú to naše stratené peniaze. A statočný ná-
lezca? Je ním pani Letašiová z Vyšného Brehu. Bola rovnako šťastná ako my. Ani jedna strana sa neubránila
slzám- boli to slzy vďačnosti, šťastia a úľavy. 

Chceme sa pani Letašiovej poďakovať aj takto, prostredníctvom časopisu a pred ostatnými vyzdvihnúť jej
statočnosť. Nech vám ju, pani Letašiová, láskavý Boh mnohonásobne odplatí. 

Vďačná rodina

Statoční ľudia žijú medzi nami



Farský kresťanský tábor
Aj tento rok naša farnosť pripra-

vila na prázdniny pre deti možnosť
zúčastniť sa kresťanského tábora.
Túto možnosť využilo 38 detí z
našej farnosti a 4 deti z okolitých
farností. 

16. júla bol na železničnej sta-
nici v Trstenej nezvyčajný ruch-
prichádzali deti s rodičmi. Väčšina
z nich už s nami na tábore bola, no
teraz sme mali iné ubytovanie, a tak
sme boli plní očakávaní. 
Blížil sa čas odchodu vlaku a rodi-
čia pomohli deťom s naložením ba-
tožiny, rozlúčili sa a čakali, kým sa
vlak pohne. Konečne prišla tá
chvíľa a vlak sa dal do pohybu. Deti
mávali a pozerali oknom ešte hodnú
chvíľu po tom, ako rodičia zmizli v
nedohľadne. Cesta bola naplnená
otázkami, ktorým nebolo konca :
„Kedy tam prídeme? Koľko bude
treba kráčať pešo? Môžem byť na
izbe s...?“ Až sa objavil nápis
„Dolný Kubín“ a my sme boli na
mieste; vlastne ešte celkom nie –
bolo treba vyjsť na kopec smerom
ku nemocnici. Ale tej batožiny, čo
bolo... Niektoré deti zhrozene poze-
rali striedavo na svoj kufor a na nás.
Ani sa nečudujem, poniektoré kufre
boli poriadne veľké. Tak sme po-
prosili taxikára či by nám tie kufre
nevyviezol na miesto určenia. Na-
trafili sme na veľmi milého člo-
veka- s úsmevom zbieral kufre,
pomedzi to žartoval s deťmi... V
okamihu bolo auto naplnené. Ešte
dobre, že mal veľký batožinový
priestor a ochotne zložil zadné se-
dadlá, aby toho miesta bolo viac,
inak by to musel obrátiť viac, než
len 2-krát. Stretli sme ho stúpajúc
kopcom k nemocnici, keď sa vracal
od „našej“ ubytovne- zatrúbil, spo-
malil a na rozlúčku zamával. Tak,
začiatok sa celkom podaril. S trva-
júcim stúpaním sa stupňovala inten-
zita otázok- deti sa nevedeli dočkať,

kedy už budeme na mieste. Ich
ochabujúce nadšenie znova naštar-
tovala „zázračná“ veta: „Tu to je.“
Potvrdila to aj pred bránou čaka-
júca Ivka s Kevinom, ktorí sa vy-
viezli taxíkom spolu s batožinou.
Deti nabrali druhý dych a rozbehli
sa smerom ku kope batožiny-
každý si z nej zobral svoj kufor.
Vošli sme do ubytovne. Tam nás
čakala pani, ktorá nám odovzdala
zoznam izieb, kľúče, poukazovala,
kde čo je a pomohla s ubytovaním
detí. Ešte sa ani nezačali ubytová-
vať, už bol na mieste pán farár,
ktorý nám priviezol nakúpené po-
traviny a iné potrebné veci. Kým
sme všetko dali do poriadku,
ubehla hodná chvíľa a my sme zis-
tili, že čas sv. omše je už tak blízko,
že večeru pred ňou nestihneme.
Tak deti dostali jogurt, aby aspoň
čiastočne zahnali hlad a šli sa pri-
praviť na sv. omšu. A prišiel prvý
problém: dve deti zvracali, bolo im
zle. Napriek tomu (po uistení, že to
zvládnu a v prípade nevoľnosti s
nimi jedna z animátoriek vyjde
von), sme všetci odišli na sv. omšu.
Nevoľnosť jedného z detí neprestá-
vala a ja som začala mať obavy zo
salmonely. Na žiadosť dieťaťa sme
zavolali rodičom. Mamka dieťa
presvedčila, aby sa to pokúsilo vy-
držať. Hrdinsky sa to snažilo zvlád-
nuť, no museli sme volať znova.
Rodičia sa rozhodli prísť pre dieťa.
Doviezli nám na výmenu súro-
denca, tak sme s nezmeneným sta-
vom absolvovali prvú noc. Deťom
sa nechcelo spať, tak sme prvú noc
strávili obchádzaním izieb do sko-
rých ranných hodín, aby sme
udržali nočný pokoj, pretože na po-
schodí, kde sme boli ubytovaní,
mala byt mladá rodinka s malým
dieťaťom.

Na utorok sme mali dohodnuté
kone. Ráno vyzeralo všetko v po-

hode. Po raňajkách išli deti na ne-
ďaleké ihrisko- mali sme pripra-
vený futbalový turnaj. Ešte ani
nezačala vrieť polievka na obed 
a deti už boli dnu. Začalo pršať. V
napätí, ako sa to vyvinie, sme ča-
kali obed. Telefón z jazdeckého
areálu oznamoval, že kone sa na
dnes rušia. Kvôli dažďu pokračo-
val program vo vnútri, len večer
nám počasie prialo a my sme
mohli ísť na ihrisko. 

Stredu deti očakávali asi naj-
viac. Popoludní nás čakali 3 ho-
diny v Aqua Relaxe. Vodný svet
bol pripravený na nápor detí 
a keďže je areál krytý, my sme sa
nemuseli obávať zlého počasia. To
akoby sa postavilo proti nám-
dnes, keď to tak veľmi nebolo
treba, slniečko sa nám usmievalo
do tváre a prešibane nám šteklilo
oči. Poobede sme vyrazili. Trocha
kľukato, ale predsa sme prišli na
miesto. Tam nás už čakal pán farár,
ktorý robil deťom vo vode dozor
a spoločnosť zároveň. Deti sa vo

vode poriadne vyšantili a vôbec sa
im nechcelo odísť. Ale museli sme.
Čas vyhradený pre nás sa skončil.
Rozlúčili sme sa s pánom farárom
a vybrali sa späť. Mali sme ísť
rovno na sv. omšu. No niektoré
deti- neviem, či naozaj od únavy,
alebo skôr z vypočítavosti (lebo
som si kadečo vypočula) išli tak
pomaly, že sme sv. omšu nestihli.
Tak sme sa aspoň na ubytovni po-
modlili ruženec. Ešte nejaké hry,
súťaže a druhý deň končil.

Vo štvrtok sme mali napláno-
vanú malú túru, pri ktorej by sme
našli miesto na opekanie.V areáli
ubytovne sa opekať nedalo, ale
zasa to počasie- striedavo mrholilo
a svietilo slnko, akoby zápasili, kto
vyhrá. Tak sme sa rozhodli, že
spravíme deťom diskotéku, ktorú
sme večer museli zrušiť. Poobede
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slnko predsa vyhralo a my sme sa
vybrali na prehliadku mesta. Zvíťa-
zili obchody- deti si chceli niečo
nakúpiť. Takže dostali voľno na vy-
medzený čas, aby mohli urobiť ná-
jazd na obchody. Medzičasom mi
zazvonil telefón. Volala jedna
mamka. Keďže jej deti boli v nedo-
hľadne, prehodili sme spolu pár
slov. Dozvedela som sa, že v Trste-
nej poriadne leje. Ja som vychválila
nádherné slnečné počasie, ktoré
bolo v Kubíne. To som nemala
robiť. Do 15 minút sa strhol taký
vietor, prihnala sa čierňava, že vo
chvíli bolo šero ako večer. Búrka

nedala na seba dlho čakať. Začalo
„pátranie“ po Marekovi, lebo sa
búrky poriadne bál. Keď sme už
boli všetci, zistili sme, že nemô-
žeme spod strechy obchodu odísť-
mali sme asi 2 dáždniky a 3 prši-
plášte. Čo teraz? Dážď začal šibať
aj pod strechu a my sme boli nútení
vojsť do predajne Decodomu. Pán
v predajni sa čudoval, akých to má
návštevníkov, ale po vysvetlení si-
tuácie nám poskytol útočište. To už
Gabika s Tónom utekali kúpiť
veľké plastové vrecia na odpadky.
No a začala výroba pršiplášťov. V
predajni nám ochotne požičali nož-

nice a smiali sa novej móde, ktorú
zavádzame. A nielen oni. Keď sme
v čiernych plastových vreciach –
zástup takmer päťdesiatich ľudí-
vyšli z obchodu, vzbudzovali sme
nezvyčajný rozruch a vyvolávali
úsmevy na tvárach okoloidúcich,
otáčali sa za nami pasažieri áut 
i autobusov... My sme ale hrdo
smerovali ku kostolu. Po sv. omši
sme sa vrátili na ubytovňu a po ve-
čeri nasledovala diskotéka, ktorá
dopoludnia nemala veľký úspech-
deťom vadilo svetlo. Po rozhovore
s pani poskytujúcou ubytovanie
sme si to mohli dovoliť; teda ona

nám to dovolila.
No a prišiel piatok. Ráno to vy-

zerá celkom super, takže ešte kým
deti spia, volám do Dlhej či mô-
žeme dnes absolvovať kone. Odpo-
veď bola kladná, ale zmenil sa čas-
nejdeme dopoludnia, ako sme to
pôvodne plánovali, ale až popo-
ludní. Takže po raňajkách začínajú
prvé súťaže indiánskeho dňa, aby
Janka, ktorá musí odísť už v piatok,
stihla aspoň niečo z tohto dňa.
Potom nasledoval obed a kone.
Cestou z koníkov sme stihli sv.
omšu a po nej sa šlo na ubytovňu.
Keďže ešte počas posledných jázd

na koňoch začali oblaky zasa pla-
kať, nádej na opekačku sa úplne
rozplynula. Nákup špekačiek sme
teda vymenili za nákup párok. Po
večeri nasledovali ďalšie súťaže
indiánskeho dňa. Bola takmer pol-
noc, kým boli všetci v posteliach.
Posledná noc a ide sa domov.

Sobota ráno. Čaká nás náročné
dopoludnie. Treba upratať, vypre-
vadiť Karinku, ktorá odchádza
pred obedom, pripraviť obed a dať
do poriadku kuchyňu. Všetko sme
stihli len tak - tak. A rýchlym kro-
kom na stanicu, aby neušiel vlak.
Pár minút po tom, ako sme dorazili

na stanicu, ohlásili meškanie
vlaku. Tak deti stihli navští-
viť ešte staničný bufet, 
a potom už nasledovala cesta
domov. V Trstenej už čakali
nedočkaví rodičia, ktorí si
svoje deti - bohatšie o nových
kamarátov, o pár zážitkov 
a skúseností, ale tiež o pár
modrín- odviedli domov.
Bol to náročný, ale nádherný
týždeň. Zažili sme veľa pek-
ných chvíľ, no boli aj také,
ktoré nám pobyt znepríjem-
nili – tie tu nebudem spomí-
nať, lebo verím, že spomínať
budeme len na to pekné 
a z toho nepríjemného sa po-
učíme.

Chcem poďakovať v mene detí
a ich rodičov i v mene svojom Ga-
bike, Ivke, Katke, Aďke, Tonovi 
a Mišovi, ktorí bez nároku na od-
menu venovali týždeň svojich
prázdnin deťom. Pánovi farárovi,
ktorý nám podľa svojich časových
možností pomáhal a tiež ochotne
dokúpil a priviezol, čo bolo treba.
Karinkiným rodičom, ktorí z tá-
bora ochotne odviezli riad, špor-
tové a iné potreby a tiež všetkým,
ktorí toto podujatie sprevádzali
svojimi modlitbami.

snímka a text: Renáta Janoviaková
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Krsty Sobáše Pohreby

Trstená
Maxim Portugall, Anton Kopček,
Nela Beňová, Emma Schwarzba-
cherová, Matúš Kaník, Markus
Marek, Šimon Vereš, Kristína Šuri-
nová, Sofia Páneková, Michal Pol-
horský, Damián Dinda, Oskar
Súlovec, Terézia Hlušáková, Nela
Buroňová, Veronika Jagnešáková,
Ernest Mikita, Marek Javorek,
Anna Grossmannová, Alexandra
Švedíková, Ema Laurincová, Sára
Šurinová, Natália Jančová, Vanessa
Dzureková, Tímea Frančeková, Mi-
chal Svidroň, Simona Zmarzláková,
Lora Sochuľáková, Dominik Ka-
meník, Lucia Ťapajová, Karolína
Pňačeková, Martin Raška, Tomáš
Kapjor
Zábiedovo
Adrián Močarník, Nina Knapíková,
Alexandra Boleková, Sofia Mania-
ková, Marko Hlina

Trstená 
Pavlína Motyčáková (1955), Mária
Machajdová (1947), Kamil Gem-
bala (1952), Mária Djobeková
(1933), Etela Gáliková (1936), Jo-
zefa Furdeková (1933), Milan Čer-
veň (1947), Ľudmila Šurinová
(1927), Alojz Mamira (1937), Ja-
roslav Čierny (1974), František
Kurcin (1953), Ján Gembala
(1929), Karol Fábry (1940), Anna
Tysonczyková (1922), Jozef Šuhaj
(1952), František Fábry (1962), Jo-
hana Horváthová (1922), Agneša
Jedináková (1942), Filip Kadlu-
biak (1991), Jozef Loffaj (1955),
Rudolf Ulrich (1938), Irena Nem-
čeková (1941), Paulína Šramková
(1923), Mikuláš Zembjak (1939)
Zábiedovo
Emil Lekár (1940), Tomáš Válek
(1949)

Trstená
Ján Greššák a Janka Murínová,
Grzegorz Piotr Kucia a Magdaléna
Štefanidesová, Michal Medvecký a
Denisa Bednárová, Patrik Kučera a
Magdaléna Krátka, Tomáš Štefani-
des a Veronika Sleziaková, Ondrej
Ďurica a Daniela Šuhajová, Juraj
Števanka a Ivana Lužbeťáková,
Juraj Mišinec a Alžbeta Stašáková,
Miroslav Fukas a Miriama Med-
vecká, Michal Zembjak a Katarína
Polakevičová, Marek Jurči a Mag-
daléna Kordiaková, Michal Ra-
škovský a Martina Gočálová, Peter
Gerčák a Miroslava Frančeková,
Juraj Náhly a Jana Hucíková, Mi-
chal Strapec a Mária Laceková,
Peter Markovič a Zuzana Šuha-
jová, Marcel Genšor a Jana Gáli-
ková, Miroslav Kameník a Monika
Mäsiarová, Daniel Hutlas a Lenka
Motýľová, Peter Šikyňa a Miro-
slava Kubaľová, Milan Hrabovský
a Anna Skladanová, Andrej Janík a
Tatiana Fedoráková, Jozef Med-
vecký a Erika Lužbeťáková
Zábiedovo
Dušan Greštiak a Jana Chorvátová

Zbor Mária na výlete
Už tradične  plne obsadený autobus sa uberal 2.7. 2012 cez Oravu a Kysuce až do Českej republiky. Smer

cesty- pôsobisko nášho rodáka vdp. Mareka Poláčika – Hrozenkov. Ubytovali sme sa  ako ináč, na chate Bač-
kárka, ktorá sa nachádza presne na česko-slovenskej hranici. Asi 20 metrov za chatou už bola cudzina – hranica.
No nemuseli sme utekať až tam, aby sme si zaspievali, ako vo filme Pyšná princezná. Spievali sme všade– pri
jedle, pri hre a bolo nám veselo. Spievali sme aj na sv. omši a na mini koncerte, pretože sme tento raz mali
mini spevákov- tých maličkých. Ale zvládli to výborne. Samozrejme , že sa o nás domáci veľmi dobre postarali.
Vrátili sme sa vyšantení, opálení, trošku s väčšími bruškami, ale šťastní a plní zážitkov. 

Chcela by som pochváliť správanie maličkých detí, aj tých väčších - pomocníkov, pretože všade, kde sme
prišli, sa snažili byť dobrí, poslúchať, nehovoriť škaredé slová, a tak dúfam, že sme ukázali dobrý príklad.
Veď ako znie heslo misionárov: „Svojím životom ukazujeme cestu iným.“ (Ján Kušnír SVD)

Gitka Páneková
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snímky: Ján Banovčan, Štefan Žembéry, Marián Putško
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Križová cesta v podaní
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