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Celý svet sa dnes ženie za pre-
ludmi – peniazmi a mocou. Du-
chovno sa potláča a odsúva do
úzadia. Prestávame sa spoliehať na
Božiu pomoc a vidíme všetko len
vo svojich schopnostiach. A možno
práve teraz je dôležité byť sved-
kami duchovna v nás, Boha v ži-
vote človeka. Byť svätými.
Ale pri počutí tohto slova
mnohí zaradia spiatočku.
„Ja, a svätý? Nie, kdeže.“ A
pritom, čo to znamená byť
svätým? Oscar Wilde hovorí,
že „jediný rozdiel medzi
svätcom a hriešnikom je, že
každý svätec má minulosť a
každý hriešnik má budúc-
nosť“. Keď si to rozmeníme
na drobné, všetci svätí boli
počas života hriešnikmi, ale
svoju budúcnosť zasvätili
Bohu. A toto sa žiada 
aj od nás.

Všetci máme byť svät-
cami. Snažiť sa o to. Ne-
bojme sa tohto slova, hoci
pre mnohých je to nadávka.
Byť svätým znamená si uve-
domovať svoju hriešnosť,
svoju slabosť, svoje zlyha-
nie. Ale k tomu treba ešte
pridať takú drobnosť, a to je
snaha bojovať s tým. Posta-
viť sa svetu si vyžaduje veľkú od-
vahu, ale postaviť sa sebe znamená
stať sa svätým. Je to tá najnáročnej-
šia úloha v našom živote. Toto cha-
rakterizovalo prvých kresťanov,
preto ich nazvali svätými. Bol to
titul pre žijúcich, hoci dnes tak oz-
načujeme tých, ktorí sú oslávení v
nebi. Každý mal čosi, s čím musel
bojovať, boli to ľudia ako my. 

Dnes je teda pred nás postavená
úloha stať sa svedkami Boha, stať

sa jeho svätými. Nie v tom výsmeš-
nom, posmešnom pomenovaní. Nie
byť falošným svätuškárom, ale
reálnym, skutočným kresťanom,
ktorý sa nehanbí žiť vierou, premá-
haním seba v slabostiach a uvedo-
mením si, že i ostatní majú svoje
slabosti, ktoré sa snažia zdolávať.

Svätý človek nie je bez chýb, ne-
myslime si, že niekto z oslávených
nikdy nič zlé neurobil. U každého
svätého nájdeme ľudské prešľapy,
ale to je pre nás len povzbudením
pokračovať v ich šľapajach a nasle-
dovať ich i v zdolávaní svojich
omylov.

Cirkev mnohých označila po-
jmom svätý ako titulom, aby nám
dodala odvahu k nasledovaniu a
ponúkla vzory života. Sú to ľudia,

ktorí žili rovnaké životy, aké ži-
jeme my teraz, mali podobné pro-
blémy s rodinami i s rečami okolia.
Vedeli sa im postaviť a nebáli sa
kráčať aj proti všetkým po ceste do
neba. A to je aj naša cesta. Krá-
čame do neba a to majme vždy na
pamäti. Netreba sa báť, či ideme

do pekla alebo do neba, ak žijeme
bez ťažkých hriechov, ak si uvedo-
mujeme svoju slabosť a hriešnosť
pred Bohom. Svätosť môžeme žiť
tu na zemi.

Ani jeden svätý nežil na zemi s
vedomím, že bude vyhlásený za
svätého. Ale vedeli obetovať seba
v prospech dobra. To čaká aj nás.
Budúcnosť hriešnika sa stáva mi-
nulosťou svätého.

Jaroslav Chovanec, farár
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Každý deň sme zasypávaní prostredníctvom
médií mnohými informáciami, reklamami, uda-
losťami aj toho najhrubšieho zrna. Je ich toľko,
že sa už ani nepozastavíme nad tými všetkými
nezmyslami, ktoré nám vlastne ponúkajú. Ne-
záleží nám na tom, že sadáme na lep taktiky vy-
mývania mozgov, správame sa ako stádočko,
ktoré zaujíma len vlastná paša. Prečo toľká kri-
tika na úvod?

Keď som si pozrela „informácie zo sveta“ a
videla som umelecký nápad stromčeka z Bru-

selu a k tomu aj komentár autora, položila som si otázku: „Kam to všetko
speje?“ 

Určite sa pozastavili nad tým mnohí, ale čo ďalej? My to aj tak ne-
vyriešime, veď reči sa vedú a chlieb sa je. Ale pozrime sa, ako sa sprá-
vame aj my sami.

Z Veľkej noci si robíme sviatky jari, z Vianoc idylku, ktorá začína
nielen v obchodoch, ale aj v našich domoch už oveľa skôr ako adventné
obdobie... Chystáme, zdobíme, naháňame sa za všetkým možným a čo
nám to prinesie? Chvíľkový pocit relatívneho šťastia a potom zase una-
venosť, znechutenosť, prázdnotu. Keď sa takto správame „my kresťa-
nia“, tak čo chceme od tých, ktorým ide iba o zisk? 

Je Rok viery. Skúsme sa zamyslieť aj cez tieto Vianoce, čo pre nás
znamená viera. Spája sa s úlohou každého jedného z nás - byť svätým,
ako na to upozornil aj pán farár v úvode tohto čísla: „Nie byť falošným
svätuškárom, ale reálnym, skutočným kresťanom, ktorý sa nehanbí žiť
vierou, premáhaním seba v slabostiach a uvedomením si, že i ostatní
majú svoje slabosti, ktoré sa snažia zdolávať“, alebo... ?! 

Aj prostredníctvom tohto čísla časopisu, cez históriu, liturgické
okienko, udalosti z našej farnosti, úvah a rozhovorov, vám chceme milí
naši čitatelia ukázať, že to, čo nás spája v Kristovi a Jeho Cirkvi ako
kresťanov katolíkov, nás predurčuje stať sa svätými, len treba chcieť.

Andrea Šprláková

Editoriál



Radosť 3/2012

3

Rok viery



Radosť 3/2012

4

Rok viery



Radosť 3/2012

5

Chce to úsmev
Vstúpili sme do jubilejného roka (1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie) aj do

Roka viery vyhláseného Sv. otcom - Benediktom XVI. Naviac sú tu Vianoce – čas, kedy si pripomíname
narodenie Ježiša Krista. Čas radostného príchodu Spasiteľa. A práve pri tomto radostnom príchode sa
ešte okatejšie prejavuje nedostatok úsmevu. Medzi charizmatickými perlami na stránke
www.modlitba.sk je aj citát: „Boh sa musí smiať, keď vidí v kostole našu smrteľne vážnu tvár.“

Istý muž na svojich potulkách
stretol biskupa idúceho na koni. Za-
šomral si, že aj on by sa dokázal
modliť a nič nerobiť, keby za to ne-
musel chodiť pešo, ale sa nosiť na
koni. Otec biskup počul šomranie a
oslovil muža s návrhom: „Dokážeš
sa pomodliť modlitbu
nášho Pána bez toho,
aby si pomyslel na
niečo iné?“ Muž se-
baisto vyhlásil:„Prav-
daže!“ „Dobre,“
pokračoval biskup,
„tak sa pomodli nahlas
a ak to naozaj dokážeš
bez iných myšlienok,
môj kôň bude patriť
tebe.“ Muž začal s
modlitbou, a keď sa
dostal ku slovám...a
neuveď nás do pokuše-
nia..., pozrel na bi-
skupa a spýtal sa: „Ale
toho koňa dostanem aj
so sedlom, však?...“ 

Iný úsmevný, ale
poučný príbeh spojený
s modlitbou Pána spo-
mínal vo svojich život-
ných príbehoch sv. Don Bosco. Mal
dva roky, keď mu zomrel otec a
matka sama vychovávala troch
synov. Sem - tam sa jej synovia
spolu aj pochytili. Raz táto bitka
prerástla do väčších rozmerov a
bratia aj po nej na seba zazerali a
nie a nie sa pomeriť. Večer po tejto
bitke sa spolu modlili. Keď odzneli
slová ...a odpusť nám naše viny...
matka modlitbu prerušila a pove-
dala synom: „Vy teraz buďte
ticho!“ A pokračovala: „...ako aj

my odpúšťame svojim vinníkom...“
Úsmevnou príhodou je aj prí-

beh putovania Ježiša s Jánom –
učeníkom. V noci sa konečne na
svojej púti dostali do mesta. Všetky
okná už boli tmavé, iba v jednom
dome bolo svetlo a hluk. Vybrali sa

teda k tomuto domu, aby si popý-
tali nocľah. V dome bola svadba,
ale pocestných sa rozhodli prijať,
pohostili ich a uložili spať v tej istej
miestnosti na prípecok – Ježiš si
ľahol k stene a Ján na kraj. Keď za-
spali, strhla sa bitka. Bijúci sa
stiahli medzi seba aj Jána a naložili
mu. Keď bitka stíchla, Ján sa po-
zbieral a išiel na prípecok, ale zo-
budil Ježiša, či by si s ním
nevymenil miesto. Ježiš súhlasil a
keď unavení opäť zaspali, strhla sa

druhá bitka. Keď sa bitkári priblí-
žili k prípecku, jeden skríkol: „Ten
na kraji už dostal, berte toho pri
stene!“

Médiá sa nám stále snažia pod-
súvať teóriu permanentného roz-
poru medzi vedou a vierou. Každý

väčší objav sa pova-
žuje za „dôkaz ne-
existencie Boha“.
Jedného takéhoto
vedca sa novinári pý-
tali, ako je možné, že
on – známy a výni-
močný vedec – sa ve-
rejne hlási k viere v
Boha. Vedec sa za-
myslel a odpovedal:
„Viete, rozdiel medzi
tým čo verí a tým čo
neverí je ako v tom,
keď kráčate smerom k
slnku alebo od slnka.
Ak idete k slnku, vaša
cesta je osvetlená a
jasná, vidíte všetky aj
tie najdrobnejšie ná-
strahy. Ak idete sme-
rom od slnka, stúpate
sústavne do tmy

svojho tieňa.“
A na záver posledný príbeh. 
Prišli strašné povodne, ľudia v

niektorých lokalitách sa zachra-
ňujú na strechách svojich domov a
voda neustále stúpa. Záchranári
kmitajú. Zdá sa, že všetkých ľudí
už evakuovali. Na jednej streche za
komínom sedí muž a modlí sa:
„Bože ja v Teba verím, iste ma ne-
necháš zahynúť.“ Vtom sa objaví
čln so záchranou. Muž ju však od-
mietne a modlí sa ďalej. 

Rok viery

Foto: Jaroslav Chovanec
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Dr  ahí bratia a sestry! V týchto
mesiacoch si pripomíname 1150.
výročie príchodu sv. Cyrila a Me-
toda na naše územie. Prišli ohlaso-
vať evanjelium a šíriť kresťanskú
kultúru. Preto ich právom nazý-
vame učiteľmi našej viery. Svoju
misiu uskutočňovali v úzkom spo-
jení s Kristom, ich celý život bol
nasmerovaný k večnej Pravde, kto-
rou je Boh sám. Obdivuhodné sve-

dectvo života sv. Cyrila a Metoda
nám pripomína, že každý učiteľ je
ohlasovateľom pravdy. Nielen tým,
že ponúka žiakom a študentom
pravdivé informácie, ktoré sú ovo-
cím vedecko – technického po-
kroku. Príklad svätých
vierozvestov hovorí, že byť učite-
ľom znamená oveľa viac: viesť deti
k zmysluplnému životu a odovzdá-
vať hodnoty, ktoré ak sú opravdivo
ľudské, sú aj kresťanské. V koneč-
nom dôsledku tak dobrý učiteľ
vedie tých, ktorí sú mu zverení, k
Bohu. Z tohto príkladu sv. Cyrila a
Metoda žili generácie našich pred-
kov, v tomto duchu pracovali celé
generácie učiteľov a kňazov aj na
našom území. I dnešní učitelia sú
povolaní stať sa ohlasovateľmi
pravdy, ktorá vovádza človeka k

porozumeniu vlastného života a k
nájdeniu jeho najhlbšieho zmyslu.

Všetci sme chodili do školy,
kde nám mnohí statoční učitelia
odovzdávali nielen vzdelanie, ale
rovnako nás aj vychovávali. Naši
pedagógovia čelia mnohým pro-
blémom, ktoré sú podceňované.
Rastie agresivita žiakov, pribúda
byrokracia, nastavený systém viac
oceňuje kvantitu než kvalitu. Škol-

stvo môže byť iné, ak sa začneme
o neho viacej zaujímať. Škola nie
je nutným zlom, ale veľkou príle-
žitosťou k osobnostnému rozvoju
človeka. 

Milí rodičia, nepodceňujme
výchovný rozmer školy, ktorý kva-
litné vzdelávanie nenahradí. Zaují-
majme sa o hodnoty, ktoré škola
ponúka žiakom a dobre skúmajme,
či sú v súlade s našim katolíckym
presvedčením. 

Učiteľov si treba vážiť. Záleží
nám na zlepšení situácie v škol-
stve, preto sa obraciame na vás,
drahí bratia a sestry s dvoma pro-
sbami. Pred týždňom spustilo
Združenie katolíckych škôl Slo-
venska spolu s ďalšími organizá-
ciami petíciu za spravodlivé,
hospodárne a nediskriminačné fi-

Nad strechu priletí vrtuľník, ale aj
spustené lano muž odmietne a
modlí sa ďalej. K domu pripláva
obojživelné vozidlo, ale aj túto
pomoc muž s „neskutočnou“ vierou
vo svoju záchranu odmietne. Voda
však stúpa ďalej a o chvíľu zaplaví
aj komín. Mužova duša sa dostane
pred nebeskú bránu a vyčíta Bohu:
„Ako si mi to mohol urobiť, ja som
Ti predsa tak veľmi veril, a ty si ma
nevyslyšal.“ A Boh mu odvetí: „Vy-
slyšal som Ťa, ale ty si pomoc,
ktorú som ti poslal, až trikrát od-
mietol.“ 

Ak vás tieto príbehy pobavili,
nech vám úsmev na tvárach vydrží
čo najdlhšie. Neskrývajme sa za
masky vážnosti. Rozjasnime úprim-
ným úsmevom nielen vlastné tváre,
ale aj medziľudské vzťahy. Buďme
dôslední v modlitbe i v živote, aby
sme neprichádzali o trvácne bene-
fity večnosti, tak ako muž v prvom
príbehu prišiel o koňa. Buďme voči
sebe tolerantní a dokážme si odpú-
šťať, aby sme sa mohli modliť Otče
náš úprimne aj úplne, nie s vypus-
tením niektorých slov, ako mladý
Don Bosco s bratmi. Nesnažme sa
dobehnúť Boha v žiadnej Božskej
osobe, lebo sa nám to bolestivo
vráti ako učeníkovi Jánovi v treťom
príbehu. A nesnažme sa Bohu dik-
tovať, ako sa nám má za našu vieru
odmeniť, čo a akým spôsobom má
pre nás vykonať, lebo potom svoju
odmenu neuvidíme. 

Vykročme v novom roku s vie-
rou smerom k slnku, aby sme v kaž-
dej chvíli vedeli, kam stúpame.
Využime jubilejný rok aj Rok viery
na svoje dozretie, na šírenie sve-
dectva, na šírenie radosti. Lebo ako
je z citátu v úvode zrejmé, Boh nás
nechce ako smutné, vážne či zamra-
čené deti. Veď čo je pre rodiča mil-
šie a povzbudzujúcejšie ako úsmev
a spokojnosť na tvárach milujúcich
detí. 

Ján Banovčan

List Stálej rady Konferencie
biskupov Slovenska o poslaní

učiteľa

Rok viery

Foto: redakcia
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nancovanie slovenského školstva.
Svojim podpisom všetci môžeme
prispieť k diskusii, po ktorej by
mohli nasledovať konkrétne kroky.

Tá druhá prosba je ešte nalieha-
vejšia. Byť učiteľom je povolanie.
Prosíme vás, aby ste v modlitbe
často mysleli na našich učiteľov,
žiakov a ich rodičov. Všetci potre-
bujeme silu a pomoc Ducha Svä-
tého, aby sme lepšie chápali, k
čomu sme povolaní. Dobrý učiteľ
dáva svojim žiakom seba. Keď žije
mravne, stáva sa vzorom statoč-
ného života, ktorý hodno nasledo-
vať. V tejto dobe mravného úpadku
je dôležité, aby takýchto ľudí bolo
za našimi katedrami stále viac.

Milí naši učitelia, chceme sa
vám poďakovať za službu, ktorú v
neľahkých podmienkach vykoná-
vate. Prosíme vás, aby ste nielen
vzdelávali, ale aj vychovávali. Keď
budete vykonávať učiteľstvo ako
povolanie, Boh vás určite požehná.

Všetci sme spoločne vyzvaní
zaujímať sa o dianie v školstve a
prispieť svojim dielom k nastaveniu
jeho spravodlivého financovania.
Urobme všetko, čo je v našich si-
lách, aby sa škola stala miestom,
kde naše deti získajú nielen kvalitné
vzdelanie, ale aj výchovu založenú
na prirodzenom zákone, nábožen-
skej slobode a úcte ku kresťanským
hodnotám. 

Nech nám pri tom Pán Boh po-
máha.

V Bratislave, 28. novembra 2012
Stálu radu KBS tvoria:
Mons. Stanislav Zvolenský
Mons. Bernard Bober
Mons. Viliam Judák
Mons. Marián Chovanec
Mons. Ján Orosch

„Slovo „liturgia“ v pôvodnom význame znamená „verejné dielo“,
„službu v mene ľudu alebo v prospech ľudu“. V kresťanskej tradícií zna-
mená, že Boží ľud sa zúčastňuje na „Božom diele“. Prostredníctvom li-
turgie Kristus, náš Vykupiteľ a Veľkňaz, pokračuje vo svojej Cirkvi, s ňou
a skrze ňu v diele nášho vykúpenia.“ (http://www.knazi.sk/liturgia/)
V tejto rubrike budeme objavovať hĺbku liturgie a všetkého, čo s ňou sú-
visí. 

V prvotnej Cirkvi, ktorá pochá-
dzala najmä zo Židov, sa kresťania
zúčastňovali na živote v chráme (až
do jeho zbúrania v r. 70 po Kr.) a
na živote synagógy, kde sa veriaci
schádzali okolo Božieho slova a
stretali sa aj v súkromných do-
moch. Neskôr začali v Cirkvi pre-
vládať kresťania pochádzajúci z
pohanstva a vplyvom rôznych his-
torických okolností došlo k radikál-
nemu oddeleniu sa kresťanov od
synagógy., Samozrejme, okrem
toho kresťania od počiatku slávili
Eucharistiu - „lámanie chleba“, ako
im to prikázal Pán. Tieto stretnutia
spojené s hostinou „agapé“ sa ko-
nali na rôznych miestach, najčas-
tejšie v súkromných domoch.
Neboli viazané na žiadne miesto.
Kresťania o sebe vyhlasovali, že sú
bez chrámu v zmysle budovy, pre-
tože od počiatku bol za chrám po-
važovaný Pán Ježiš, ktorý o sebe
vyhlásil: „Zborte tento chrám a za
tri dni ho postavím.“ (Jn 2, 19) a

spoločenstvo kresťanov s ním spo-
jených, ako to napísal sv. Pavol:
„Neviete, že ste Boží chrám a že vo
vás prebýva Boží Duch?“ (1Kor 3,
16). Prvotné bolo teda zhromažde-
nie, až potom miesto konania. Tým
sa kresťanstvo odlišovalo od ži-
dovského a pohanského nábožen-
stva.

Do Milánskeho ediktu r. 313,
ktorý znamenal zrovnoprávnenie
kresťanského náboženstva s po-
hanským a slobodu kresťanského
kultu, sa kresťania ukrývali. Ako
miesta bohoslužby im slúžili bežné
súkromné domy a katakomby. Po-
stupne sa však kresťanmi stávali aj
zámožní ľudia, ktorí Cirkvi daro-
vali svoje paláce – baziliky. Tie sa
postupne začali používať výhradne
na bohoslužobné účely.

Po Milánskom edikte sa nielen
staré baziliky pretvárali na boho-
služobné priestory, ale s nástupom
doby, kedy sa kresťanstvo stalo
„štátnym náboženstvom“ a kresťa-

I. Liturgický priestor 

Rok viery Liturgické okienko

Foto: Miroslav Hric

Foto: redakcia
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nov pribúdalo, sa začali stavať
nové budovy. Pomenovanie zhro-
maždenia – z gréckeho slova ekklé-
sia – sa až následne prenieslo na
označenie budovy. Avšak nie je to
budova, ktorá dáva zmysel zhro-
maždeniu, ale zhromaždenie okolo
Pána robí budovu tým, čím je.

Kresťanské kostoly sa stavali
podľa vzoru bazilík, synagóg alebo
patricijských palácov, pričom zá-
kladom bolo, aby slúžili liturgic-
kému spoločenstvu. Liturgia dala
kostolu formu. Všetko je usporia-

dané tak, aby slúžilo liturgii. Kostol
je vždy vyjadrením toho, ako Cir-
kev chápe samu seba. Navonok bol
kostol nenápadný, ale vnútri ukrý-
val bohatstvo – zhromaždenie
Cirkvi. Cirkev má to najpodstatnej-
šie vo vnútri. Kostol sa takto stal
symbolom Cirkvi, teda zhromažde-
nia Božieho ľudu. Je to zároveň
obraz kresťana, ktorý sa zovňaj-
škom neodlišuje od svojho okolia,
ale vo vnútri je čistý, krásny a bo-
hatý, pretože jeho pokladom je Kri-
stus.

Kostol mal vždy dve základné
časti: svätyňu a loď. Loď, alebo
viaceré lode oddelené pozdĺžnym
stĺporadím, je miestom pre laikov,
svätyňa – presbytérium pre hierar-
chiu. Vidíme tu však aj symboliku.
Pomenovanie loď súvisí s cestova-
ním, putovaním. Kresťan je na tejto
zemi len pútnik, jeho domovom je
nebo. A počas tohto putovania je
zachránený pred večnou záhubou
na lodi Cirkvi, ktorej predobrazom
je Noemova archa. Loď akoby re-
prezentovala život na zemi, svä-

tyňa večnosť, ku ktorej kresťan
putuje. 

Apsida ako súčasť presbytéria
(svätyne) je ukončením lode a sym-
bolizuje zavŕšenie putovania, cieľ,
ktorým je Boh. Maľby, mozaiky vo
svätyni znázorňujú nebo: anjeli,
svätí a Kristus ako vševládca - Pan-
tokrator. 

Z lode sa do svätyne vstupuje
popod víťazný (triumfálny) oblúk.
Jeho predchodcom boli triumfálne
oblúky cisárov, z ktorých niektoré
dodnes nájdeme v Ríme. Boli po-

stavené na znak víťazstva cisára a
vyobrazovali jeho veľké činy a po-
korenie porazených. Víťazný
oblúk je symbolom víťazstva
Krista nad hriechom, diablom a
smrťou, a následne je symbolom
víťazstva tých, ktorí žili a zomreli
v spojení s Kristom – svätých.
Preto sú na víťaznom oblúku často
znázorňovaní svätí. V istom ob-
dobí sa do víťazného oblúka vkla-
dala kalvária umiestnená na
priečnom brvne, pretože cez kríž
sa vchádza do víťazstva. Na kríži

nám Kristus otvoril cestu do neba.
K pozdĺžnej lodi sa časom do-

stavoval transept – priečna loď,
ktorá tak na pôdoryse vytvorila
tvar latinského kríža, čím sa ešte
viac rozšírila symbolickosť kos-
tola.

Kostol je symbolom Cirkvi.
Kostol je predzvesťou neba. Vstú-
piť do neho znamená vstúpiť do
osobitného spoločenstva s Pánom.
Kostol je miestom, kde sa koná
obeta Ježiša Krista spojeného s
jeho ľudom. Nie sú to len kamene,
obrazy a sochy. Kostol je zhromaž-
dením ľudu, ktorý miluje.

Miroslav Hric, kaplán

Použitá literatúra:
HANUS, L. Kostol ako symbol. Bratislava : LÚČ, 1995, s. 13-101.

ADAM, A. Liturgika : Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha : Vyšehrad, 2001, s. 400-411.

Liturgické okienko

Foto: redakcia
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Kostol – od slova „castellum“ – pevnosť. Niektoré kostoly boli chránené pred zničením silnými múrmi.
Rovnako kostol je pre kresťana ochranou ako pevnosť, skala útočišťa. V niektorých jazykoch je pomenovanie
pre Cirkev aj pre kostol rovnaké (ecclesia – lat., church v ang., die Kirche v nem., la chiesa v tal., l´Eglise vo
fran., l´Iglesa v špan.).

Chrám – z lat. templum, čím sa pôvodne označovala časť pôdy oddelená od ostatného pozemku za účelom
zasvätenia božstvu. Kresťania toto pomenovanie spočiatku používali výhradne pre Krista a cirkevné spolo-
čenstvo a až neskôr aj na budovu.

Bazilika – pôvodne znamenala kráľovskú sálu, halu (gr. basileus – kráľ). Išlo o kráľovský palác alebo
sídlo vysokých kráľovských úradníkov. 
Z hľadiska architektúry ide o veľkú pozdĺžnu stavbu, pozdĺžnym smerom rozčlenenú stĺporadím na nepárny
počet lodí. Stredná loď je spravidla vyššia ako bočné a je ukončená polkruhovitou apsidou. Bazilika má plochý
strop a sedlovú strechu.
V cirkevnom názvosloví ide o kostoly veľkého významu. V Ríme sú jediné štyri veľké baziliky (basilica maior)
s pápežským oltárom: Lateránska bazilika, Bazilika sv. Petra, Santa Maria Maggiore a Bazilika sv. Pavla za
hradbami. Inde vo svete sú baziliky menšie (basilica minor). Ide o čestný pápežský titul pre kostoly, ktoré
majú veľký význam. Na Slovensku máme v súčasnosti 12 bazilík minor. V našej diecéze sú dve z nich: Bazilika
Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči a Bazilika sv. Kríža v Kežmarku. S povýšením kostola
na baziliku minor sa spájajú aj určité privilégiá spojené s odpustkami a sviatosťou zmierenia.

Katedrála – domovský kostol biskupa, kde je katedra (biskupovo sedadlo, odkiaľ vedie bohoslužbu a
prednáša kázeň).

Dóm – názov odvodený od „domus episcopalis“ – biskupov dom. Pôvodne sa takto označovala biskupská
kaplnka, v stredoveku prešiel tento názov v nemecky hovoriacom prostredí na kostol biskupa – katedrálu. Ne-
skôr tento názov dostali ako čestný aj iné kostoly. Stretneme sa aj s označením D.O.M., čo je skratka pre názov
Domino omnipotenti maximo („najvyššiemu všemohúcemu Pánovi“).

Krypta – krytá chodba, klenutá miestnosť. Podnetom na ich vytváranie bolo umiestnenie hrobov a relikvií
svätých priamo pod oltárom, prípadne hrobov významných cirkevných predstaviteľov. Kryptami sa označovali
aj katakomby. Jedna krypta je aj pod našim kostolom v Trstenej.

Kaplnka – z lat. cappa (plášť). Pôvodne sa takto označovalo miesto uchovávania plášťa sv. Martina z
Tours na kráľovskom dvore v Paríži („Sainte Chapelle“), ale neskôr sa takto začali nazývať bohoslužobné
priestory na dvoroch rôznych cirkevných aj svetských pánov. Od tohto slova je odvodený názov „kaplán“,
ktorý tam slúžil a „kapela“ – spevácky zbor, ktorý tam hral. Dnes takto označujeme všetky bohoslužobné prie-
story, ktoré nemajú postavenie kostola. Sú zvyčajne aj priestorovo menšie.

Oratórium – z lat. orare (modliť sa); modlitebná miestnosť, dom modlitby, ktoré slúžili nejakému spolo-
čenstvu alebo rodine. Sú teda podobné kaplnkám.

Cerkov, cerkev – označenie pre gréckokatolícky a pravoslávny chrám.
Boží dom – pomenovanie prebraté zo židovského a pohanského prostredia. Vychádza z predstavy, že Boh

má na zemi konkrétne miesto, kde sídli.
Domus ecclesiae – dom, kde sa zhromažďovalo prvotné cirkevné spoločenstvo.

Názvoslovie

Liturgické okienko

Foto: redakcia
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Františkáni v Trstenej v 18. storočí (2. časť)
Postavenie františkánskeho rádu v Trstenej od svojich prvopočiatkov bolo spojené s ťažkosťami, ktoré vy-

tvárala nielen neľahká sociálna a hospodárska situácia obyvateľov mesta, ale aj neprajnosť a nepriazeň zo
strany určitých ľudí. Drobné prekážky však vyvažovala dobroprajnosť veriacich mesta a celej farnosti, ktorí
si boli vedomí toho, že pôsobenie františkánov v meste prinesie Trstenej nielen duchovný rozvoj, ale aj po-
vznesenie cirkevného školstva a mravnej úrovni vtedajšej spoločnosti. 

Religiozita hornej Oravy a
Trstenej. Dobové pramene najmä
latinskej cirkevnej proveniencie z
druhej polovice 18. storočia nás pú-
tavým štýlom oboznamujú o du-
chovnom i materiálnom položení

veriacich na hornej Orave i v Trste-
nej. V preliminári latinskej kano-
nickej vizitácie zo sedemdesiatych
rokov 18. storočia sa píše toto:
„Miestny ľud hovorí po slovensky a
po poľsky. Jednému aj druhému ja-
zyku ľahko rozumie. Počet veria-
cich je 7142. Dospelých je 4995 a
nedospelých 2147. Všetci sú kato-
líci. Ľud je nábožný. Váži si farára.
O základoch viery je poučený a
dáva náležitú mzdu farárovi. Nie sú
tu žiadni verejní hriešnici. V každej
obci sú ustanovení prísažní inšpek-
tori, ktorí dbajú na mravy a pro-
stredníctvom úradníkov za
farárovho predsedníctva zvyknú po-
vzbudzovať filialistov, aby sa na-
pravili. Veriaci ľud sa riadi viac

láskou ako strachom. Zadosťuči-
ňuje príkazu veľkonočnej spovede.
Nie je tu žiaden odpadlík. Doteraz
sa v tejto farnosti nachádzal iba
jeden celý heretický dom. Božia mi-
losť ho osvietila a vďaka úsiliu

dnešného farára sa želiarov dom
odvrátil od herézy. Jeho štyri deti
prestúpili na katolícku vieru. Iba
jedna žena, jeho manželka, zostala
v celej farnosti ako luteránka.
Treba mať na pamäti rozšírené a
roztratené stádo oravských far-
ností, že údel viacerých oravských
kazateľov, ak tak je možné pove-
dať, je menej šťastný než osud sed-
liakov. Na Orave však správcovia
duší stále dňom a nocou musia byť
pripravení k dispozícii množstvu
veriaceho stáda, aby žiadna duša
nezostala nevykúpená drahou
krvou Ježiša Krista pre nedbalosť
farára, a tak by stratila večnú
spásu a bola by uvrhnutá do več-
ného zatratenia. Treba zvážiť po-

stavenie jednej obce na Orave, ako
je napríklad obec Lipnica, Ja-
blonka a či na pohľad jedna obec
Zázrivá, ktorá je roztratená po
vrchoch a údoliach. Túto jednu
obec Zázrivú je možno akoby zá-

zrakom prejsť na koni za
jeden deň. Do tretice
podľa miery treba vziať
do úvahy aj biedny vnú-
torný stav Oravskej sto-
lice. Najmä v Hornom
okrese tejto stolice je ne-
dostatok takmer všet-
kých potrebných vecí na
ošatenie, zohriatie a
uchovanie ľudského
tela. Tieto potrebné veci
z iných priaznivejších
krajov sem mnohé ruky
privážajú. Tuná to má
dvojnásobnú, trojná-
sobnú i viacnásobnú
hodnotu.“ 

Františkánska Historia
domus. Podobne ani pátri franti-
škáni nezostávali nič dlžní veria-
cim mesta. Okrem svojich
pastoračných aktivít, podpore cir-
kevného školstva v meste a vyučo-
vaním náboženstva,
zaznamenávali do svojej kláštornej
kroniky (zvanej Historia domus)
jedinečné informácie o stave
mesta, o materiálnom i nábožen-
skom postavení veriacich. Tento
druh kláštornej kronikárskej
tvorby pátrov františkánov pred-
stavuje pre dejiny mesta Trstenej
unikátny zdroj informácií. Pátri
františkáni do svojej latinskej His-
torie domus zaznamenávali aj prí-
činy veľkej emigrácie veriacich a

Z histórie farnosti

Foto: http://zspruske.edupage.org
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obyvateľov z Trstenej do zámoria -
do Spojených štátov. Príčinu videli
najmä v nedostatku pracovných prí-
ležitostí, ako si zarobiť peniaze.
Okrem toho františkáni videli
hrozbu aj v duchovnej oblasti, pre-
tože hmotný nedostatok oberal
mnohých ľudí o vnútorný vzťah s
Bohom, mnohí zanedbávali liturgiu
a slávenie omše v nedele a vo
sviatky a ich vzťah k sviatostnému
životu výrazne ochladol. Medzi
emigrantmi z Trstenej začiatkom
20. storočia bol aj kňaz a františkán
- páter Fulgencius Jozef Balún,
rodák z Trstenej.

Pravidlá slušného správania
pre študentov. Pátri františkáni vo
svojej zriadenej škole zostavili aj
pravidlá slušného správania pre štu-
dujúcu mládež (Regulae iuventu-
tem studiosam potissimum
concernentes). Ide o pomerne roz-
siahly latinský dokument, ktorý je
napísaný typom dobovej kancelár-
skej kurzívy konca 18. storočia.
Pravidlá boli rozdelené do nasledu-
júcich kapitol: O raňajších zvyklos-
tiach; Správanie a oblečenie; O
postupnosti; O správnej reči; O
tvári, o postoji a správaní celého
tela; O tom, čo sa týka morálnych
skutkov; O povinnostiach voči uči-
teľovi; O povinnostiach k spolužia-
kom; O povinnostiach, ktoré treba
dodržiavať počas rozhovoru s kým-
koľvek; O povinnostiach, ktoré
treba dodržiavať v chráme; O po-
vinnostiach, ktoré treba dodržiavať
pri stolovaní; O povinnostiach,
ktoré treba dodržiavať od raňajok
až po oddych. Posledné dve kapi-
toly toho zaujímavého latinského
dokumentu hovoria o záverečných
ustanoveniach.  

Zápisy v mestských protoko-
loch. Kláštor sa začal stavať na po-
zemku Juraja Paldiu a niekdajšieho
mestského hostinca. V mestskom
úradom protokole z 20. mája 1775
je záznam v dobovej nekodifikova-

nej slovenčine s vtedajším pravopi-
som o uvedení pátrov františkánov
do Trstenej. Zápis je prepísaný tak,
ako ho notár na mestskom úrade
zaznamenal: „Die 20. May congre-
gatio magistratus et comunitatis
zhromazdena biwse wktereg deter-
minowane gest abi wedle slibu anni
1775 gako mesto slubilo pro aedi-
ficio scholarum introductorum pa-
trum franciscanorum ze stranky

meskeg fl. 100 a kamenya sto siach
na miesto prowiest nye ginaceg y
kazdi tizden desat robotnikow ku
muru dawat ktera wec w sl. wi-
dyeku gest declarowana ano y ta
declaratia skrze Publicum Excelso
Consilio gest praesentowana, pro-
toss abi takowa declaratia skuteč-
nye wiplnena biti mohla z kassy
inspectorou piwowarskich oddat sa
porucsugu fl. 100, čo se pak dotiče
kamenya takowe zgedneg kazdeg
stwrtini gednu sahu wistawit po-
wini budu robotnikow pak čase do-
ticse robotnikow ku muru kazdi
den 4 magu se robotnici ordinowat
kteri len toliko rano od syesteg ho-
dini do hodini dewyateg pri mura-

roch robiti powiny budu, ato steg
pricsiny ze dedini z urbaru a powi-
nosty panskeg prichadzat magici,
nye skoro prichodia tak abi aspon
za ten čas murara materialia miti
mohli skrz tu čeladku nassu admi-
nistrowane, straniwa gakowu in-
stantiu p. patres franciscany
predlozili to se do dyalsseg dispo-
sitie magistratualskeg zanyechawa
ponyewadz y tak wcilek zpiwo-

wara mesto mali uzitek ma.“ Po-
dobné zápisy v slovenčine z 18.
storočia dokladajú silný slovenský
ráz a charakter mestského prostre-
dia v Trstenej a poukazujú, že slo-
venčina v úradných záznamoch
mestského magistrátu bola popri
latinčine v tejto dobe pomerne
bežná. 

Biskup František Bercholdt -
podporovateľ františkánskej školy.
Banskobystrický biskup František
Bercholdt prostredníctvom viace-
rých urgencií na rôzne miesta v
monarchii z pozície hlavného krá-
ľovského inšpektora škôl podporo-
val vytvorenie cirkevnej školy v
Trstenej. O tejto jeho snahe svedčí

Z histórie farnosti

Foto: wikipedia.org
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aj latinský list z roku 1777, v kto-
rom informuje stoličných úradní-
kov v Dolnom Kubíne o zriadení
školy v Trstenej. Dokument hovorí
toto: „Slávna stolica, vážení páni!
Na moje požiadanie vo veci projek-
tovania úprav budovy školy v
Trstenej a vo veci rozhodnutia pla-
tov pre profesorov spomenutého
gymnázia vážená Kráľovská mies-
todržiteľská rada odpovedala na-
sledovne: Keďže do škôl v Trstenej
pátri františkáni už v uplynulých
rokoch boli uvedení, následne
podľa školskej reformy z toho sa-
motného dôvodu pre jej správcu v
priebehu troch rokov bude vyplá-
caná odmena 150 zlatých. Za to má
ako povinnosť, aby Študijný fond
viacerými výdavkami nebol zaťa-
žovaný, keďže nateraz je dosta-
točne vyťažený. Projekt školy i
budova na ubytovanie profesorov –
ako je zrejmé, čo sa týka vydržia-
vania profesorov, že nateraz sú vy-
živovaní z kláštora v Okoličnom,
pretože nie sú dostatočne zabezpe-
čení. Rozhodne sa, či toto mes-
tečko ich bude vydržiavať na
úžitok zriadenej školy, alebo
oravská zemepánska vrchnosť.
Týmto mi odkázali, aby som sa
opýtal zemepánskej vrchnosti, ako
aj samotného mestečka i Oravskej
stolice, zároveň pátra provinciála
františkánov v tom ohľade na dve
otázky, či pátri františkáni sú za-
bezpečení nejakým majetkom a
akú výpomoc potrebujú. Napokon
na základe listu váženej Kráľov-
skej miestodržiteľskej rady za
týmto účelom s Vašimi urodzenos-
ťami komunikujem, aby ste ma rá-
čili oboznámiť o prvopočiatkoch
zriadenia školy v Trstenej, o
zmluve, prípadne o hmotnom za-
bezpečení, ako aj o podmienkach i
o výpomoci tak pre budovu školy
ako aj o ohodnotení profesorov,
pretože pátri františkáni do spome-
nutého gymnázia budú uvedení. O

tomto zámere aj o vôli musím
oboznámiť presnou vecnou sprá-
vou váženú Kráľovskú miestodrži-
teľskú radu. Porúčam sa a
zostávam v priazni Vašich urodze-
ností. V Banskej Bystrici 16. 2.
1777. Najponíženejší služobník
gróf František Bercholdt, bansko-
bystrický biskup.“

Miestodržiteľská rada a cinto-
rín pri Kostole svätého Juraja. Naj-
vyššie krajinské a štátne inštitúcie
na čele s Miestodržiteľskou radou
so sídlom v Bratislave boli hlav-
nými vykonávateľmi štátnej škol-
skej politiky v Uhorsku. Jeden z
prípisov tejto ustanovizne hovorí o
návrhu zrušiť mestský cintorín pri
Kostole svätého Juraja v Trstenej.
Jedným z dôvodov bola výstavba
kláštora a školy: „Ctihodný najdô-
stojnejší v Kristu páter nám lá-
skavý! Na základe žiadosti Vašej
urodzenosti pátrom vášho rádu,
ktorí boli uvedení do mestečka
Trstená v Oravskej stolici, aby vy-
učovali na národnostných školách,
bol priznaný pozemok pri Kostole
svätého Juraja vďaka Dvorskej krá-
ľovskej uhorskej komore. Zároveň
aj žiadaný materiál na výstavbu pre
vyučujúcich pátrov i pre školu bol
zabezpečený. Už len ruku treba pri-
ložiť k dielu. Okrem toho v zdar-
nom postupe prekáža susedný
cintorín. Uvedený kostolík spolu s
priľahlým cintorínom je láskavo
priznaný spomenutým pátrom fran-
tiškánom v Trstenej. Kvôli predlo-
ženej poníženej žiadosti Jeho
najsvätejšiemu Veličenstvu nech
pán diecézny biskup na uvedenú
prosbu pristúpi. Avšak sporný cin-
torín v susedstve kostola na zá-
klade dobrotivého kráľovského
rozhodnutia, ako je to s inými cin-
torínmi umiestnenými pri kosto-
loch, mal by byť zrušený. Preto ak
Vaša urodzenosť je vedená inými
pohnútkami a vážnymi dôvodmi v
správnej miere, nech ráči čo najlá-

skavejšie spísať úplnú žiadosť o
tom pre Jeho najsvätejšie cisársko-
kráľovské a apoštolské Veličenstvo
s tým dodatkom, aby pripomienky
k týmto normalizačným kráľov-
ským rozhodnutiam vydané ohľa-
dom zdravia pri pochovávaní
mŕtvych na spomenutom cintoríne
sa zobrali do úvahy. Z toho dôvodu
láskavé kráľovské rozhodnutie má
byť uvedené do účinnosti v súlade
so súčasnými nariadeniami spišs-
kého biskupa. V tejto veci a s
týmto nariadením nech sa ráči Vaša
urodzenosť bližšie oboznámiť.
Dané na Uhorskej kráľovskej
miestodržiteľskej rade v Bratislave
dňa 10. apríla 1780.“

Dejiny druhej polovice 18. sto-
ročia v Trstenej sú do značnej
miery poznačené františkánskou
spiritualitou, preto sa domnie-
vame, že by bolo na škodu veci,
aby aj prítomné generácie nepoz-
nali toto zaujímavé obdobie mes-
tečka a farnosti Trstenej. Zložitosť
dejín františkánskej rehole v Trste-
nej v súvislosti s dejinami mesta
považujeme za prirodzený jav v
ponímaní času a priestoru, kde člo-
vek zohráva mimoriadnu úlohu. Je
to úloha aktívneho činiteľa pri pre-
tváraní svojho životného prostre-
dia, v ktorom sa človek pohybuje,
pracuje, tvorí a premýšľa. Ľudské
výtvory – kláštor i škola - v akej-
koľvek dejinnej podobe nie sú len
hmotnými ľudskými výtvormi,
ktoré majú svoju účelovosť pre
človeka v prostredí, ale majú aj
hlbšiu podstatu, než je materiálna
povaha vecí, pretože inšpiráciou
ich vzniku bol nielen ľudský duch,
ale aj spoločensko-kultúrne i nábo-
ženské prostredie, ktoré konkrét-
nych ľudí v čase a priestore
formovalo a oni ho pretvárali
podľa svojich potrieb, vnútorných
túžob a želaní.

Marek Ďurčo

Z histórie farnosti
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V každom čísle časopisu Radosť predstavujem ľudí, ktorí napriek svojmu civilnému povolaniu, povinnos-
tiam si nájdu čas a niečo zo svojho talentu a námahy ponúknu Bohu. V tomto čísle sme oslovili organistu To-
máša Kubicu a našich miništrantov.

Organista Tomáš Kubica 
Už pätnásť rokov v našom farskom Kostole sv. Martina svojou hrou nielen dotvára atmosféru bohoslu-

žieb, ale napomáha k dvojitej modlitbe. Ako povedal svätý Augustín: „ Kto spieva, dvakrát sa modlí.“

Už roky sa ozýva hudba organa
v našom kostole vo vašom podaní.
Mohli by ste sa našim farníkom
zveriť, čo pobádalo mladého
chlapca k tomu, aby deň čo deň ur-
čite poriadne trénoval hru na or-
gane, keďže nie je jednoduché
ovládať tento hudobný nástroj,
kým sa posadil a hral nielen pre
svoju potechu, ale hlavne na slávu
Božiu?
Ťažko povedať, čo to bolo. Ale
pravdepodobne malé nezávislé sku-
točnosti, ktoré sa vyskytli, a ktoré
sa navzájom ovplyvňovali... Nedá
sa povedať, čo presne ma k tomu
priviedlo.

Mohli by ste nám priblížiť
službu organistu?
Možno to rozdeliť na niekoľko fáz.
Na začiatku je príprava, cvičenie,
potom nastupuje samotná interpre-
tácia. Okrem toho samozrejme
vzdelávanie sa v liturgike, liturgic-
kej hudbe, teórii hudby a iných ved-
ných disciplínach, ktoré sa dotýkajú
liturgickej hudby. V kostole sa hrá-
vajú omše každý deň večer ako aj
všetky tri v nedeľu dopoludnia. V
advente sa hrávajú aj ranné omše o
šiestej. Okrem toho býva takmer
každú nedeľu popoludní pobož-
nosť, na ktorej sa tiež hrá. A samo-
zrejme ešte ďalšie nepravidelné
liturgické slávenia, resp. úkony (po-
hreby, sobáše...). Je toho dosť, ale
našťastie nie som na to sám.

Koľko rokov sa venujete tejto
službe?
Začal som v roku 1994 v Ústí, na
malých klávesoch, kde som hrával
až do roku 1997. Posledný rok som

vypomáhal aj v kostolíku. Od roku
1997 som prešiel do farského kos-
tola, kde som dodnes.

Čo, alebo kto vás priviedol k
tejto službe?
Rôzne okolnosti, nedá sa povedať,
že by to bol niekto, alebo niečo
konkrétne.

Ste mladý a určite zaneprázd-
nený, tak ako sa život človeka v
dnešnej dobe preferuje. Čo vás
podnecuje k tomu, aby ste si vždy
znova a znova ukrojili z toho času
a venovali ho Bohu a ľuďom?
Baví ma to. Ak je pre človeka práca
aj koníčkom, tak ju robí rád. A keď
ju robí rád, baví sa pri nej. A vtedy
ju dokáže vykonávať s ľahkosťou.
Nie je to rutina, je to zábava; a
veľmi kreatívna.

Chcete ešte niečo farníkom od-
kázať, povedať - plány do budúc-
nosti, svoje nápady, postrehy,
poprípade nejakú prosbu... ?

Liturgická hudba na Slovensku
prechádza v poslednom období vý-
raznou obmenou a obrodením,
vznikajú nové liturgické piesne,
ktoré priamo súvisia s témou omše,
vychádzajúcej z evanjelia. Každá
omša je postavená ako jeden celok,
kde sa navzájom dopĺňajú čítania,
modlitby, spev... Pre organistov
vyšlo v tomto roku direktórium, v
ktorom sú rozdelené dostupné
piesne pre jednotlivé nedele litur-
gického roka. A tieto piesne nie sú
len z JKS, ktorý nespĺňa pod-
mienky liturgického spevníka pre
obnovenú liturgiu. Preto budem v
budúcnosti do repertoáru zaraďo-
vať čoraz častejšie novú liturgickú
hudobnú tvorbu, ktorá priamo zod-
povedá evanjeliovým textom a do-
tvára tak ucelenosť omše ako
najdokonalejšej formy bohoslužby.

Andrea Šprláková 

V službe Bohu 

Foto: archív p. Kubicu
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Ja som miništrant 
To, že sme miništranti, nie je

tradíciou alebo donútením. Všetko
to robíme z vlastnej vôle z lásky
Bohu, bez nároku na odmenu či po-
chvalu. Baví nás to a sme radi, že to
môžeme robiť. Miništrovanie nie je
len o omšiach, sobášoch a pohre-
boch. Táto činnosť je spätá s kolek-
tívom mladých ľudí, ktorí sa spolu
veľakrát stretnú a podnikajú rôzne
akcie. Či už futbal, opekačky, vý-
lety alebo oslavy. Sme ako
veľká rodina, každý pozná
jeden druhého a vzájomne sa
snažíme pomôcť. Pre mlad-
ších miništrantov, v záujme
ich vzdelávania ohľadom kos-
tola, sa konajú stretnutia s
hlavným miništrantom, ktorý
ich učí, aby oni potom mohli
prevziať po ňom štafetu a
odovzdávať to neskorším ge-
neráciám.

Samozrejme, každý mini-
štrant farnosti Trstená má aj
nejaké povinnosti. Ich obtiaž-
nosť sa stupňuje vekom.
Máme 2 skupiny miništran-
tov: mladí (do siedmeho roč-
níka ZŠ) a starí. Starý miništrant má
povinnosť počas týždňa zúčastniť
sa najmenej na 2 službách mimo
nedele (z toho jedna musí byť
ranná). Mladí miništranti majú len
jednu službu mimo nedele. Služby
kontroluje hlavný miništrant a zapi-
suje ich do tabuľky.

Mladí miništranti počas roka
súťažia o titul Najaktívnejší mladý
miništrant. Súťaž spočíva v tom, že
za každú povinnú službu dostávajú
2 body a za každú nepovinnú
službu dostavajú bonusové body
(večerná sv. omša 1 bod, ranná sv.
omša, svadba a pohreb 3 body). Na
celú súťaž dohliada hlavný mini-
štrant, ktorý zapisuje body a na
konci ich vyhodnotí..

Môžete si všimnúť, súťaž bola

veľmi tesná a chlapcov delilo len
pár bodov. Chcel by som však po-
ukázať na ich aktivitu. Všimnite si
tie čísla. Súťaž sa začala 20. 9.
2012 a skončila sa 25. 11. 2012 a
chlapci dokázali za ani nie 3 me-
siace nazbierať toľko bodov. Keď
si to prepočítame, tak niektorí z
nich boli za tie dni dokopy asi 40 -
krát na svätej omši. KLOBÚK
DOLE.

Súťaž sme vyhodnotili dňa 30.
11. 2012 v hoteli Roháč na spoloč-
nej pizzi, kde prvý štyria dostali
svoje zaslúžené odmeny.

„Ak sa chceš aj ty stať mini-
štrantom, neváhaj a kedykoľvek
príď k nám do sakristie pred svä-
tou omšou, alebo ak sa hanbíš, tak
kontaktuj mňa. Radi privítame no-
vých členov.“

Tabuľka top štvorky aktívnych mi-
ništrantov za toto obdobie:

Michal Hucko, hlavný miništrant

Zo života
V Trstenej považujeme mini-

štrantov za samozrejmosť. Keď sa
stane, že na svätej omši nie je prí-
tomný ani jeden miništrant, tak už
ohovárame kňaza či hlavného mi-
ništranta, že si to nevedia zabezpe-
čiť. Taktiež, akoby bolo pravidlom,
že miništranti musia chodiť na
svadby, pohreby. Dôležité je uve-
domiť si, že každý miništrant svoju
službu vykonáva dobrovoľne a za-
darmo, vo svojom chcení slúžiť
Bohu po boku kňaza, venovať mu
svoj voľný čas, raňajší spánok.
Preto ho nik nemôže prinútiť, aby
bol na sv. omši, pohrebe, svadbe, a
tak nik nesmie zazlievať ani kňa-
zovi, ani hlavnému miništrantovi,
ak je kňaz sám.

Druhá vec je tá, že často hľa-
dáme na tých, ktorí sa rozhodli vy-
konávať túto službu čo i tie
najmenšie chyby, a pritom zabú-
dame na svojich synov a vnukov.
„Áno, aj miništranti majú svoje
chyby, ale nebolo by lepšie na-
miesto ohovárania, pomodliť sa za
nich?!“

Mám možnosť miništrovať aj v
inej farnosti, kde je miništrantov
oveľa menej ako v Trstenej, no
musím povedať, že tam sú farníci
oveľa - oveľa vďačnejší.  

Milan Šprlák. 

V službe Bohu 

Foto: redakcia

Foto: redakcia
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Ráno som vstal z postele, po-
hrabal som sa vo vlasoch. Pár ran-
ných gratulačných SMS mi
pripomenulo moje meniny. Je fajn
takto sa potešiť zavčas ráno, keď
nemusíte vstať k telefónu, ale tušíte,
že ľudia na vás myslia a zdieľajú
želanie toho naj elektronickou for-
mou. Ale nemohol som sa týmto zá-
ležitostiam venovať nejako extra
dlho. Moje obľúbené kakao a chlieb
s maslom, sprcha, kontrola
chrupu, šaty. Prípadne ešte
naboxovať topánky. Svoje
takmer každonedeľné rituály
som nevynechal ani tento-
raz. Najedený, čistý a vy-
obliekaný som vyrazil na
odpustovú slávnosť pri prí-
ležitosti sviatku sv. Martina,
patróna nášho farského kos-
tola.

Kráčal som takto zamy-
slený. Telo, zovňajšok som
mal pripravené na dôstojnú
úroveň, zodpovedajúc
sviatku, ktorý v tento deň
nastal. Hm..., ale až v kos-
tole som sa zamyslel. Res-
pektíve v mysli sa ozvala
kontrolka prinášajúc nalie-
havú otázku: „To je všetko? Celá
tvoja príprava na odpust? A ako si
si pripravil myseľ a srdce? Prečo si
sem dnes vlastne prišiel?“ Možno aj
vy máte niekedy ten pocit, keď
otázky vzbudené vo vašom vnútri
zatínajú do živého ako málokedy.
Dobré otázky, vravím si. Napíšem
o nich do farského časopisu. A je to
tu. Teda ešte neviem, aký výsledný
produkt vznikne, keď moje riadky
preosejú starostlivé ruky cenzorov,
redaktorov a editorov. No ak toto
práve čítate, berte to ako dôkaz
toho, že aj cez vás chce Boh nie-
kedy prehovoriť a nemusí to byť

vôbec bolestivé.
Vrátim sa späť k odpustovej

slávnosti. Spomínal som vnútornú
prípravu na tento sviatok. Myslím
si, že keď sa na podobné slávnosti
nesústredíme, neodpovieme si na
otázku: „Prečo tam ideme?“, stanú
sa nám tieto sviatky sivým mies-
tom na mape nášho života. Bolo by
to, akoby sme sedeli pri vypnutom
televízore (pravda, dnes je to skrz

programovú ponuku akosi ľahšie,
ako keby bol zapnutý), stáli vo vý-
ťahu, ktorý sa nehýbe či túžili sa
viesť na krásnom aute, ktoré však
nemá čo poháňať. Povieme si niečo
o zabitom čase a je to presne tak.
Určite chcem byť lepšie pripravený
a nezabíjať čas tým, že dodržiavam
iba zvyklosti. Musí to byť aj niečo
viac. Max Kašparů, český psychia-
ter a premonštrátsky diakon hovorí: 
„Chodenie do kostola nikoho ne-
spravilo kresťanom; tak ako nikoho
chodenie do garáže nespraví
autom. “ Čiže aj pri chodení na bo-
hoslužby musím zájsť na hlbinu

svojho vzťahu s Bohom.
Tento rok počas odpustovej

slávnosti viedol slávenie svätej
omše náš rodák - Ľubomír Pekar-
čík. Vo svojej homílii hovoril
slová, ktoré reflektujem vo svojej
úvahe. Šedivosť nášho vzťahu s
Bohom, pri ktorej hrozí vytrácanie
farieb skutočných citov, nás vedie
na falošnú cestu sebauspokojenia
ako kresťana. Tak ako hovoril vdp.

Ľubomír Pekarčík – ni-
koho som nezabil, ne-
utopil, neudal,
neublížil... Do kostola
chodím, odporúčané
modlitby v predpísané
dni sa modlím... Ak pô-
jdem do očistca, tak to
tu už fakt nikto nič ne-
garantuje... Ale Kristus
hovorí o tom, že v
tomto prípade sme ne-
užitoční sluhovia, lebo
sme vykonali len to, čo
sa nám prikázalo. 

Keď som sa v
posledné dni stretával s
ostatnými farníkmi, do-
dalo mi to entuziazmu
vo vzťahu k svojim blíž-

nym vo farnosti. Vyskytujú sa
medzi nami rôzne príchute sporov,
nedorozumení, nepochopení a
možno aj predsudkov. Čo však
zdobí srdcia ľudí, s ktorými som
hovoril, komunikoval, kdečo vyba-
voval, bola iskra nadšenia pohnúť
sa z miesta a táto iskra sa prenáša
do očí. Nenadarmo sa potom ho-
vorí, že oči sú zrkadlom duše.

Aj svätý Martin mal zrejme po-
dobnú iskru v očiach. Pri jeho ži-
votných skutkoch nezostalo iba pri
delení plášťa. Veď určite viacerí z
nás sa niekedy rozdelili s bagetou
s bezdomovcom, či vykonali iný

Odpustová slávnosť
Ako som šiel na odpust svätého Martina a na čo som prišiel  

Z farnosti

Foto: redakcia

Foto: redakcia
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skutok milosrdenstva. No koľkí 
z nás to dotiahli na biskupa rímskej
Cirkvi? Nevravím, že pokiaľ nebu-
deme biskupmi, tak sme ako kres-
ťania zlyhali. Každý máme svoje
miesto, talenty, ktoré si musíme
zodpovedne zastať. Táto úvaha, po-
dobne ako sa zamýšľal vdp. Ľubo-
mír Pekarčík, ma vedie však k
názoru, že Martin musel mať v sebe
niečo viac. 
- Vedel sa vnútorne nastaviť na

Pán dekan, keďže ste prijali
pozvanie na odpustovú slávnosť
do svojho rodiska, tak možno
správne skonštatujem, že ten
vzťah k nemu je aj po rokoch ur-
čite pozitívny. 

Skúste sa vrátiť do svojej mla-
dosti a podať nám svoj pohľad na
odpust, ako ste ho vnímali vtedy z
pozície veriaceho mladého člo-
veka, a ako ho vnímate teraz, už
ako zrelý kňaz - celebrant sláv-
nosti. 

Je v tom nejaký rozdiel alebo je
to podobné?

Moje stretnutie s rodiskom je
pre mňa vždy radostným zážitkom.
Veď tu mám svoje korene, ľudské,
kresťanské i spoločenské. Tu som
uzrel svetlo sveta, tu som bol po-
krstený a tu som robil aj prvé kroky
na ceste poznávania sveta, myslím
na základnú a strednú školu. Som
vďačný svojej rodine, svojej far-
nosti, ale aj občianskemu spoločen-
stvu môjho rodiskového mesta, cez
ktoré som od Pána Boha dostal veľa
jeho darov. 

Odpusty v našom meste boli pre
mňa v mladosti vždy veľkou du-
chovnou skúsenosťou. Tešil som sa

na ne a prežíval som ich spolu s
ostatnými tak trochu viac du-
chovne. Kedysi sa viac dával dôraz
na duchovné prežívanie slávnosti
sv. Martina, ale aj iných cirkevných
udalostí. Iste, odzrkadlilo sa to aj
na spoločenskej atmosfére, aj v na-
šich rodinách – bol slávnostnejší
obed, mávali sme hostí a podobne.
Ale to hlavné bolo v kostole. Dnes
sa mi zdá, že sa to deje naopak. Za
to hlavné dnes ľudia pri príležitosti
odpustu považujú spoločenský roz-

Kristov kňaz, učiteľ a správca duší  - pán dekan Dolnokubínskeho dekanátu - prišiel opäť do svojho rodiska,
aby spolurodákom odslúžil slávnostnú odpustovú svätú omšu. Aj touto cestou sa chcem poďakovať  vdp. Ľu-
bomírovi Pekarčíkovi, ktorého som poprosila o interview.

Interview

kresťanstvo daného okamihu. To
znamená kresťanstvo, ktoré odo-
vzdával svetu práve v danom mo-
mente na danom mieste. Takto
môže človek len ťažko vydať zlý
príklad.
- Zalovil na hlbinu vo svojom
vzťahu s Bohom. Zrejme vedel, že
pri každej životnej búrke bude Kri-
stus kráčať k nám po mori našich
problémov a povie to nádherné:
„Nebojte sa.“

- A napokon sa určite neuspokojo-
val tým, aký bol kresťan. Hoci jeho
príklad je určite inšpiratívny.

Drahí moji spoluveriaci vo far-
nosti Trstená. Želám nám všetkým,
aby sme náš vzťah k Bohu, viere a
veciam s tým spojených posúvali
na vyššiu úroveň do takej miery,
ako sa o to snažil svätý Martin z
Tours. Nech nám tento náš sviatok
vzbudí veľa milostí.

Bošanský Martin

mer odpustu, návštevy a sláv-
nostný obed, prípadne ešte aj iné
podujatia v meste. Bohoslužby a
náboženský rozmer odchádza do
úzadia. Odzrkadľuje sa to aj na
počte pristupujúcich k svätým
sviatostiam. 

Keď sme sa už vrátili aj tro-
chu do minulosti, skúste nám po-
vedať, v čom sa podľa vášho
názoru ľudia najviac zmenili (ne-
myslím len Trstenú) a v čom zos-
tali rovnakí?

Z farnosti

Foto: redakcia
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Ľudia sa vždy menili a budú
meniť. Keby človek nebol schopný
zmeny, bolo by s ním zle. Žiaľ, je-
stvujú tendencie zmeny nielen k
lepšiemu, ale aj k horšiemu. V našej
dobe sme svedkami práve tejto
zmeny k horšiemu. Ľudia sa stávajú
obeťami tendenčného vplyvu libe-
ralizmu a sekularizmu našich čias.
Stále viac sa zakoreňuje medzi
ľuďmi konzumný štýl života, na-
rastá individualistické zmýšľanie a
bujnie egoizmus. Čo je veľmi
vážne, narastá počet ľudí aj u nás na
Orave, ktorí zabúdajú na Pána Boha
a organizujú si život, ako keby ho
vôbec nebolo. Nie všetkých tento
„moderný“ štýl života uspokojuje.
Stále viac sa prebúdza u ľudí
(najmä mladých) hlad po pravde a
smäd po duchových hodnotách. To
je pozitívny jav, z ktorého sa
úprimne teším. 

Tieto otázky nedávam náho-
dou, pretože vy ako kňaz a vysoko-
školský profesor ste sústavne v
styku s rôznymi ľuďmi. Skúste po-
rovnať aj mládež v časoch vašej
mladosti s tou dnešnou. Je naozaj
horšia, tak ako sa to vo všeobec-
nosti tvrdí alebo nie?

Už som sa vlastne k tejto otázke
aj vyjadril. Mládež vždy hľadala a
hľadá aj dnes. Treba konštatovať,
že dnešná mládež to má o čosi
ťažie. V minulosti nebolo toľko lá-
kadiel a pokušení, ako im musí
čeliť mládež dnes. Nemyslím si, že
by mládež dnešnej doby bola hor-
šia, je to mládež hľadajúca a zápa-
siaca o dobro a so zlom. Musíme
byť voči mladým trpezliví a najmä
byť pre nich oporou – svedkami
toho lepšieho a krajšieho v živote,
prečo sa oplatí žiť. 

Keď sa pozrieme na niektoré
sochy svätcov, ako ich dali do
smutných, skľúčených podôb, ba
aj životopisy občas vzbudzujú
hrôzu, buďme úprimní - nejeden z
nás si povie, že takýto svätý nechce

byť. Ako by mal vyzerať svätec v
dnešnej dobe, ktorý by naozaj
vedel pritiahnuť aj iných?

Všetci sme povolaní k svätosti
života. Prekrásne to povedal bl. Ján
Pavol II., že pýtať sa katechumena
či sa chce dať pokrstiť, zároveň
znamená aj sa ho opýtať či sa chce
stať svätým. Znamená to, že jeho
cesta by sa mala riadiť radikaliz-
mom reči na vrchu: „Buďte doko-
nalí, ako je dokonalý váš nebeský
Otec.“ (Mt 5,48) (NMI, 31) Otázne
je, kto si čo pod pojmom „svätý“
predstavuje. Svätec našej doby, ale
každej doby, je normálnym člove-
kom, plným radosti zo života,
plným ľudskosti, ale aj ochoty

niečo urobiť i vytrpieť pre svoje
dobro i dobro druhých. Problémom
je ale to, že svätých málo alebo iba
povrchne poznáme. Študujme ich
životy a pochopíme, akí boli nor-
málni! Treba nám so sv. Augustí-
nom povedať: „Keď sa mohli stať
svätými tí a tie, prečo nie ty Augus-
tín?!“

Sv. Martin - vojak, neskôr bi-
skup. V čom nám môže byť patrón
nášho kostola reálnym vzorom
práve v dnešnej dobe? 

Svätý Martin je na výsosť sym-
patický svätec. Blízky každej veko-
vej skupine, ale aj povolaniu. Má
čo povedať mladým, veď až ako

dvasiatnik sa zamiloval do Krista a
prijal krst. Ako kresťanský laik
(vojak) má čo povedať jeho ži-
votný postoj aj ľuďom vo svet-
ských a občianskych povolaniach.
Bol aj kňazom a neskoršie bisku-
pom a je príkladom aj pre duchov-
ných v každej dobe. Mne osobitne
sa páči jeho postoj na smrteľnej
posteli. Keď ho okolostojaci so
slzami v očiach prosili, aby ešte
neodchádzal, povedal: „Ak som to-
muto ľudu ešte prospešný, ne-
odriekam sa práce. Nech sa stane
Božia vôľa.“ 

Ako ste sa cítili v Trstenej a čo
chcete dodať (povzbudenie, po-
streh, ...)na záver aj pre čitateľov

farského časopisu Radosť?
Veľmi som sa duchovne občer-

stvil pohľadom na sväté zhromaž-
denie okolo Pánovho stola.
Ďakujem za prijatie a spoluprácu
na Božom diele oslavy Boha v
našom farskom chráme. Čo na
záver odkázať? Nech všetkých či-
tateľov farského časopisu Radosť
povzbudia slová sv. apoštola Pavla,
ktoré adresoval svojim miláčikom
vo Filipách: „A preto, bratia moji
milovaní a vytúžení, moja radosť a
moja koruna, takto pevne stojte v
Pánovi, milovaní!“ (Flp 4, 1)
Ďakujem za rozhovor.

Andrea Šprláková

Z farnosti

Foto: redakcia

Foto: redakcia
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A znovu sme putovali...
Po nádherných farských púťach z predchádzajúcich rokov do Ríma, Lúrd a Fatimy sme sa aj tento rok vy-

brali na čele s naším pánom farárom Jaroslavom Chovancom na ďalekú púť. Tentoraz bolo naším cieľom na-
vštíviť, spoznať a uctiť si pre kresťanov najvýznamnejšie miesto Svätú zem. 

V pondelok ráno pätnásteho
októbra bolo za naším farským kos-
tolom veľmi rušno. To sa už cez sto
pútnikov lúčilo so svojimi najbliž-
šími, ktorí ich prišli vyprevadiť na
ďalekú cestu. Po požehnaní od pána
kaplána nasledovala takmer štvor-
hodinová trasa autobusom na le-
tisko do Ostravy a po dôslednej
osobnej a pasovej kontrole pri-
bližne trojhodinový let do vytúže-
nej krajiny. Na letisku v Tel Avive
už čakali naši sprievodcovia, ktorí
nás po Svätej zemi celý čas obetavo
sprevádzali a svojím výstiž-
ným výkladom nám priblí-
žili miesta, ktoré sme
navštívili. Duchovným
sprievodcom našej skupine
bol nám dobre známy vdp.
Michal Pitoniak, ktorý istý
čas pôsobil aj ako kaplán v
našej farnosti. 

Prvým, ale určite emo-
tívne najsilnejším miestom
bola Bazilika Svätého
hrobu v Jeruzaleme, kde
sme našu púť začali svätou
omšou. Pri pohľade na skalu, kde
bol osadený kríž, na ktorom zomrel
náš Pán Ježiš Kristus, sa človeku
tisnú slzy do očí a každý veriaci sa
zamýšľa a ostáva v rozjímaní i ti-
chej modlitbe. V ďalšej časti bazi-
liky sme mali možnosť vidieť
kaplnku s hrobom, kde bolo ulo-
žené jeho sväté telo a o niečo ďalej
kameň balzamovania. 

Po prehliadke baziliky sme pri-
šli do Večeradla, kde sa konala Po-
sledná večera a kde Pán Ježiš
ustanovil Sviatosť oltárnu a svia-
tosť kňazstva. V blízkosti sa nachá-
dza aj Kostol usnutia Panny Márie
a jej socha v životnej veľkosti. Pre-
šli sme Sion, Sionskú bránu a po-

kračovali v prehliadke starého
mesta Jeruzalem. Mali sme krásny
pohľad na chrámovisko - miesto,
kde Abrahám obetoval svojho syna
Izáka na hore Moria. Dnes na
tomto mieste stojí mešita, ktorá
vďaka krásnej zlatej kupole tvorí
dominantu Jeruzalema.

Postupne sme prišli k Múru ná-
rekov - posvätnému miestu židov,
kde si konajú pobožnosti a modlia
sa za príchod Mesiáša. 

Naša púť pokračovala po krížo-
vej ceste, ktorej prvé dve zastave-

nia sú na mieste pevnosti Antónia
a dnes je tam františkánsky kláštor
i Kaplnka bičovania. Kráčali sme
rušnými ulicami Jeruzalema. Na
jednotlivé zastavenia krížovej cesty
nás upozorňovali jednoduché ka-
plnky alebo iba nápisy na stene
budov. V jednej s týchto kaplniek
sme si vykonali pobožnosť krížo-
vej cesty, a tak sme sa mysľou pre-
niesli do udalostí, ktoré sa tu
odohrali pred takmer dvetisíc
rokmi. 

Medzi ďalšie významné miesta
patrí Kostol Pater noster, kde sa na
nádvorí, ale aj vo vnútri chrámu
nachádzajú keramické tabule s
modlitbou Otčenáš vo viac ako

osemdesiatich jazykoch. Samo-
zrejme, že sme si tam našli aj tú
našu v slovenčine a od srdca sme
sa ju tam pomodlili. 

Nádherný pohľad na Olivovú
horu umocní aj Kaplnka nanebo-
vstúpenia Pána či pravoslávny
Chrám Márie Magdalény.

Kostol Dominus flevit je posta-
vený na mieste, kde Pán Ježiš za-
plakal nad Jeruzalemom a
predpovedal jeho skazu svojim
učeníkom.

Bazilika agónie sa nachádza v
Getsemanskej záhrade, v
ktorej sa zachovali olivov-
níky, považované za sved-
kov udalostí. Zo Svätého
písma vieme, že to bolo
miesto, kde sa Pán Ježiš
potil krvou, prežíval
smrteľnú úzkosť, a kde
bol aj zajatý. To nám pri-
pomína aj Jaskyňa zatknu-
tia.
Kostol hrobu Panny
Márie je postavený na pa-
miatku miesta, kde bola

Panna Mária pochovaná a odtiaľ aj
s telom vzatá do neba.

Po prehliadke týchto najstar-
ších historických miest nás vždy
pohotový pán šofér spolu s naším
sprievodcom previezli aj po no-
vých moderných častiach mesta.
Predstavili nám národnú banku,
budovu národného múzea, nové
moderné hotely, ale hlavne izrael-
ský parlament Knesset. Oproti
krásnej budove parlamentu sme
obdivovali mohutný sedemra-
menný svietnik Menorah.

Po odchode z Jeruzalema sme
prišli do Ain Karem. Je to malé
mestečko, v strede ktorého stojí
Bazilika narodenia sv. Jána Krsti-

Z farnosti

Foto: Jaroslav Chovanec
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teľa a spája sa aj so životom jeho
rodičov: Alžbety a Zachariáša. Na
stene ohrady vedľa chrámu je osa-
dená tabuľa s modlitbou, ktorú vy-
slovil Zachariáš po tom, čo mu Pán
Boh po narodení syna vrátil reč. Za-
čína slovami: ,,Nech je zvelebený
Pán Boh Izraela...“ Je vo viacerých
jazykoch a samozrejme aj v sloven-
čine. Zvlášť sme si tu uctili aj
miesto narodenia Jána Krstiteľa.

V tomto meste je aj Bazilika na-
vštívenia Panny Márie, ktorá nám
pripomína udalosť, kedy Panna
Mária išla navštíviť svoju príbuznú
Alžbetu, aby ju potešila a zároveň
jej aj poslúžila, hoci sama už čakala
Božie dieťa. Známy chválospev
,,Velebí moja duša Pána...“ (umiest-
nený na stene múru) nájdeme napí-
saný okrem slovenčiny asi v
štyridsiatich jazykoch.

Atmosféru najkrajších sviatkov
roka Vianoc, sme veľmi intenzívne
prežívali v Bazilike narodenia Pána
v Betleheme, priamo v jaskyni jeho
narodenia. Miesto je označené
štrnásťcípou striebornou hviezdou
s latinským nápisom: ,,Tu sa z
Márie Panny narodil Ježiš Kristus.“

Snáď nikde inde sme s väčším
dojatím a slzami v očiach nespie-
vali nádhernú pieseň ,,Tichá noc,
svätá noc...“. Naše ,,Vianoce“ po-
kračovali vianočnou svätou omšou
v Kostole sv. Kataríny, kde sa na-
chádza aj kópia Jezuliatka, ktoré sa
kladie na miesto narodenia počas
Vianoc. Celým kostolom sa ozývali
nádherné vianočné piesne, a hlavne
tá naša: ,,Plesajte všetci ľudia.“ 

S veľkým záujmom sme si pre-
zreli aj Pole pastierov, kde stojí
vedľa malých jaskyniek i nádherný
kostolík ,,Gloria in exelsis“. Interiér
zobrazuje anjela oznamujúceho pa-
stierom radostnú zvesť, ďalej kla-
ňanie sa pastierov Svätej rodine a
nakoniec radostných pastierov po-
náhľajúcich sa oznámiť narodenie
Spasiteľa.

K Jaskyni mlieka, kde sme ne-
skôr prišli, sa viaže legenda, že keď
Panna Mária utekala s Ježiškom do
Egypta, schovala sa práve tu, aby
nakŕmila dieťa. Kvapka jej mater-
ského mlieka kvapla na zem a
vtedy jaskyňa celá obelela. Ako
nám ďalej vysvetľoval náš sprie-
vodca, práve na tomto mieste sa ro-
dičia modlia za svoje deti, deti za
rodičov a Cirkev za duše nenarode-
ných detí. V kaplnke nad jaskyňou
je neustále vyložená Eucharistia a
sestry Ustavičnej poklony prosia za
dušičky v tichej modlitbe.

Návštevu Betlehema sme ukon-
čili v karmelitánskom Kláštore
blahoslavenej sestry Márie a pre-
hliadkou Šalamúnových rybníkov.

Zaujímavá je aj cesta Judskou
púšťou a návšteva Jericha, pohľad
na Wadi Quelt- ortodoxný kláštor
vybudovaný na mohutnej strmej
skale, ďalej Kumrán - miesto naj-
významnejšieho biblického nálezu
minulého storočia či Masady - He-
rodesovej pevnosti.

Príjemným osviežením bolo aj
kúpanie v Mŕtvom mori. V blíz-
kosti riekyJordán sme si obnovili
naše krstné sľuby. Plavbu loďou po
Genezaretskom jazere sme si vy-
chutnávali aj s úžasným progra-
mom. Pieseň ,,Pán zastavil sa na
brehu...“ nám najaktuálnejšie znela
práve na tomto mieste. Po stopách
Pána Ježiša sme pokračovali na
Horu blahoslavenstiev, do Kafar-
nauma, Cézarei Filipovej, Kostola
primátu svätého Petra a Kostola
rozmnoženia chlebov a rýb. 

Taxíkom sme sa nechali vy-
viesť na horu Tábor, ktorá má pre
kresťanov osobitný význam, pre-
tože sa na nej uskutočnilo preme-
nenie Pána. Táto udalosť je
zobrazená na hlavnom oltári v ba-
zilike, kde za obdiv stojí nádherná
zlatá mozaika.

Za spevu piesne ,,V nepatrnom
meste Nazarete...,“ prichádzame do

Nazareta. Našu pozornosť ihneď
upútala Bazilika zvestovania Pána,
kde v posvätnej jaskynke, ktorá je
zachovaná, anjel oznámil Panne
Márii, že sa stane matkou Božieho
syna. Oproti vchodu do baziliky na
stene múru popri iných mozaikách
vidieť obraz Sedembolestnej
Panny Márie - patrónky Slovenska.
Spoločne sme sa tu zúčastnili na
modlitbe svätého ruženca v krás-
nom sviečkovom sprievode, ktorý
nám pripomínal ten vo Fatime, kde
tiež znelo to úžasné ,, Ave Mária“.

V našom programe bolo aj na-
vštívenie Kány Galilejskej, miesta
prvého zázraku Pána Ježiša, kde na
svadbe premenil vodu na víno. sme
Na tomto mieste si prítomní man-
želia obnovili svoje manželské
sľuby a všetci spoločne poprosili o
Božie požehnanie svoje rodiny. 

Ďalšou zastávkou bolo mesto
Hajfa, kde sme si užívali výhľad na
Stredozemné more a navštívili sme
chrám zasvätený Panne Márii na
hore Karmel s krásnym súsoším
Panny Márie s Ježiškom na tróne a
prekrásne terasovité záhrady. 

Našou poslednou zastávkou
bola Cézarea Prímorská a Stredo-
zemné more, kde si niektorí odvá-
žlivci aj zaplávali.

Ani sme sa nenazdali a čas
nášho pobytu sa neuveriteľne na-
plnil. Nadišiel čas rozlúčky s
naším vynikajúcim sprievodcom,
ale aj so Svätou zemou. Odchá-
dzali sme povzbudení v našej viere
slovami Svätého písma, ktoré nám
priblížilo miesta a udalosti, ktoré
sa tu odohrali.

Ďakujeme Pánu Bohu, že nám
doprial milosť putovať po týchto
svätých miestach, nášmu dôstoj-
nému pánovi farárovi za organizá-
ciu nádhernej púte a všetkým
zúčastneným za príjemné spolo-
čenstvo.

Oľga Gašpercová

Z farnosti
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Odpustová slávnosť v Há-
mričkách: 8.septembra - na Svia-
tok narodenia Panny Márie - sa
konala odpustová slávnosť v zábie-
dovskej miestnej časti Hámričky.
Tento rok sa prvýkrát nekonala v
nedeľu, ale v sobotu. No veriaci
nielen z Hámričiek si slávnosť
uctili hojnou účasťou. Svätú omšu
koncelebrovali náš správca farnosti
- vdp. Jaroslav Chovanec a správca
farnosti z Liptovskej Osady - vdp.
Peter Žofiak. Ústrednou témou od-
pustovej kázne bol materinský cit
Panny Márie a jej súčasná odovzda-
nosť do Božej vôle so skutkom od-
pútanosti sa od svojho syna Ježiša
Krista. 

Posviacka novej kaplnky:
Krátko pred začiatkom Roka viery
a po začiatku jubilejného roka resp.
Roka sv. Cyrila a Metoda sa odo-
hrala milá slávnosť- vysviacka
novej kaplnky, ktorú vybudovali
dobrovoľníci s finančným či mate-
riálnym prispením ďalších fyzic-
kých i právnických osôb.

Kaplnka Nad ulicou bola zasvä-
tená Nepoškvrnenej Panne Márii a
posvätil ju vdp. farár Jaroslav Cho-
vanec dňa 16. 09. 2012 za hojnej
účasti veriacich. Obetovaním vlast-
nej práce k Roku viery prispeli aj
ďalší dobrovoľníci obnovením

kríža na Črtiaž-
koch. Hoci bol
starý kríž z 20. 5.
1950 viackrát
opravovaný, pod-
ľahol zubu času, a
tak bol nahradený
novým dubovým
krížom so sochou
u k r i ž o v a n é h o
Krista posvätenou
misionármi počas
tohoročných ľudo-
vých misií. 

Sviečka za ne-
narodené deti: Aj
tento rok sa oby-
vatelia obce zapo-
jili do akcie na
podporu „kultúry
života“ a to zapá-
lením sviečky na
dočasne zriade-
nom hrobe nenarodených detí pri
vchode na dolný cintorín. Potešu-
júcou správou pre všetkých, kto-
rým leží na srdci život už od
počatia je, že Nobelovu cenu za
medicínu pre rok 2012 získali John
B. Gurdon a Shinya Yama-naka za
objav preprogramovania dospelej
bunky, dokazujúci nezmyselnosť
„vraždenia“ plodov kvôli zárodoč-
ným bunkám. Na obr. Symbolický

hrob nenarodených detí na cinto-
ríne.

Na drogy nám neostáva čas –
je názov projektu, ktorý sa do
konca roka realizuje v Zábiedove s
finančnou podporou Úradu vlády
SR. V jeho rámci sa konajú rôzne
stretnutia ukazujúce hrozby drogo-
vej závislosti, možnosti cesty späť,
ale aj o účelneho využitia voľného
času. Uskutočnili sa stretnutia mlá-
deže s klientmi resocializačného
centra v Bobrove, s Martinom z
komunity Cenacolo, s vdp. Brani-
slavom Kožuchom, menej pohodl-
ným prospeli hodiny zumby,
šikovné ruky si mohli pocvičiť na
tvorivých dielňach a skúsenosti
vymeniť pri medzigeneračných
stretnutiach. K tomu patrila aj an-
gličtina pre deti od 3 do 6 rokov,
príprava „starej izby“ i ukážky sta-
rých remesiel. Šírka záberu aktivít
umožnila zapojiť sa každému.

Ján Banovčan

Správy z filiálky Zábiedovo

Filiálka Zábiedovo

Foto: Ján Banovčan

Foto: Ján Banovčan
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Robiť ťažké veci a T4T – tínedžeri, ktorí šíria radosť

Poznáte takúto situáciu? Idem
po meste a stretnem mladých so
slúchatkami v ušiach (počúva svoju
hudbu), prídeš do školy alebo do
čakárne a chlapec hrá svoju hru na
mobile, prídeš domov a tvoj
syn/dcéra sedí za počítačom na fa-
cebooku a vytvára si svoj profil,
dáva „like“ (páči sa mi) na fotky,
hudbu, texty... svojho štýlu. Bývaš
pod jednou strechou s ľuďmi, ktorí
majú svoj svet. Moderná technoló-
gia nám umožňuje vytvárať si svoj
profil, vyberať si programy, hudbu,
produkty, aké chceme, keď na to
máme peniaze.

Naša viera je viera v Najsvätej-
šiu Trojicu, je to viera v spoločen-
stvo Boha a človeka.
Toto spoločenstvo,
záujem a spolupatrič-
nosť môžeme ak-
tívne vytvárať. S
istou dávkou nostal-
gie si spomínam na
chvíle, keď sme ako
farnosť stavali faru –
koľko hodín sme ne-
zištne strávili bok po
boku, koľko dobra
sme dokázali ako
spoločenstvo vytvo-
riť pri organizovaní
prvých ročníkov
Spievame Márii, kedy účinkujúci
bývali po rodinách, varil sa guľáš,
robili sa chlebíčky a spoločne sme
tvorili farnosť a mesto, ktoré sú
naše. Teraz sme vo fáze dobrých
projektov, ktoré nás môžu ekono-
micky posunúť dopredu, ale je po-
trebné, aby sme pritom neprišli o to
navyše – spoločne budujeme, sme
spoluzodpovední a vieme sa pode-
liť o naše talenty a dary aj nezištne.

Ako čerstvý maturant som odi-
šiel z nášho mesta a teraz som sa po
19 rokoch vrátil späť a hľadám, a

do istej miery aj nachádzam, mla-
dých ochotných angažovať sa a vy-
tvárať spoločný svet menom
Trstená.

Týmto sa chcem zo srdca po-
ďakovať skupinke T4T – teenage-
rov s veľkým srdcom, s ktorými
som mohol stráviť najkrajších 5
týždňov tohto leta. Vďaka ich od-
vahe vyjsť zo svojho sveta na síd-
lisko Západ, sme mohli zažiť
radosť, tvorivosť, súťaživosť,
chvíle tanca, spoločnej modlitby,
delenia sa o sladkosti a športové
potreby i hľadanie pokladu. Našiel
som poklad v radostnom nadšení
asi 50 detí, s ktorými sme sa stre-
tali. Našiel som podklad v ich

schopnosti podeliť sa o sladkosti.
Našiel som poklad v obetavosti
mamičiek, ktoré nám doniesli na-
pečené koláčiky a občerstvili nás
dobrou vodou. Našiel som poklad
v spoľahlivosti, tvorivosti a obeta-
vosti 15 apoštolov, najmladší boli
siedmaci a najstarší vysokoškoláci,
ktorí svoju „brigádu“ mali pri de-
ťoch zo sídliska. 

Z odborného hľadiska by sme
túto skúsenosť mohli nazvať te-
rénna sociálna práca, alebo po-
uličný apoštolát. 

Mojím snom bolo a je, aby sme
na budúci rok túto úžasnú skúse-
nosť mohli zopakovať a aby sme
dokázali zapojiť rodiny. Uvážte,
kedy ste naposledy hrali so svojimi
deťmi futbal alebo nejakú spolo-
čenskú hru? Mesto nám ponúka
ohromné športoviská, ktoré nám
môžu pomôcť budovať spoločen-
stvo. Najväčší poklad je v osob-
nom reálnom stretnutí s človekom. 

Ďalšou možnosťou, ako rozší-
riť pocit spolupatričnosti a zažiť
širšiu rodinu, sú adventné popolud-
nia. Prežíval som ich v „betónovej
džungli“ – Petržalke a boli to naj-
krajšie adventy, lebo náš salezián-
sky dom bol plný rodín (od 200 -

350 ľudí), vône
perníkov, rôznoro-
dých tvorivých
dielní, kriku špor-
tovcov a jedineč-
nej atmosféry, kde
sme sa spolu sna-
žili vytvárať ko-
munitu. 

Vnímam, že je v
Trstenej ohromný
potenciál a bolo by
super, keby sme
dokázali poprepá-
jať, zosieťovať a
vytvoriť priestor,

aby mladí mali priestor angažovať
sa a vytvárať hodnoty. Ak rozmý-
šľate and darčekom pre svojho tí-
nedžera, vrelo odporúčam knihu
„Robiť ťažké veci“, z ktorej som si
zobral jedno ponaučenie: daj mla-
dým dôveru, priestor, aby mohli
aktívne tvoriť spoločnosť a niesli
za to aj zodpovednosť. 

Zažime radosť z delenia sa o
talenty, ktoré nám dal Boh. Tým
spolu vytvoríme farské a mestské
spoločenstvo.

Don Martin Rožek, SDB

Naši tínedžeri a deti

Foto: Ján Banovčan

Foto: Martin Rožek



Radosť 3/2012

22

Križiaci – X. výročie vzniku kapely
Desať rokov v živote človeka

nie je až tak veľa, no pri fungovaní
kapely sa dá hovoriť o dosť dlhom
období. Počas toľkých rokov fun-
govania sa dá toho stihnúť veľmi
veľa. Podobným príkladom môže
byť aj gospelová kapela Križiaci,
ktorá pochádza z Trstenej a tento
rok oslávila svoje 10. narodeniny.

Začiatky skupiny sú spojené s
Krížovou cestou nenarodených, s
ktorou sa partia mladých podujala
cestovať po celom Slovensku na
záchranu životov nevinných detí.
Po skončení projektu sa však roz-
hodli, že chcú pokračovať aj ďalej,
a tak sa odhodlali vystúpiť s vlast-
nými pesničkami na festivale Spie-
vame Márii v roku 2002. Potom
prišli na rad skúšky a prvé vystúpe-
nia mimo mesta.

Po koncerte na festivale Verím
Pane dostali Križiaci ponuku na-
hrať prvú pesničku aj s videokli-
pom. Tento videoklip po svojej
premiére v relácii Poltón zazname-
nal veľký úspech, čo pre kapelku z
Trstenej znamenalo zvýšený zá-
ujem o ich vystúpenia. Potom pri-
šlo na rad aj nahrávanie prvého

albumu (2004), ktoré dostalo názov
Medzi riadkami. Fanúšikovia si
album veľmi obľúbili a mnohé z
pesničiek si mládežnícke zbory na-
cvičili a spievavajú ich pri svätých
omšiach vo svojich farnostiach. 

Druhé CD s názvom „Ráno“ sa
nahrávalo v roku 2009. Textársky
sa na pesničkách podieľali okrem
Majky Fedorákovej - Šibíkovej aj
jej manžel Miroslav Šibík, pán ka-
plán Ľ. Vojtaššák a ďalší. 

Narodeninový koncert sa konal
25. 11. 2012 o 17:00 v MSKS v
Trstenej. Hosťovskými kapelami
boli S2G band a Komajota, ktoré
svojimi vystúpeniami naladili divá-
kov na koncert oslávencov. Kri-
žiaci ani tentoraz nesklamali a
všetkých prítomných potešili prí-
jemnými tónmi svojich vlastných
pesničiek. Počas koncertu sa poďa-
kovali všetkým dobrodincom, ktorí
ich sprevádzali na ich hudobnej
púti počas prvého desaťročia. Naj-
väčšia vďaka však patrí rodinám,
no hlavne Tomu Najvyššiemu,
ktorý požehnával celé toto dielo. 

Ľubomír Rehák 

Vystúpenie pre
seniorov

Z kultúry

,,Vážme si starkých vôkol seba, 
ich skúsenosti i múdrosť
nech naplnia mňa i teba.
Ďakujme za to, že ich máme,
a veľa lásky v starobe im dajme.“

V dnešnej dobe je zvlášť po-
trebné vychovávať mladých v úcte
k starobe. Chceme, aby mladá ge-
nerácia spoznala ľudí, ktorí ich
môžu obohatiť svojimi skúsenos-
ťami a múdrosťou, ktorú nadobudli
počas svojho života.

Preto sme sa rozhodli realizovať
projekt, v rámci ktorého sme okrem
iných stretnutí so seniormi v našom
meste i v charitnom dome pripravili
kultúrny program, ktorý sa uskutoč-
nil 23. októbra 2012 v Mestskom
kultúrnom stredisku v Trstenej.
Deti nacvičovali v triede i v škol-
skom klube básničky, ľudové i mo-
derné tance a divadielko pod
názvom:,,Nikto ma nechápe.“ Deti
navštívili aj starkých, ktorí žijú v
charitnom dome v našom meste.
Okrem vystúpenia im vlastnoručne
vyrobili v  klube aj darčeky pre po-
tešenie srdca, lebo:
,,Celý život žili pre nás,
aby sme sa dobre mali,
veď aj my budeme raz
ako oni nevládni a starí.“

Tento projekt sa uskutočnil
vďaka grantovému programu Ze-
lená pre seniorov Nadácie Orange.

Anna Smitková

Foto: z archívu sk. KrižiaciFoto: Anna Smitková
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Mesiac september je dávno za
nami, ale aj tento rok zanechal v
nás nejeden umelecký zážitok,
ktorý nám priniesol festival orga-
novej hudby - TRSTENSKÁ OR-
GANOVÁ JESEŇ, ktorá je v
Trstenej už tradične spájaná s
týmto mesiacom. Počas svojich
počas šiestich ročníkov existencie
si festival získal vysokú umeleckú
úroveň a svojich priaznivcov a po-
slucháčov.   

V otváracom koncerte tohto-
ročnej Trstenskej organovej jesene,
ktorý sa uskutočnil 16. septembra
2012, sa predstavil sólovým kon-
certom, poľský organista Walde-
mar Krawiec skladbami od autorov

ako J.G. Walter, E. Adler, Th. Du-
bois. O týždeň 23. septembra festi-
val obohatili spoločným koncertom
Vladimír Kopec (organ) a Jaroslava
Muchová (spev). V ich podaní za-
zneli vokálno-inštrumentálne
skladby od J.S. Bacha, G.F Händla,
J. Ruttera, E. Gigouta a ďalších au-
torov. Posledným a zároveň záve-
rečným koncertom Trstenskej
organovej jesene 2012, bolo dňa
30. septembra 2012 jedinečné vy-
stúpenie rakúskeho organistu a
majstra improvizácie, Michaela
Kollera, ktorý predviedol inštru-
mentálne improvizácie na obrazy
františkánskeho kňaza Teodora Te-
kela, OFM. Michael Koller vložil

do hry celé svoje umenie, doko-
nale vystihol náladu obrazov a pre-
tavil ju do hudby. Presvedčivosť a
majstrovské ovládanie nástroja so
všetkými možnosťami, ktoré po-
núka, pri zachovaní jemných od-
tieňov melódie, nepochybne
podčiarkli jeho vlastný interpre-
tačný “rukopis”. Úžasný výkon bol
odmenený nefalšovaným obdivom
prítomných a zaslúženým potle-
skom.

Prajeme si, aby nám podobné
hlboké umelecké zážitky priniesli
aj ďalšie ročníky festivalu
Trstenská organová jeseň.

Marta Fukasová

Trstenská organová jeseň 2012 

Farské ochotnícke divadlo
Na doskách, ktoré znamenajú

svet, sme ich po prvýkrát mohli
stretnúť v predstavení Vianočný
príbeh. Neskôr zahrali na veselšiu
nôtu, a my diváci sme sa ocitli vo
svete rozvadených klebetných žien,
vo veselohre Ženský zákon. Potom
sa nám zase predstavili s duchov-
nou tematikou a podali nám panto-
mimicky spracovanú krížovú cestu.
Dva roky po sebe pobavili všet-
kých návštevníkov martinského
jarmoku, a teraz, v závere roka
2012, sme sa opäť zasmiali na ich
spracovaní divadelnej hry. O kom
je reč? No predsa o našom Far-
skom ochotníckom divadle, ktoré
po svojom prvopočiatočnom úspe-
chu nezaspalo na vavrínoch slávy,
ale sa nám predstavilo na divadel-
ných doskách, tentoraz so spraco-
vaním divadelnej hry Kamenný
chodníček, ktoré sa konalo
1.12.2012 v MSKS.

Kto tam nebol, veru, má za čím
banovať. Veď človek nemá tak

často na tvári široký úsmev, ako
sme ho mali pri výstupoch Miša v
podaní Martina Bošanského, sú-
stredenosť a napätie pri neúpros-
ných, ale spravodlivých
rozhodnutiach bohatého gazdu
Brezovského, ktorého nám stvárnil
náš pán farár a nežnosť pri krásnej
Evuši v podaní Denisky Medvec-
kej a zamilovanom Adamov- Joze-
fovi Lališovi. Aj ostatní herci sa
zhostili svojich úloh jedna radosť. 

Už teraz sa tešíme, čo zaradia

do svojho budúceho repertoáru.
Všetkým držíme palce, aby im tá
chuť baviť nás, vydržala čo naj-
dlhšie.

Nechcem zabudnúť ani na Re-
nátku Janoviakovú, ktorá je
srdcom ochotníkov, a bez ktorej by
sa toto všetko nikdy nezrealizo-
valo. 

Za všetkých farníkov vám patrí
naša úprimná vďaka.

Andrea Šprláková

Z kultúry

Foto:Renáta Janoviaková
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V dňoch 29. a 30. septembra
2012 sa členovia zboru Tristianus
zúčastnili 2. ročníka festivalu du-
chovnej hudby - Svätováclavských
slávností v Novom Hrozenkove.

V sobotu popoludní po príchode
do N. Hrozenkova sme boli pozrieť
výstavu „Poklady naší farnosti“ vo
Valašskej galérii výtvarného ume-
nia, organizovanú z príležitosti 50.
výročia II. vatikánskeho koncilu.
Boli tam vystavené staré ornáty na
slávnostné i na bežné dni, oblečenie
pre miništranta, baldachýn, zástavy,
rôzne liturgické predmety, modli-
tebné knižky a liturgické knihy, his-
torické fotografie kostola a farnosti.

Festival sa začal sv. omšou,
ktorú slúžil správca farnosti p.
Marek Poláčik, SVD, spevom ju
sprevádzal Chrámový spevácky
zbor zo Slušovíc. Po skončení sv.
omše nasledovalo oficiálne otvore-
nie festivalu p. Marekom a 
zástupcom Zlínskeho kraja. 
Vystupovali tu zbory Schola Nový

Hrozenkov a zbor Collegium
Bonum z Bílovca, a tiež sólisti
/cimbal, husle a organ/. Potom bola
prestávka s pohostením v Lidovom
dome. Festival pokračoval takmer
do polnoci a to vystúpením 2 fol-
klórnych súborov a to: Spinek z
Vnorov a domáci Hafera, ktorý za-
spieval pôvodné aj súčasné du-
chovné piesne. Na záver vystúpil
zmiešaný spevácky zbor Tristianus
z Trstenej, ktorý sa predstavil

skladbami Aká si mi krásna, Na tej
našej Oravienke, Jesus bleibet,
Gloria, Kyrie - argentínske s bub-
nom a sólami, Veni domine, Zdra-
vas buď Mária, Exaudi Mária a
nakoniec Zbor Židov z opery Na-
buco od G. Verdiho. Bodkou festi-
valu a tiež záverečnou piesňou
bola skladba A. Dvořáka „Largo“,
ktorú spolu so zborom Tristianus
zaspieval aj domáci zbor Hafera,
čo odmenili poslucháči búrlivým
potleskom. 

Nedeľnú sv. omšu spevom
sprevádzal zbor Tristianus, ktorú
opäť slúžil p. Marek Poláčik,
SVD. Bola poďakovaním za toho-
ročnú úrodu. Po obede sa členovia
zboru Tristianus poďakovali za po-
hostinnosť, rozlúčili s našimi hos-
titeľmi a vrátili sa domov.

Margita Kapitánová

Zbor Tristianus v Novom Hrozenkove

Piotr Rubik
Po dvoch fenomenálnych koncertoch zavítal Piotr Rubik znovu na Slovensko so svojím dielom Opisanie

swiata (Opis sveta). Tohto koncertu sme sa zúčastnili aj my - zbor Mária. Cesta do Košíc bola dlhá, ale pán
šofér nám ju spríjemnil veselou rozprávkou. A koncert bol jednoducho úžasný! Orchester, speváci, sólisti a
samotný skladateľ a dirigent Piotr Rubik ponúkli hudobný príbeh spracovaný podľa opisu cestovateľa Marca
Pola. Každú skladbu vyše 7 tisíc návštevníkov odmenilo mohutným potleskom a vytlieskali sme si aj polho-
dinový prídavok. Ďakujeme za krásny umelecký zážitok a veríme, že sa nám ešte niekedy podarí navštíviť
takýto koncert. 

Evka Šinálová

Z kultúry

Foto: z archívu zboruTristianus

Foto: z archívu zboru Tristianus
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Darujme to najlepšie zo seba....
Keď si Boh zaslúži všetko to najlepšie, usiluj sa byť vynikajúci vo svojej profesii, aby si mohol potom

čo najpresvedčivejšie šíriť svoje idey. (Josemaría Escrivá) 

Spevácky zbor Mária sa od sep-
tembra „rozrástol“ na 90 členov –
od najmladších škôlkarov až po
stredoškolákov. Samozrejme, spe-
váci sú rozdelení do skupín podľa
veku. Podľa toho sa stretávajú nie-
koľkokrát do týždňa na nácvikoch.
Mladších spevákov môžete počuť
pri nedeľných sv. omšiach za účasti
detí, kde sa snažíme svojím spe-
vom prispieť k dôstojnému a
hlavne aktívnemu prežívaniu litur-
gie. 

Starší speváci spievajú počas
piatkovej večernej sv. omše a raz
do mesiaca počas rodinnej sv.
omše. Okrem toho sme tento rok
spievali na mnohých svadbách –
nielen v Trstenej, ale aj za hrani-
cami našej farnosti.

Snažíme sa nielen pekne spie-
vať či hrať na kláves a flautičky;
myslím, že keby sme spievali len
pre „dobrý pocit“, to by bolo veľmi

málo; ale chceme viesť deti aj k po-
citu zodpovednosti a obetavosti. Ak
by sme mali spočítať hodiny nácvi-
kov, ktoré deti absolvujú namiesto
užívania si voľného času, sebadis-
ciplíny na koncertoch namiesto
šantenia s kamarátmi, naozaj mu-
síme hovoriť o obete a odriekaní.
Naši speváci to však neberú z tohto

uhla pohľadu, ale sú hrdí, že môžu
darovať Bohu kúsok seba, veď
Boh nám dal celý talent – dar
spevu a hudby.

„Keď nám Boh dennodenne
dáva to najlepšie, prečo by sme my
mu nedali aspoň malú námahu?“

Mária Strapcová

Z kultúry

Foto: z archívu zboruTristianus

Foto: z archívu Zboru Mária

Foto: redakciaFoto: z archívu Zboru Mária
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Farská matrika

Krsty Sobáše Pohreby

Trstená
Richard Zelník, Miroslav Adámus,
Kristián Zboroň, Bibiána Diana
Šelingová, Matúš Bednár, Juraj
Vincent Šurina, Natália Fukasová,
Viktória Štefanidesová, Filip Še-
besta, Nela Štrbáňová, Michal
Greššák, Ľuboš Božeňák, Martin
Kadlub, Jakub Harkabuz, Boris
Šimko, Barbora Barutová, Rebeka
Košťálová, Zuzana Jarošová, Ľu-
bomír Žuffa, Lýdia Hrubecová

Zábiedovo
Matúš Jašušák, Timea Greššová,
Adela Ligošová, Saskia Mišeková,
Matias Hušek

Trstená 
Ignác Kohár (1945), Emília Pane-
ková (1924), Mária Smitková
(1931), Jozef Hajdučák (1948),
Milan Železňák (1947), Anna Le-
tašiová (1950), Viktor Poláčik
(1944), Pavol Baričák (1972),
Margita Djobková (1927), Jozef
Lepáček (1917), Milan Šrámek
(1952), Mária Šurinová (1952),
Ľudmila Ďurišová (1928), Jozef
Ulrich (1937)

Zábiedovo
František Jašušák (1950), Štefan
Chrenek (1942), Martin Galčák
(1935)

Trstená
Vojtech Motyčák a Mária Med-
vecká, Peter Klimek a Adriana
Šubjaková, Ján Krúpa a Andrea
Skácalová, Peter Sabo a Zdenka
Dilongová, Andrej Arbet a Viera
Pániková, Peter Pardel a Marcela
Lissová, Peter Uhliarik a Ivana
Hlucháňová, Patrik Paľa a Katarína
Jarošová, Pavol Ličko a Eliška Fe-
niková, Miroslav Kňazovický a
Annamária Frelichová, Marek Še-
besta a Lucia Seniová, Martin Že-
lezňák a Ivana Podoláková
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Pre tých, ktorí to myslia vážne
Všetci, ktorí sme sa dobre pripravili po duchovnej stránke na Vianoce a vykonali si dobrú a úprimnú via-

nočnú spoveď, iste priznáme, že sa s nami stalo čosi dobré. Prežívame pokoj a radosť nielen z vonkajších vecí
a udalostí, ale priamo zo srdca. To, čo sa udialo pri Vianočnej spovedi a ak to pokračuje dobrým predsavzatím,
môžeme pokojne nazvať „počatie Krista z Ducha Svätého". Platí totiž slovo Kristovo, že nielen Preblahosla-
vená Panna Mária je a má byť jeho matkou, ale každý, kto počúva Božie Slovo a zachováva ho, každý kto
plní jeho vôľu Božiu. Duchovne počína Krista každý, kto chce zmeniť svoj život k lepšiemu. Niektorí kresťania
však stále zostávajú v tomto stave duchovného počatia Ježiša, ale neprinesú ho a neporodia na svet, a musíme
s bolesťou konštatovať, že čoskoro po Vianociach ho potratia. Kristus nemôže v nich žiť, lebo ako náhle skon-
čia Vianočné sviatky, už si vedome a dobrovoľne volia úplne iný štýl života a to „život ovládaný hriechom".

Duchovní otcovia hovoria: „Počína Ježiša, ale neporodí ho ten, kto počuje Slovo Božie, ale nepraktikuje
ho. Ten prevádza jeden duchovný potrat za druhým, robí si predsavzatie, že sa obráti, ale potom na toto svoje
predsavzatie sústavne zabúda a necháva ho neuskutočnené. Dá sa o takomto človeku povedať, že síce má
vieru, ale chýbajú mu skutky."

Zamyslime sa nad určitými chybami duchovného života, ktorých sa niektorí kresťania dopúšťajú. Skutočné
a sväté prijímanie je len to, ktoré je trvalé. Vôbec nejde o to, aby sme si raz, po prípade dvakrát do roka splnili
svoju povinnosť voči Bohu a láskavo išli na spoveď a na chvíľu prijali Ježiša. Boh nechce od nás láskavosť
ale lásku. Vo svätom prijímaní ide o naplnenie prikázania lásky k Bohu. Sväté prijímanie, ak nie je a nemá
byť aktom trvalého odovzdania, tak potom vôbec nie je sväté, ale môže to byť len Judášov bozk. Zrada Krista.
Ísť na svätú omšu a nehľadať možnosť stretnutia s Kristom vo sviatosti, je ako dohodnuté rande, na ktorom
dievča oznámi svojmu chlapcovi, že ho už nechce, že si našla iného. 

Tieto slová sú určené pre tých, ktorí to s Kristom myslia skutočne vážne!
Bernardín Šmid OFM

Zamyslenie Matrika
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