
Tento rok sme si v auguste pri-
pomenuli 150 rokov od úmrtia
kňaza Jána Mária Vianneya. Stal sa
patrónom farárov a spovedníkov,
neskôr to rozšírili na všetkých kňa-
zov. Bolo tu veľa dobrých kňazov,
prečo práve tohto tak veľmi oslavu-
jeme, že kvôli výročiu jeho smrti
vyhlásil pápež Rok kňazov? Už za
jeho života ho považovali za svä-
tého. Obetoval celý svoj život pre
ľudí, venoval im celý svoj čas i
zdravie. Stal sa svätým farárom z
Arsu. Toto výročie jeho úmrtia je
dobrou príležitosťou si uvedomiť
hodnotu kňazstva a jeho dôležitosť
v našom každodennom živote.

Svätý farár je inšpiráciou nielen
pre kňazov, akoby sa mohlo zdať,
ale pre všetkých. Je vzorom pre
každého otca rodiny. Jeho zápal pre
farnosť a ľudí v nej, boj proti neres-
tiam a zlu, starostlivosť o chudob-
ných a siroty je príkladom pre
každého. Tak ako sa on staral o far-
níkov, tak by sa mal starať otec o
rodinu, riaditeľ o firmu, vedúci o
podriadených. Ján je inšpiráciou pre
človeka a jeho život.

Treba si uvedomiť naše hodnoty
v živote. Čomu dávame prednosť,
čo je pre nás dôležité, čo chceme
dosiahnuť. Čo má zmysel a čo nám
prináša naplnenie. Ak si vieme toto
zodpovedať, hneď zistíme, či ideme
po správnej ceste k Bohu alebo sa
od neho odvraciame. Náš život od-
ráža naše zmýšľanie o Bohu. A to
sa prejavuje v našom prístupe k
sviatostnému životu, k rodine i k
ľuďom okolo nás.

Tento prebiehajúci rok kňazov
môžeme prežívať aj v hlbšom uve-
domení si svojho vlastného všeo-
becného kňazstva. Pri krste sa
každý stáva všeobecným kňazom.
Stáva sa tým, kto je schopný byť

účastný na Kristovej obeti, kto je
schopný sa spájať s Pánom. Túto
svoju moc máme využívať, toto pri-
vilégium byť prítomný na Pánovej
hostine hojne využívať. Svoju
kňazskú moc rozvíjajme v zjedno-
tení s Bohom. Nesmieme ju pošlia-
pať svojou neúctou voči Božím
príkazom. Úcta ku kňazstvu je úcta
k Ježišovi i k sebe samému.

Tak ako kňaz na sv. omši pred-
sedá liturgickému zhromaždeniu,

tak predsedá pri spoločnej modlitbe
v rodine otec. Je tým, ktorý vedie
modlitbu. Preto svätý farár je dob-
rou inšpiráciou pre otcov rodín.
Prežívať Rok kňazov môžeme
každý podľa svojich možností, v
úcte ku kňazstvu všeobecnému i
služobnému, viac si uvedomujúc
dôležitosť Ježišovej obety a jej sprí-
tomneniu v obetách nášho každo-
denného života.

Jaroslav Chovanec, farár
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Milí čitatelia,
po krátkom čase sa vám opäť priho-
várame s ďalším číslom časopisu.
Tentoraz sa nesie v duchu Roku
kňazov. Mne však nedá, aby som sa
vo svojom úvodníku nevrátila späť
k nedávnym sviatkom.

Dohoreli sviece, dušičkové
chryzantémy zvädli a
cintoríny sa opäť poná-
rajú do svojej hlbokej ti-
chej clivoty, aby sa po
krátkom čase znovu za-
skveli vo svetle sviec  v
novom počte a pestrosti
hrobov. Tak to prebieha
aj v našom živote. Raz
sa radujeme a berieme
priehrštím to, čo život
dal, inokedy náš život
zíva prázdnotou, smút-
kom a strachom z bu-
dúcnosti. Žijeme tu a
teraz. Občas však zabú-
dame na to najdôležitej-
šie, že toto je len naša príprava na
budúcnosť. Krásne vyzdobené
hroby majú v nás evokovať nielen
spomienky na našich už zosnulých
blízkych, ale hlavne potrebu zamys-
lieť sa nad svojím životom a spojiť

ju so sviatkom Všetkých svätých
otázkami:  „Budem raz aj ja k nim
patriť? Akým smerom sa uberá môj
život?“  

Možno si mnohí pomyslia, že
predsa len ten život nejde vždy tak,
akoby sme chceli, teda tým naj-
správnejším smerom a  aj preto je

lepšie sa týmto otázkam
radšej  vyhnúť.  Nie je
to však pravda. Je po-
trebné položiť si ich
veľmi často, aby sme
nezabúdali  na cieľ
svojho života, ale záro-
veň k nim treba aj pri-
dať toto  povzbudenie,
ktoré som nedávno do-
stala ja:  „Pri všetkých
diabolských manévroch
a vplyvoch  pamätajte
na to, že kráľovstvo Ne-
beské ma v sebe silu
zrnka, dobro je tak isto
nákazlivé, aj keď ho tak

nevidno...  bez Vás by na kúsku
našej planéty, kontinentu, štátu i
mesta chýbal Kristus!“  Áno, bezo
mňa, vás, ... . Bez nás každého jed-
ného.

Andrea Šprláková
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voril pred Bohom, nie je v ňom
Láska. Jeho záujmy sú poddané
vlastným chúťkam, čo sa často
končí pocitom a zážitkom dishar-
mónie a nenaplnenia života. Tento
človek prežíva svet ako zlý, pretože
sa na všetko díva skrze svoje sebec-
tvo a cez svoju skazenosť. Ak ta-
kýto človek nezmení svoj pomýlený
štýl života, príde až k zavrhovaniu
sveta i seba samého, čo často ústi do
nenávisti voči všetkým aj sebe sa-
mému a môže to končiť sebevraž-
dou. Takýto životný štýl ústi do
satanizmu.

Opačným typom je človek du-
chovný. Je to človek, ktorý vierou
prijal Ježiša ako svojho Pána a Spa-
siteľa. Pretože je ochotný poslúchať
Boha, prebýva v ňom Duch Boží,
ktorý sa v ňom prejavuje ovocím a
darmi. U takéhoto človeka je Kri-
stus na tróne života. Jeho ego je de-
tronizované. Všetky záujmy sú
poddané riadeniu Božiemu. Výsled-
kom je život v harmónii s Božím
plánom. V živote takéhoto človeka
sa objavuje ovocie Ducha
Svätého, o ktorom píše sv.
Pavol v liste Gal 5,22-23:
„Ovocie Ducha je láska, ra-
dosť, pokoj, zhovievavosť,
láskavosť, dobrota, ver-
nosť, miernosť, zdržanli-
vosť. Proti tomuto zákona
niet." 

Telesný kresťan je tretí
typ človeka a pravdepo-
dobne najrozšírenejší medzi
kresťanmi. Je to človek,
ktorý síce Ježiša pozná a aj
ho prijal ako svojho Pána a
Spasiteľa, ale nie celkom a
nie natrvalo. Neodovzdal
mu celý svoj život. A preto
sa často cíti bezradný a zne-
chutený, lebo sa spolieha

len na svoje vlastné sily v snahe o
kresťanský život. Nie je schopný z
vlastných síl zmeniť svoje vnútro.
Takýto život je poddaný vlastnému
„egu". Teda egoizmus je stále na
tróne života. Ježiš síce vošiel do
tohto života, ale človek sa mu úplne
neodovzdal. Jeho záujmy sú pod-
dané vlastným chúťkam, čo sa často
končí zážitkom disharmónie a poci-
tom depresie. Takýto človek nemá
vieru v Slovo Božie. Je neposlušný.
Má nedostatočnú lásku k Bohu i k
ľuďom. Jeho modlitebný život je
úbohý. Štúdium Slova Božieho ne-
dostatočné. Chýba mu túžba po
ňom a nerozumie tomu, čo číta. Má
len formálny vzťah k Bohu. Trápia
ho nečisté myšlienky. Býva často
plný zloby, hnevu a kritiky, žiarli-
vosti a znechutenia. Nemá životný
cieľ.

Keď ste si uvedomili svoju zá-
kladnú chybu a chcete skutočne
robiť pokánie a viesť skutočný du-
chovný život, kladiete si otázku:
Akým spôsobom môžeme prijať

Zamyslenie nad vianočnou spoveďou 
a svätým prijímaním
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Boli ste alebo sa ešte len chy-
státe na svätú spoveď a počas sviat-
kov pristúpite ku svätému
prijímaniu?  A ja sa pýtam: „Je to,
čo mnohí z vás každoročne robia,
naozaj svätým prijímaním?“ Pred
Vianocami to vyzerá ako veľké po-
kánie. Orava, Trstená sa obracia k
Bohu, ľudia sa zriekajú svojich
hriechov a volia si Krista. Keby to
bolo skutočné pokánie, tak by sa
peklo muselo otriasať v základoch,
ale zdá sa, že peklo sa z toho kaž-
doročného rituálu nevzrušuje, lebo
o mnohých platí, že neprejde ani
týždeň a znovu sa ponoria do ťaž-
kých hriechov a budú v nich zasa
žiť väčšinu času, ktorý im Boh dal
na pokánie. 

Najväčší hriech nie je v našich
hriešnych skutkoch, ako sa často
domnievame, a to i vyznávame, ale
v tom, čo Nový zákon nazýva ASE-
BEIA – bezbožnosť. Je to akási
hriešna sebestačnosť voči Bohu.
Náš najväčší hriech a neodpusti-
teľný zločin je v tom, že chceme
existovať bez Boha v srdci, bez
Lásky, hoci sme boli stvorení, aby
sa Boh skrze nás a naše dobré
skutky ukázal svetu. 

O čo sa vlastne jedná pri svätom
prijímaní? Sv. Pavol vo svojich lis-
toch vyučuje, že vo vzťahu k Ježi-
šovi existujú tri možné situácie,
alebo tri možné postoje, ktoré môže
človek zaujať. Z týchto troch posto-
jov potom vyplývajú tri typy ľudí:
Prvým typom je človek prirodzený
– živočíšny. Takýto človek vierou
neprijal Krista ako svojho osobného
Spasiteľa. Buď preto, lebo ho ne-
pozná, alebo preto, lebo mu nechce
podriadiť svoj život. Nechce sa
zrieknuť svojej vôle naklonenej ku
Zlu. Takýto človek sa necháva viesť
svojím egoizmom. Pretože sa uzat-



Ježiša do seba. Robíme to v kaž-
dom svätom prijímaní, ale nie do-
konale. Prijímame Ježiša ako vec a
nie ako osobu, ktorej sa máme
vydať tak, ako sa on vydáva nám.
Viete, že človek vnútorne rastie
svätým prijímaním? Ale názov
sväté prijímanie je trošku jedno-
stranný. Aby sme mohli hovoriť o
skutočnej láske k Bohu, ktorá nás
uzdraví, treba ho doplniť
slovíčkom – vydanie, odo-
vzdanie. Ježiš sa dáva nám
a my ho prijímame, ale na
druhej strane platí, že i my
sa máme dať Bohu. Toto vy-
danie sa musí uskutočniť zo
strany hriešneho človeka.
Ak Bohu neodovzdáte svoje
bytosti a svoje životy, nikdy
nepremôžete hriech.

Keď som pôsobil v Bra-
tislave, stretol som sa v jed-
nej protestantskej cirkvi s
ľuďmi, ktorí vydávali sve-
dectvo o tom, ako ich Ježiš
oslobodil od rôznych hrieš-
nych sklonov a závislostí,
napr. od drog alebo dokonca
od prostitúcie. Boli oslobo-
dení v prípadoch, s ktorými
si ani psychiater a často ani
kňaz nevedeli rady. Keď
som skúmal, ako k tomu
došlo, tak som zistil, že išlo u nich
vlastne o duchovné sväté prijíma-
nie. Stačilo len to, aby títo, až po
uši v hriechoch ponorení ľudia,
svojimi vlastnými slovami  pozvali
Ježiša do svojho problému, oslovili
svojimi slovami Ježiša a on v jed-
nom momente zmenil ich život.

Je potrebné vydať sa Bohu.
Človek je schopný a ochotný obe-
tovať svoju slobodu, keď tuší, že
život v manželstve je plnší, ako to,
čo žije ako slobodný. Obyčajne to
dokážeme robiť vtedy, keď zistíme,
že partner je v niečom lepší ako my,
alebo aspoň nie je horší od nás. Ale
Pán Ježiš nám ponúka spoločenstvo
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nie preto, že sme ho uchvátili svo-
jimi kvalitami, ale preto, lebo jed-
noducho vie, že bez neho skončíme
v pekle svojich hriechov a zvráte-
nosti. Chce od nás, aby sme mu
odovzdali svoju hriešnu bytosť, a
On nám dáva ako výmenu účasť na
svojom bohoľudskom živote.
Žalmista hovorí Bohu: „Tvoja mi-
losť je lepšia ako život“.

Vôbec nie je sväté prijímanie
prijať Boha len na sviatočné dni.
Boh chce byť s nami v našej vše-
dnosti a pomáhať nám v zápase o
záchranu nášho sveta a našich duší.
My sa môžeme denne sýtiť Ježišom
ako chlebom. Chyba nie je vo svia-
tosti, ale v našej malej viere, že ne-
veríme v Jeho prítomnosť, hoci
sám Najvyšší hovorí: „Toto je moje
telo!“ a že sa mu nevydávame a ne-
odovzdávame. Skúste mu úplne
vážne v okamihu svätého prijíma-
nia odovzdať celú svoju bytosť.
Dajte mu právo na svoj život, pri-
jmite Ho ako svoj Život a ja vám
zaručujem, že nebudete z tohto
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stretnutia s Ním odchádzať smutní.
Iba to prijímanie je skutočne

sväté a životodarné, ktoré je aspoň
v okamžitom úmysle trvalé. Boh
nechce od nás láskavosť, ale lásku.
Láskavosť je to, že raz začas, počas
sviatkov, dovolíme Bohu, aby v nás
pôsobil. Ale láska je stála odovzda-
nosť a vydanosť. Sväté prijímanie
je len vtedy sväté, ak ide o trvalú

odovzdanosť, ktorú keď po-
ruším, tak čím skôr napravím
úprimnou ľútosťou a spove-
ďou. Možno ste sa o ňu aj
usilovali, ale nedokázali ste v
nej vytrvať a dnes sa cítite
ako tí, ktorí každoročne pod-
vádzajú Boha. Na Vianoce
mu hovoria o láske a po
sviatkoch ho vymenia za
špinu, ktorú vyvrhuje svet do
ľudských duši z kanálov tele-
vízie alebo internetu.

V evanjeliu, na príklade
sv. Jozefa, je nám ukázané,
čo má robiť hriešny človek,
keď chce skutočne a radi-
kálne prijať Ježiša. Jozefovi
anjel radí, aby sa nebál prijať
Máriu ako svoju manželku,
teda veľmi osobne a veľmi
intímne. (Zrov. Mt 1,20)
Všimnime si toto zvláštne,
mohli by sme povedať, ne-

biologické a netelesné manželstvo
s Pannou Máriou. Ako ho pochopiť
a aký má zmysel? V jeho manžel-
stve ide vlastne o prijatie Ježiša, ale
skrze zasvätenie sa Panne Márii.
Panna Mária dokázala prijať Ježiša,
lebo bola a je celá svätá. Pre hrieš-
neho človeka to však vôbec nie je
také jednoduché. Veľmi často zíde
z cesty odovzdanosti a jeho hriešne
sklony prevládnu. Sv. Jozef je vy-
zvaný, aby skôr ako príjme Ježiša,
prijal Máriu, a to veľmi blízkym a
intímnym spôsobom. 

Sv. Ambróz nám radí: „Ak
chceš prijať Ježiša do seba, vypro-
suj si najprv niečo z tej krásnej



Máriinej duše.“  Sväté je to prijíma-
nie, ktoré sa deje v Duchu svätom
a v ovzduší Máriinej duše. Máriina
duša je duša úplne odovzdaná, a
preto úplne zahrnutá milosťami.
Sledujme P. Máriu, ako ona počína
z Ducha Svätého. Najprv k nej za-
znieva Božie Slovo. Bez lásky k
Slovu Božiemu nie je možné prijať
Ducha Svätého. Sv. Augustín na-
zýva Božie Slovo: „Sacramentum
audibile“ – sviatosťou počutia. Po-
sväcujeme sa počúvaním Slova, ak
sa s ním zjednocujeme vo vôli, v
myslení, v citoch. A ona k Božiemu
Slovu hovorí svoje: „Fiat!“ = „Staň
sa!“ Vždy, keď svoju vôľu podro-
bujeme vôli Božej, preniká nás
Duch Svätý a vytvára v nás Kristov
charakter. P. Mária stojí pred nami
ako prvá kresťanka, pretože kres-
ťanstvo začína tam, kde človek pri-
jíma Krista. Ona je vzorom a
matkou našej duchovnosti.

Sv. Bonaventúra, duchovný syn
sv. Františka, rozviedol túto my-
šlienku v spise pod názvom „Päť
sviatkov dieťaťa Ježiša!“ V úvode
spisu hovorí, že „duša oddaná Bohu
môže z milosti Ducha Svätého a

mocou Najvyššieho duchovne
počať požehnané Slovo a jednoro-
deného Syna Otcovho, porodiť ho,
dať mu meno, hľadať ho a adoro-
vať spolu s mudrcmi a nakoniec
predstaviť Otcovi v chráme“. Na
inom mieste hovorí, že duša počína
Ježiša, keď je nespokojná so živo-
tom, aký vedie, a pod vplyvom svä-
tých vnuknutí a zapálená svätým
žiarom sa konečne rázne odtrhne
od svojich starých návykov a chýb
a je akoby duchovne oplodnená mi-
losťou Ducha Svätého, dá si pred-
savzatie, že začne nový život.
Vtedy došlo ku Kristovmu počatiu.

Keď bol požehnaný Boží Syn
počatý, narodí sa v srdci, ale len
vtedy, ak duša všetko rozumne uvá-
žila, vyžiadala si vhodnú radu a
vzývala Boha o pomoc a ihneď
uskutoční svoje sväté predsavzatie
a začne uskutočňovať to, čo v nej
už dávno zrelo, ale sa to stále od-
kladalo z obavy, že nie je k tomu
súca. Ale jedno musíme zdôrazniť:
„Toto predsavzatie začať „nový
život“ sa musí ihneď prejaviť nie-
čím konkrétnym. Ak nie je predsa-
vzatie uskutočnené, bol síce Ježiš

Radosť 3/2009

počatý, ale nebol zrodený. Ide o
jeden z mnohých duchovných po-
tratov. Je to jeden z toľkých odkla-
dov, ktorými je pretkaný náš život
a ktoré sú hlavným dôvodom, prečo
je tak málo svätých.“

Túto svoju úvahu zakončím vý-
rokom sv. Augustína: „Matka ho
nosila v lone, my ho nosíme v srdci.
Panna otehotnela, keď sa v nej Kri-
stus vtelil, naše srdce nech oteho-
tnie vierou v Krista. Ona porodila
Spasiteľa, naša duša nech porodí
spásu a chválu. Nech nezostanú
naše duše neplodné, ale nech sa
stanú plodnými pre Boha.“

P.
Bernardín Šmid, OFM 
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Klopanie modlitieb
Do ticha noci sviečka zabliká. 
Pokoj cintorína.
Modlitbou klopem na bránu.
Viem, som vinná...
No prísľub Tvoj, Pane, 
nestaviaš na ľudskej krehkosti.
Ja slabá som...
Ty vieš to, no láska Tvoja, tá je iná
a milosrdenstvo Tvoje, to je bez hraníc.
Modlitbou klopem na bránu.
Otvor ju dušiam, Pane.
Nie pre moje slová, čo ústami zo srdca plynú, 
lež pre Tvoje zľutovanie a pre prísľub nemenný...
Otvor dušiam, Pane, Tvojho Srdca bránu,
nech s Tebou splynú v pokoji
a chváliť Ťa neprestanú.
Otvor dušiam, Pane, len na to čakajú... Renáta Janoviaková



pade je dôležité , že aj účinky imu-
nomodulačné a  kanceroprotek-
tívne (ochrana proti rakovine).(3)
Chráni hlavne pred karcinómom
prsníka tým, že stimuluje tvorbu
NK buniek (bunky usmrcujúce ra-
kovinové bunky)  a zvyšuje pro-
dukciu IGF -1. Ženy s nízkymi
koncentráciami  dihydroepiandros-
terónu  umierajú skôr  a majú čas-
tejší výskyt karcinómu  prsníka.(4)

2. Silná inhibícia enzymatic-
kého systému  obsahujúceho cy-
tochróm P 450. Túto inhibíciu
spôsobuje gestagénna zložka hor-
monálnej antikoncepcie a zvlášť
gestoden  a desogestrel a v menšej
miere norgestimát a drospirenon.
Dedičná predispozícia  predstavuje
len malý podiel celkového výskytu
onemocnenia na nádorové choroby.
Schopnosť alebo neschopnosť vy-
rovnať sa s karcinogénmi vonkaj-
šieho prostredia, teda významne
ovplyvňuje výskyt nádorového
onemocnenia. Existuje niekoľko
komplikovaných enzymatických
systémov, ktorých úlohou je chrá-
niť bunku pred zhubnými vplyvom
karcinogénov. A práve systém cy-
tochrómu P 450 sa radí do systému
enzýmov fázy I., ktoré chemicky
inaktivujú nebezpečné chemické
skupiny -OH, -NH 2 , SH, -
COOH.(5)

3. Hladiny glukokortikoidu
kortizolu môžu byť u užívateliek
HA až dvojnásobne vyššie.(6) Je
všeobecne známe , že glukokorti-

koidy  tlmia imunitnú odpoveď a
ovplyvňujú prakticky všetky stupne
imunitných reakcií .
Spomeniem niekoľko významných
štúdií,  ktoré sledovali výskyt rako-
viny prsníka a maternice u žien,
ktoré užívali hormonálnu antikon-
cepciu.
Karcinóm prsníka: Metaanalýza
štúdií hodnotiaca asi 90% publiko-
vaných epidemiologických údajov
o vplyve kombinovanej hormonál-
nej antikoncepcie na karcinóm pr-
sníka stanovila zvýšené riziko u
súčasných užívateliek na RR =1,2
(výskyt tohto ochorenia je u užíva-
teliek kombinovanej hormonálnej
antikoncepcie o 20% vyšší ako pri
kontrolnej skupine) a riziko  pre-
trváva ešte 10 rokov po vysadení
antikoncepcie.(7) Ďalšia významná
metaanalýza  z rokov 1980 - 2002
stanovila  relatívne riziko na 1,44
(8) ( riziko ochorenia na rakovinu
prsníka je o 44 % vyššie u užívate-
liek hormonálnej antikoncepcie).
Zaujímavá a varujúca je štúdia,
ktorá skúmala užívanie  hormonál-
nej antikoncepcie u žien pred 25
rokom života a pred prvým teho-
tenstvom.  U tejto skupiny žien
bolo relatívne riziko karcinómu pr-
sníka 2–5x vyššie.(9) Je dôležité
spomenúť, že počet tehotenstiev je
najvýznamnejším celoživotným
ochranným faktorom proti vzniku
rakoviny prsníka.  

Karcinóm krčka maternice:
Veľká štúdia zistila 2,5x vyššiu 
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Môže užívanie  hormonálnej
antikoncepcie zvýšiť riziko ochore-
nia na rakovinu? Je to určite veľmi
dôležitá otázka zvlášť v dobe, keď
sa výrazne propaguje užívanie hor-
monálnej antikoncepcie a počet
žien užívajúcich hormonálnu anti-
koncepciu  neustále narastá. Uve-
diem niektoré dôležité skutočnosti,
ktoré dokazujú, že hormonálna an-
tikoncepcia zvyšuje riziko ochore-
nia na  rakovinu.     

Kombinované hormonálne an-
tikoncepčné tablety sú na zozname
karcinogénov (látky vyvolávajúce
vznik rakoviny) I.A.R.C.- Medzi-
národnej agentúry pre výskum ra-
koviny.(1)
V USA, americký National Insti-
tute  of  Enviromental Health
Sciences taktiež zaradil  steroidné
estrogény do skupiny dokázaných
karcinogénov.(2) Hormonálna  an-
tikoncepcia ohrozuje život ženy,
nielen tým, že samotná je karcino-
génna, ale negatívne ovplyvňuje
tie systémy v tele, ktoré chránia
ľudský organizmus pred vplyvom
iných karcinogénov.

1. Hormonálna antikoncepcia
blokovaním prirodzenej tvorby
hormónov  vo vaječníkoch a v na-
dobličkách znižuje tvorbu hor-
mónu dehydroepiandrosteronu.
Dehydroepiandrosterón  má celý
rád ochranných účinkov. Vý-
znamné sú účinky antiobézne, anti-
diabetogénne, osteoprotektívne,
kardioprotektívne a v našom prí-
1. International Agency for Reaserch on Cancer. 2008.http// monographs.iarc.fr/ ENG/ Classification / crthgr 01.php. (02.08.2008)
2. Správa o karcinogénoch , Lekárnické listy,  3/ 2005, str. 36  
3. Cibula, D. – Henzl,  M.R. – Živný, J. : Základy gynekologické endokrinologie, Praha: Grada 2002. str. 64
4. Kolařík, D. – Halaška, M. – Feyereisl, J. : Repetitorium gynekologie , Praha: Maxford  2008  str. 111 
5. Hatina, J. – Bryan Sykes. : Lekařská genetika,  Praha : Academia 2002, str. 222
6. Katzung, B.G. : Farmakologie, Praha : H & H 1994, str. 591
7.Collaborative Group on hormonal  Factors in Breast Cancer: Breast cancer and hormonal contraceptives collaborative mataanalysis
of individual  data on 53 297 women with breast cancer  and 100 239 women withhout breast cancer from 54 epidemiological studies.
Lancet  1996 : 347: 1713 -1727. podľa Kolařik , D. – Halaška,M. – Feyereisl, J. : c.d.  str. 390  
8. Kahlenborn, C.  a kol. 2006.  Oral contraceptive use as a risk factor for premenopausal breast cancer: a meta-analysis.  Mayo Clin
Proc,  2006, 81(10) , s. 1290-1302 
9.   J. Natl Cancer Inst. 81, 1000, 1989. podľa Pšenička, O. : Trblietanie dotyku, Vydavateľstvo M.Vaška, Prešov 1997, str. 219



úmrtnosť na karcinóm krčka ma-
ternice  u súčasných užívateliek
kombinovanej hormonálnej anti-
koncepcie a toto riziko pretrváva
ešte 10 rokov po vysadení hormo-
nálnej antikoncepcie. (10) 

Pomerne často sa vyzdvihuje
fakt, že hormonálna antikoncepcia
znižuje riziko vzniku karcinómu
vaječníkov. Neuvádza sa však sku-

ných hormónov. Výsledkom je ne-
plodnosť (antikoncepcia), alebo
ohrozenie zdravia. 

Z hľadiska významu pre zdra-
vie ženy a tým aj pre zdravie novej
ľudskej generácie je dôležite dať
prednosť genialite vlastnej hormo-
nálnej sústavy.

PharmDr.Laurinec Jozef

točnosť, že tento účinok je najvý-
raznejší u žien, ktoré nerodili. Na-
opak u žien s viacerými pôrodmi je
tento účinok prakticky  zanedba-
teľný. (11)

Ženy, ktoré užívajú hormonálnu
antikoncepciu, si aplikujú do tela
syntetické (umelé) hormóny, ktoré
sa vlastnosťami a hladinami v krvi
odlišujú od vlastných – prirodze-
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10. Beral, V.- Hermon, C. – Kay, C. et. Al. Mortality associated with oral contraceptive use: 25 yars follou -  up of cohort of 46 000
women from Royal College of generel Practicioners´ oral contraceptive study. Dr Med J 1999; 318 : 96 – 100. Podľa Kolařik, D. – Ha
laška, M. – Feyereisl, J. : Repetitorium gynekológie, Praha: Maxdorf 2008, str.  391
11.Cibula, D., -  Henzl, M.R. -  Živný , J. : Základy gynekologické endokrinologie, Praha , Grada 2002, str.216

Hodnoty charity a formy jej služieb
Charita je neštátnou a nezisko-

vou organizáciou, je to účelové za-
riadenie Cirkvi. Hlboká ľudská a
kresťanská angažovanosť pre člo-
veka, zvlášť chorého, trpiaceho,
chudobného, je reflexiou Božej
lásky. Služba životu je v skutku
povolanie a odpoveď na trans-
cendentnú výzvu, ktorá sa kon-
kretizuje v trpiacej a naliehavo
prosiacej tvári.

Jednotlivé formy pomoci a
druhy služieb, ktoré Spišská
katolícka charita poskytuje sú:
Sociálna pomoc ( sociálna pre-
vencia, riešenie hmotnej a so-
ciálnej núdze), zdravotnícke
služby (ambulancie, lekáreň,
agentúry domácej ošetrovateľ-
skej starostlivosti), pedago-
gické služby (špeciálna
základná škola, predškolské za-
riadenia),duchovné služby, špe-
ciálne služby (chránené dielne,
požičiavanie pomôcok a zariadení),
rozvoj a ochrana duchovných hod-
nôt (predaj devocionálií, nábožen-
skej a krásnej literatúry), terénne
služby (charitatívna služba v rodi-
nách, opatrovateľská služba), sta-
cionárne služby (Domy Charitas),
humanitárna služba (aktuálna a sys-
tematická pomoc ľuďom po prírod-

ných katastrofách, vo vojnách,
pomoc utečencom, migrantom a
odídencom), služby dobrovoľníkov
organizovaných vo farských Chari-
tách alebo v rámci medzinárodnej
spolupráce Európskej Únie.

U nás, na území Oravy, sú po-
skytované určité druhy služieb pro-
stredníctvom profesionálov i cez
organizovaných dobrovoľníkov. V
malej mapke sú načrtnuté hlavné
centrá poskytovaných profesionál-
nych služieb SpKCH. 

Organizovaní dobrovoľníci pra-
cujú pri farských úradoch. Možno
to mnohí z nás ani netušia. Najprv
spomeniem, samozrejme, Trstenú a

pokračujeme: Námestovo, Oravská
Polhora, Sihelné, Novoť, Sedliacka
Dubová, Horná Lehota, Hruštín,
Oravský Podzámok, Dolný Kubín,
Žaškov. Dobrovoľníci  v nich sa
aktivizujú pri službách a potrebách

sociálne slabším, opusteným,
osamelým, odkázaným obyvate-
ľom jednotlivých miest a obcí.
Dobrovoľne obetujú tejto službe
všetok svoj voľný čas a sily.

Ďalšou službou na území
Oravy je zdravotná terénna
služba Agentúra domácej ošetro-
vateľskej starostlivosti  je po-
skytovaná v mestách a okolí
Námestova, Dolného Kubína, v
Trstenej nie je. 

Sú to profesionálne zdra-
votné sestry, ktoré   slúžia klien-
tom priamo v domácnosti. Je
úplnou samozrejmosťou svedo-

mitá telesná opatera, starostlivosť o
prostredie a jeho prispôsobenie
zmenám zdravotného stavu. 

Toľko pre tých, ktorí chceli po-
rozumieť tomu, čo všetko znamená
starostlivosť o človeka v charite. V
budúcich číslach nášho časopisu si
teda predstavíme jednotlivé inštitú-
cie SpKCH, ktoré sú priamo v
našom meste. 

Janka Benická



Rok  kňazov
Na sviatok Najsvätejšieho srdca

Ježišovho 19. júna pápež Benedikt
XVI. v Bazilike svätého Petra v
Ríme oficiálne otvoril Rok kňazov.
Pri tom si uctil relikviár, v
ktorom bolo uložené
srdce Jána Mária Vian-
neyho. O niekoľko dní
neskôr navštívil mestečko
San Giovanni Rotondo,
známe pôsobisko pátra
Pia. Aj tu vzdal úctu srdcu
tohto svätca. 

Svet dnes potrebuje
kňazov, ktorí do svojej
služby vložia svoje srdce.
Dobrý pastier, podľa Bo-
žieho srdca, je ten naj-
väčší poklad, čo Boh môže dať
farnosti. Je to jeden z najvzácnej-
ších darov, hovoril Ján Mária Vian-
ney. Je to všetko, čo potrebujeme,

zaný, vyvolený, ale človek. Musíš
u neho predpokladať tie isté vlast-
nosti, aké majú ostatní ľudia. Ak to
nerobíš, škodíš mu. Mali by sme sa

tešiť z dobrých kňazov,
nie byť stále kritickí voči
niektorým ich neduhom.
Mali by sme hľadať lásku
v pravde. Nie je to kritika
kňazov samotných, ale
nás všetkých. Lebo kňa-
zov máme takých, akí
sme my sami. I kňazi po-
trebujú normálne priateľ-
stvo, znesú kritiku, ak
cítia, že si ich vážiš.

„Kňaz,“ hovorí
J. M. Vianney, „bude po-

chopený až v nebi. Keby sme ho
pochopili na zemi, zomreli by sme;
nie od strachu, ale od lásky.“

farníčka

hlavne v týchto našich dňoch. Mali
by sme si s vďačnosťou uvedomiť,
že kňazi sú pre nás nesmiernym
darom od Boha. Sú predovšetkým

služobníkmi oltára. Kňaz by mal
mať veľké srdce. Takí kňazi sú skôr
príťažliví a aj skôr ovplyvnia ľudí.
Ale aj kňaz je len človek. Poma-
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Ján  Mária  Vianney  I.
Ján Mária Vianney sa narodil 8.

mája 1786  ako štvrté dieťa Matúša
Vianneya a jeho manželky Márie
Belusovej. Farnosť Dardilly, v kto-
rej bol pokrstený, sa   nachádza asi
8 km severovýchodne od Lyonu vo
Francúzku. Väčšinu obyvateľov
tejto obce tvorili jednoduchí, ne-
vzdelaní sedliaci. 

Už pred Jánovým narodením ho
matka zasvätila Panne Márii. Jeho
rodičia boli veľmi dobrí a zbožní
ľudia. Matúš Vianney mal vždy
otvorené srdce pre chudobných,
hoci sám neoplýval bohatstvom. 

Obklopený živou vierou a obe-
tavým životom svojich rodičov  už
v útlom veku prejavoval malý Ján
túžbu stať sa kňazom. Boli to však
ťažké časy prenasledovania  Cirkvi
vo Francúzsku. Keď 7- ročný Ján
počul o verných kňazoch, ktorí zo-
mreli ako mučeníci, povedal svojej
matke: „Keby som bol kňazom,

mohol by som aj ja zomrieť za Spa-
siteľa.”„ Syn môj, najprv musíš pre
Spasiteľa žiť!“ odpovedala mu
matka a poznačila ho krížom na
čele, na ústach a na srdci. Aj jeho
prvý spovedník, otec Broboz, mu o
niekoľko rokov neskôr povedal:
„Syn môj, Pán Boh ti dal rásť v ťaž-
kých časoch. Mnohí ľudia stratili
vieru a mravnosť a zriekli sa Boha.
Dvere kostolov sú pozatvárané a
večné lampy pred oltármi vyha-
snuté. Časy, v ktorých žijeme, vyža-
dujú od nás veľké veci, často aj
obetu života. Vyžadujú od nás
hrdinskú odvahu prvých kresťanov
a vernosť mučeníkov. Ján, si pripra-
vený na takúto vernosť?“ „Áno,
otče! Chcem zostať Spasiteľovi
verný až do smrti!“ odvetil chlapec
bez váhania, hoci s chvejúcimi sa
perami.

Cesta ku kňazstvu však vôbec
nebola ľahká. Dôvodom bol nedo-

statok peňazí potrebných na štú-
dium, ale aj vôľa otca, ktorý chcel,
aby mu Ján pomáhal s hospodár-
stvom. Nakoniec mu však otec do-
volil navštevovať farskú školu v
Écully, ktorú viedol farár Charles
Balley. Ján mal veľké problémy
niečo si zapamätať, hoci učeniu ve-
noval dlhé hodiny. Jeho pamäť bola
veľmi slabá. Problémy mu robila
najmä latinčina. Bol ďaleko za svo-
jimi oveľa mladšími spolužiakmi a
bolo isté, že ich vo vedomostiach
nikdy nedobehne. Zato im bol vzo-
rom v iných veciach. Príkladom
môže byť táto udalosť. Jedného
dňa, keď Jánovi opäť nešlo časova-
nie latinských slovies, farár Balley
poveril jedného zo žiakov, aby mu
pomohol  v učení. Ten sa s chuťou
pustil do svojej úlohy a snažil sa
„ťarbavému“ mládencovi pomôcť.
Keď však Ján vždy znova a znova
miešal tie isté časy a spôsoby latin-
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skej gramatiky, pochytil ho hnev.
Hodil mu do hlavy latinskú grama-
tiku a kričal: „Nech ti niekto iný
vtlčie niečo do tvojej tvrdej kotrby,
ja už mám toho po krk!“ Namiesto
toho, aby sa Ján urazil, vstal, podi-
šiel k svojmu malému učiteľovi,
kľakol si pred ním a prosil ho: „Od-
pusť mi, Matej, že ti robím také ťaž-
kosti! Zaslúžil som si tvoju nevôľu.
V budúcnosti sa chcem ešte viacej
usilovať.“ 

Ďalšia prekážka na ceste ku
kňazstvu sa vyskytla  v roku 1809,
keď musel narukovať k vojsku. Za-
krátko ochorel, dostal ťažký zápal
pľúc a doslova bojoval o život. Dva
roky býval v malej dedinke v ho-
rách, kde sa ukrýval, pretože podľa
štátnych zákonov bol považovaný
za dezertéra. Domov sa mohol vrá-
tiť až v roku 1811. V tomto čase ho
zastihla aj správa o smrti matky. 

Mal 26 rokov, keď sa stal štu-
dentom tzv. malého seminára. Hoci
Ján Vianney prevyšoval všetkých
svojich spolužiakov v nábožnosti a

čistote charakteru, bol vylúčený zo
seminára kvôli nezvládaniu štúdia.
Aj vďaka
doučovaniu
a morálnej
podpore fa-
rára Bal-
leya, bol
opäť prijatý
do semi-
nára. 

13. au-
gusta 1815
p r i j a l
k ň a z s k é
s v ä t e n i e .
Jeho vrúcna
nábožnosť
urobila hlboký dojem na seminaris-
tov, ktorí sa zúčastnili  kňazskej vy-
sviacky. Ján Vianney neskôr
hovorieval: „Keby sme mohli vidieť
a nielen tušiť, čo je kňaz, museli by
sme zomrieť, no nie od úžasu, ale od
lásky.“ Ján Mária Vianney vykročil
na neľahkú cestu kňazského života.
V jeho živote a skutkoch sa od-

zrkadľovali slová samého Ježiša,
ktorý povedal: „Ja som dobrý pa-

stier. Poznám svoje a moje poznajú
mňa, ako mňa pozná Otec a ja po-
znám Otca. Aj svoj život položím za
ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú
z tohto ovčinca. Aj tie musím pri-
viesť a budú počuť môj hlas; a bude
jedno stádo a jeden pastier.“ (Jn 10,
14-16) 

Mária Balúnová

Povolanie ku kňazstvu
Napísať niečo o povolaní ku

kňazstvu by sa mohlo zdať jedno-
duché, ale tak, ako všetko to, čo
akosi súvisí s Bohom, je z časti ta-
jomstvom. Povolanie ku kňazstvu je
Božím darom, nezaslúženým a ne-
zaslúžiteľným. Nikto si ho nemôže
vynútiť a tí, ktorí ho dostali, nevedia
dôvod, prečo boli práve oni Bohom
vyvolení a povolaní, aby mu slúžili
ako Jeho kňazi. Keď niekto toto po-
volanie dostane, je to len začiatok,
semienko, o ktoré sa treba starať,
aby z neho niečo vyrástlo. Dôležitá
je veľká úcta k povolaniu, byť si ve-
domý toho, že moje povolanie je
veľmi vzácny dar, a tak s ním aj za-
obchádzať. Za svoje povolanie sa
treba veľa modliť, a preto sú ne-
smierne dôležité aj modlitby veria-
cich za svojich kňazov. Vraví sa, že

veriaci budú mať takého kňaza, ako
si sami vymodlia. 

Nastúpiť do seminára nie je až
také ťažké, aj keď si to vyžaduje
prijať rôzne obmedzenia, oveľa ťaž-
šie je vytrvať v tom, k čomu som sa
vtedy rozhodol. Počas rokov v se-
minári, ale aj potom prichádzajú
mnohé pokušenia a každý bohoslo-
vec či kňaz s nimi musí bojovať
každý deň. No sú to radostné boje,
najmä keď kňaz vidí, že si ľudia
vážia, čo pre nich robí. Mať kňaza,
ktorý je veriacim k dispozícii, nie je
všade taká samozrejmosť ako u nás.
Práve naopak, čoraz častejšie je
kňaz skôr vzácnosťou ako každo-
dennou realitou. Nezabúdajme sa
preto modliť za svojich kňazov a
ďakovať za nich Bohu a modlime sa
aj za nové povolania, aby sme vždy

mali dosť kňazov, ktorí by nám po-
máhali na ceste k Bohu. 

Ja sám som po gymnáziu vôbec
neuvažoval o teológii či kňazstve,
lákali ma počítače, preto som si dal
prihlášky len na fakulty, kde sa vy-
učuje informatika a z tých, na ktoré
ma vzali, som sa rozhodol pre bra-
tislavskú fakultu Slovenskej tech-
nickej univerzity. Spoznal som tam
veľa nových a rôznorodých ľudí,
navštevoval som Univerzitné pasto-
račné centrum, a to vo mne vyvolá-
valo otázky, čo vlastne chcem vo
svojom živote dosiahnuť, čo je pre
mňa dôležité a ako chcem žiť.
Čoraz jasnejšie sa začalo črtať moje
povolanie, no ja som dlho odolával,
lebo to nebolo to, o čom som sníval.
Po vyše troch rokoch v Bratislave a
mnohých rozhovoroch som sa ko-
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nečne rozhodol, že nastúpim do se-
minára. Potvrdením správnosti
tohto môjho rozhodnutia bol nevys-
vetliteľný pokoj a vnútorné šťastie,
ktoré som pocítil.  Mojich najbliž-
ších toto rozhodnutie veľmi pre-
kvapilo a zarazilo, lebo ani
nevedeli o týchto mojich úvahách o
kňazskom povolaní, ale aj teraz
cítim ich veľkú podporu, ktorá mi
pomáha aj v ťažkých chvíľach.

Na záver sa chcem poďakovať
kňazom z farnosti Trstená za milé Pavol Drdák, diakon

prijatie a veľmi dobrú spoluprácu i
priateľské vzťahy a rovnako chcem
poďakovať aj všetkým veriacim, s
ktorými som mal len veľmi dobré
skúsenosti. Navždy budem mať
krásne spomienky na dni strávené
v Trstenej. Chcem vás uistiť, že na-
vždy zostanete v mojich modlit-
bách a zároveň vás chcem poprosiť
o vaše modlitby za mňa, aby som
sa stal kňazom podľa srdca Ježi-
šovho a vytrval v jeho službe až do
konca. 
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Ja som si Ťa vyvolil 
Ak by som nemala Ježiša kvôli čomu obdivovať, dar kňazstva by bol určite dôvod na obdiv. Neprestá-

vam žasnúť nad týmto Jeho darom - darom pre nás i pre samotného kňaza. Preto som sa rozhodla v tomto
roku venovanom kňazom priniesť na stránkach nášho časopisu rozhovory s kňazmi pôsobiacimi v našej far-
nosti. Ako prvý je to rozhovor s naším pánom farárom ThLic. Ing. Jaroslavom Chovancom.

Kňazstvo je sviatosť, ktorá
rovnako ako manželstvo  predur-
čuje k službe. V čom  podľa Vás
táto služba spočíva? 
V službe Bohu. Každý kňaz je slu-
žobník Najvyššieho. Prináša obetu,
modlí sa za seba i ľudí, prináša
Božie posolstvo ostatným.

Človek a Ježiš, Boh...je to taký
výnimočný zväzok a myslím, že o
to viac, ak je človek zároveň kňa-
zom. Ako Vy prežívate toto spoje-
nectvo s Bohom?
Vzťah človek a Boh nie je výni-
močný, je to najbežnejší vzťah v
našom živote. On nás predsa stvoril,
sme jeho deti, prežíva s nami celý
náš život a my s ním, či si to pripúš-
ťame alebo nie. A ja to prežívam
takto. Boh je súčasťou môjho života
a beriem ho ako najsamozrejmejší
fakt. Je stále so mnou, plače so
mnou i raduje sa so mnou. Môžem
sa mu prihovoriť a on sa prihovára
mne.

Ježiš sa za nás obetoval. Pre
celé ľudstvo táto obeta otvorila
bránu neba, ale pre každého z nás
mala okrem toho aj osobitný vý-
znam. Ovplyvnila Ježišova obeta

Váš život? V akom zmysle? 
Odpustil mi hriechy. Čo by som
robil bez toho odpustenia? Zúfal by
som si. Takto mám v sebe pokoj,
nebojím sa smrti ani života po ňom,
lebo vďaka jeho obete viem, že raz
budem s ním. 

Aké je nebo? Apoštol Pavol
hovorí: „Ani oko nevidelo...”
Ľudia sa pokúšajú  nebo aspoň
predstaviť, nejakým spôsobom
priblížiť? Čo Vaša predstava o
nebi? Máte nejakú? 
Iste, mám. Miesto, kde budem s
Bohom blízko, kde stretnem veľa
pre mňa vzácnych ľudí, kde už ne-
budem musieť zažívať sklamania a
trápenia, kde náš život bude v ra-
dosti a láske.

Keby za Vami  prišiel človek,
ktorý sa pripravuje na koniec
svojho života - trebárs nevylieči-
teľne chorý  a požiadal Vás, aby
ste mu rozprávali o nebi,  čo by
ste mu povedali? 
Nech si predstaví niečo krásne, čo
by ho potešilo, čo by chcel zažiť, s
kým by sa chcel porozprávať, a to
sa mu tam prihodí.

Do kňazstva povoláva Boh, no

samozrejme je dôležitý a po-
trebný aj súhlas povolávaného.
Môžete čitateľom priblížiť, ako to
bolo s tým Božím volaním a
Vaším súhlasom u Vás? 
To sa nedá vysvetliť, to človek musí
pocítiť. Boh ma oslovil a ja som to
prijal. Božia vôľa je pre mňa dôle-
žitá.

Dnes ľudia často hodnotia
veci a udalosti s postojom „čo z
toho budem mať“. Vy ste ohlaso-
vateľom a šíriteľom radostnej
zvesti a sprostredkovateľom
viery. Čo viera v Boha dáva Vám? 
Záruku budúcnosti po mojej smrti.

Čo Vás najviac trápi  či hnevá
na stave dnešnej Cirkvi?
Veľa ľudí si neuvedomuje, že oni sú
Cirkvou a že sami majú zodpoved-
nosť za činnosť Cirkvi.

Ste kňazom 10 rokov. Keď po-
rovnáte seba ako novokňaza so
sebou po 10 rokoch kňazskej
služby, vidíte nejaký rozdiel? V
čom? 
Okrem toho, že som starší o desať
rokov, tak asi rozdiel tu nebude.

Vaše povolanie je spojené so
zodpovednosťou, ako túto zodpo-
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vednosť vnímate, prežívate? 
S úctou voči Bohu.

Pastier a zverené stádo. Na-
vzájom sa potrebujú. Zažívate
ako kňaz toto vzájomné „potre-
bovanie sa“ alebo sa skôr stretáte
s postojom „ty potrebuješ nás“? 
S postojom „ty potrebuješ nás“ sa
moc nestretávam, skôr s postojom
„kňaza nepotrebujem, ja sa s
Bohom porozprávam sám“. 

Kňaz a osamelosť. Niekedy to
jednoducho príde - ste sám, hlava
plná problémov, na pleciach veľa
starostí a nablízku žiadne uši, čo
by počúvali, ústa, čo by poradili,
ruky, čo by pomohli... Zvykneme
vtedy vyhľadať „spriaznenú
dušu“. Čo ale, keď práve vtedy
príde niekto, pre koho ste
„spriaznenou dušou“ Vy, alebo
len jednoducho príde ktosi, kto
od Vás niečo potrebuje? 
Tak si ho vypočujem a pomôžem
alebo poradím, keď viem.
Prežívate aj Vy osobné krízy,
alebo je to tak, že „Boží vyvole-
nec“ krízy nepozná? 
Najprv by bolo dobré povedať, čo
kríza je, pretože pre niekoho je
niečo maličkosť, pre iného ťažká
kríza. Každý človek má svoje pro-
blémy, ktoré sa ťažko riešia, tak
isto aj kňaz.

V našej farnosti pôsobíte
4.rok. Za takú dobu sa stane ka-
dečo. Čo bolo pre Vás v súvislosti
s našou farnosťou najväčším
sklamaním a čo naopak radosťou
či milým prekvapením? 
To si nechám pre seba.

Niekedy je nepochopiteľné,
čo všetko ľudia dokážu závidieť.
Stretli ste sa počas svojho kňaz-
ského pôsobenia s absurditou zá-
visti?  
Iste, niekto sa má zle, má ťažkú
chorobu, mnohí mu pomáhajú a
ľudia mu začnú závidieť túto cho-
robu. Pre mňa nepochopiteľné.
Ľudia sa asi radi ľutujú, potom si

začnú vymýšľať choroby a ťaž-
kosti, aby aj ich niekto ľutoval.

Kňaz a chudoba a ešte zo šir-
šieho pohľadu - Cirkev a chu-
doba. Mnohí ľudia si ale mylne
zamieňajú materiálnu chudobu s
chudobou duchovnou. Môžete
nám priblížiť Váš pohľad na túto
tému? 
Chudoba je schopnosť nebyť závi-
slým na majetku. Chudobný v
evanjeliovom zmysle môže byť aj
bohatý človek.

Modlitba. Pre niekoho úžasný
prostriedok komunikácie s
Bohom, pre niekoho formálna
záležitosť, pre iného zasa úplná
zbytočnosť... Čím je modlitba
pre Vás? 
Bez modlitby by som nemohol byť,
modlím sa často i vlastnými slo-
vami.

Ľudia si často myslia, že im
nemôžete poradiť, lebo podľa
nich  nepoznáte problémy, s kto-
rými sa stretajú oni...
Poznám – nepoznám. Závisí to od
toho, čo očakávajú od poradenia.
Niekedy stačí len iný pohľad na vec
a človek zrazu nájde východisko.
Preto je dobré hovoriť o svojich
problémoch s niekým nezaintereso-
vaným. Mnohokrát nevidíme rieše-
nie, hoci je také jednoduché. A
druhý to uvidí hneď. Nikto ne-
pozná problémy tých druhých.
Ani kňazi nie sú výnimkou. Ale
žijeme na tej istej planéte a v po-
dobných rodinách, čiže s väčši-
nou problémov, ktoré majú
ľudia, sme sa už stretli osobne.
Takže tie problémy poznáme
aspoň čiastočne.

Súčasní veriaci. Aj keď je v
dnešnej dobe veľmi veľa mož-
ností vzdelávať sa, ľudia ne-
majú ochotu napredovať v
náboženskom poznaní, stratil
sa záujem o náboženskú litera-
túru, u mnohých dospelých je
úroveň poznania v tejto sfére

na úrovni poznania dieťaťa v
nižšom školskom veku ... Čím to
je podľa Vás  spôsobené? My-
slíte, že je spôsob, ako to napra-
viť?
Keď do vás komunisti vtĺkajú de-
saťročia, že Boh je vymyslený a
náboženstvo zastarané a na smiech,
mnohé slabšie povahy tomu uveria.
Ľudia sa začnú hanbiť za vieru, čí-
tanie náboženskej literatúry sa ob-
medzí len na príbehy o svätých a
Boh sa v mysli obmedzí na nie-
koho, kto je ďaleko a nepotrebuje
ho. Viera ostáva na úrovni dieťaťa.
Kým človek obmedzuje Boha vo
svojom živote len na nedeľné bo-
hoslužby, občasnú modlitbu a ne-
prijme ho do svojho každodenného
života, nič sa nezmení. Až sa na-
učíme nerobiť kompromisy so
zlom a hriechom, potom sa dá ho-
voriť o začatí v náboženskom na-
predovaní.

Čím je kňazstvo pre Vás? Ak
by ste neboli kňazom, čím by ste
boli?
Som kňazom, rozprávať o tom, čo
by bolo, keby nebolo, nemá zmy-
sel. Kňazstvo je pre mňa spôsobom
života, službou Bohu a vyznaním
viery pred svetom.

Renáta Janoviaková
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Púte sú v povahe slovenského
človeka. Skoro každý veriaci sa už
nejakej zúčastnil aspoň raz. Už len
tým, že ideme na odpust do sused-
nej dediny alebo na sv. omšu kdesi
na kopci, prejavujeme svoju vôľu
putovať za Pánom. Veľmi obľú-
bené sú mariánske púte – púte na
miesta s výrazným mariánskym du-
chom. Tento rok začal Rok kňazov.
Na našom biskupskom úrade sa
rozhodli, že by prospelo pre nás
kňazov zorganizovať púť na uvedo-
menie si svojho kňazstva i povzbu-
denia sa a načerpania duchovných
síl. A tak zorganizovali pre nás kňa-
zov púť k našim patrónom – sv.
Martinovi, patrónovi diecézy a sv.
Jánovi Mária Vianneymu, patró-
novi farárov, spovedníkov a
kňazov.

Najprv sme vyrazili do ro-
diska pápeža Benedikta XVI.
do mestečka Marktl am Inn.
Stojí tam na námestí jeho
rodný dom a môžete navštíviť
aj kostol, v ktorom bol po-
krstený. Po prenocovaní v
krásnom benediktínskom
kláštore v meste Rohr in Nie-
derbayern sme cestovali do
Paríža. Tam sme navštívili ka-
plnku Panny Márie zázračnej
medaily, kde sa sv. Kataríne
Labouré zjavila Panna Mária
a ukázala jej medailu, ktorú
mala nechať vyrobiť. V tejto ka-
plnke je Katarína pochovaná i sv.
Lujza de Marillac, zakladateľka re-
hole Dcér kresťanskej lásky. Vzá-
pätí sme sa presunuli do kostola sv.
Vincenta de Paul, kde je aj pocho-
vaný. Založil Misijnú spoločnosť
nazývanú ľudovo lazaristi. Ja som
sa v tento deň najviac tešil na ná-
vštevu chrámu Notre Dame, zná-
meho z románu Victora Huga
Chrám Matky Božej v Paríži. Aj
keď sa tam Quasimodo nehojdal na

1859, a predsa bol tak blízko pri
nás. V starom kostolíku sa nachá-
dza ambón, z ktorého kázal, i spo-
vednica, kde presedel 16 hodín
denne. V starej fare je múzeum, kde
sú uchovávané jeho veci, ktoré
nosil a používal. A za farou sa na-
chádza kaplnka, kde je umiestnené
srdce svätého farára. Ján sa rád sta-
ral o biednych a opustených, a tak
založil sirotinec La Providence,
ktorý tam dodnes stojí hneď za kos-
tolom i s kaplnkou s ustavičnou po-
klonou. V celom areáli je ešte
podzemný kostol, kde vojde veľa
ľudí, pretože bazilika je malá.
Všetko tam dýcha jednoduchosťou
a duchom svätého farára. Blízko je
múzeum, kde pomocou voskových

figurín je znázornený celý
život Jána Mária Vianneyho.
Každý, kto zavíta do mesta
svätého farára, bude na-
plnený pokojom a obdivom k
dielu, ktoré tento farár vyko-
nal.

V Lyone sme sa v kate-
drále stretli s miestnym arci-
biskupom Philippe kardi-
nálom Barbarinom. Poroz-
prával trochu o histórii tejto
najstaršej diecézy vo Fran-
cúzsku, ktorá vznikla už v 2.
storočí a kde sa uchovávajú
aj pozostatky jeho druhého
biskupa sv. Ireneja. Celú púť

sme zakončili v Dardillách, rodnom
meste svätého farára Jána Mária
Vianneyho. Navštívili sme jeho
rodný dom, kde je malé múzeum a
v  miestnom kostole, kde je aj krsti-
teľnica, v ktorej bol pokrstený, sme
odslúžili sv. omšu.

Zmyslom celej púte si bolo uve-
domiť v tomto Roku kňazov, kde
máme svoje korene, aké sú naše
vzory a navštíviť nám tak blízke
osobnosti svätých.

Jaroslav Chovanec, farár

veži, chrám je impozantný. Veľká
gotická stavba s nádhernými
vstupmi na človeka musí urobiť
dojem. Cítiť tam históriu Cirkvi a
veľkú úctu k Bohu. Nad mestom na
povestnom Montmartri sa týči nád-
herný chrám Božského Srdca Ježi-
šovho. Je odtiaľ pekný výhľad na
Paríž a je takou protiváhou Eiffelo-
vej veže. Potom sme cestovali do
Tours, miesta pôsobenia i odpo-
činku patróna diecézy i našej far-
nosti sv. Martina. Nad jeho hrobom
je postavená pekná nová bazilika.
Slúžili sme sv. omšu a navštívili
jeho relikvie. Po ceste ďalej sme sa
zastavili v Nevers v kláštore, kde je
pochovaná sv. Bernadeta, ktorá
mala zjavenia v Lurdoch. Mohli

sme pár minút adorovať pri jej tele,
ktoré ako väčšina svätých leží v
sklenenej rakve. Na ďalší deň sme
absolvovali hlavný bod programu –
návštevu Arsu, miesta pôsobenia
svätého kňaza Jána. V mestečku
nachádzajúceho sa blízko Lyonuje
k starému kostolíku pribudovaná
nová bazilika, kde sa na bočnom ol-
tári uchováva v sklenenej rakve telo
svätého farára. Na tomto oltári sme
slúžili sv. omšu s kalichom patria-
cim Jánovi. Ján zomrel v roku
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Púť do Arsu



Radosť 3/2009

Svedectvo lásky

13

Staroba je jedno z najťažších
období v živote človeka. Je to čas,
v ktorom sa každý vyrovnáva s po-
citom, že je odkázaný na pomoc
iného človeka. Spoločnosť dnes od-
súva starých ľudí na okraj záujmu
a akoby sa bránila prijať túto etapu
života človeka. Dokonca vybudo-
vala aj domovy sociálnych služieb,
aby sa zbavila námahy, ktorá je
spojená s opatrovaním a odpreva-
dením človeka na večnosť... Táto
snaha na jednej strane zbaví člo-
veka zodpovednosti, ale na strane
druhej je to veľké ochudobnenie.
Lebo keď sa dnešný mladý človek
nikdy nekonfrontujeme s otázkou
smrti, nevie prejaviť solidaritu k
druhým, nemá potrebu rozmýšľať o
konci svojho života a čo je najhor-
šie, vôbec sa nepripravuje na od-
chod z tohto sveta.

Našťastie ešte aj dnes sa nájdu
ľudia, ktorí sú ochotní prijať na
seba zodpovednosť, a to nielen za
svojich rodičov či príbuzných, ale
aj za druhých, ktorí svoju rodinu
nemajú – o kňazov, ktorí celý svoj
život zasvätili službe iným. 

Aj naše deti z Trstenej sa snažia
týmto kňazom spríjemniť ich voľný
čas. V jedno sobotné dopoludnie sa
vybrali a  navštívili Dom Charitas

svätého Jána Bosca v Spišskej Ka-
pitule. Ich hlavným bodom pro-
gramu bol malý koncert, ktorý
venovali obyvateľom tohto zariade-
nia. Piesne, ktoré tam odzneli, vy-
čarili príjemnú atmosféru a radosť
v srdciach týchto starých ľudí. Čo
ma osobne veľmi potešilo, bolo, že
po koncerte sa mladí speváci spon-
tánne vybrali k starčekom a so zá-
ujmom sa ich pýtali rôzne otázky,
ktoré sa týkali ich života. Odzneli
tam pekné svedectvá ich teraz už
takmer zabudnutého života. Ako
trpeli za minulého režimu... a po-
spomínali si, ako oni pôsobili na
Orave pred mnohými rokmi... Ich
oči zaplavilo šťastie, keď videli
toľko mladých ľudí, ktorí im pripo-
menuli ich minulý život. 

Aj nás toto stretnutie veľmi
obohatilo a rozhodli sme sa, že ich
musíme ísť ešte niekedy navštíviť...

Ešte napíšem niekoľko slov,
aby čitatelia mali bezprostrednejšiu
predstavu o tomto dome. Dom Cha-
ritas sa stará o vytvorenie čo najlep-
ších podmienok pre zaopatrenie
intelektuálnych, hmotných a sociál-
nych potrieb kňazov  a ostatných
klientov, zvlášť v čase pokročilého
veku, staroby a choroby. 

Treba si uvedomiť, že v týchto

ľuďoch je sústredená staroba, bieda
i zomieranie. Ľudia sa tu nerodia,
ale dozrievajú pre večnosť. V tomto
duchu sa snažia rehoľné sestry a
ostatní zamestnanci obyvateľom
spríjemniť ich starobu dôstojným
prežívaním každodenného života a
prijatím ich. Vďaka viere a duchov-
nému rozmeru tohto zariadenia aj
utrpenie i smrť nemá hrozivo zú-
falý nádych. Je veľkým šťastím pre
obyvateľov tohto domu, že v závere
svojho života môžu byť sami v
tichu svojej izby i v spoločenstve
ostatných. Majú svoj priestor na
modlitbu i pokánie, najmä prežíva-
ním svojho utrpenia a istotu, že pri
odchode na večnosť bude niekto pri
nich stáť a modliť sa.

Dominik Holubčík, kaplán

Svedectvo lásky je najpresvedčivejším argumentom, ktorý môžu kresťania ponúknuť ako dôkaz o existencii
Boha – Lásky. „Čo však najviac napomáha zjavovať Božiu prítomnosť, je bratská láska veriacich, jednomy-
seľne spolupracujúcich za vieru blahozvesti a slúžiacich za znamenie jednoty.“ (Gaudium et spes, 21)

Keď som vychádzal z kostola,
počul som  vetu: „Dnes bola dlhá
kázeň.“ Je to veta, ktorú som nepo-
čul prvýkrát, a preto som sa nad ňou
zamyslel. Dokonca mi aj jeden člo-
vek povedal, že kázeň je  jedna z
najnudnejších častí svätej omše.
Začal som o tom uvažovať  a pýtam
sa prečo?  Je to azda preto, že ne-

Slovo kňaza  (postreh farníka)
chceme prijať Božie slovo? Alebo
nás núti zamyslieť nad svojím živo-
tom a uznať,  že sme hriešni? Asi
nechceme prijať kritiku, lebo prijí-
mame iba to, čo sa nám páči a čo
nám vyhovuje, chceme si žiť tak,
ako sa nám páči a často sa ne-
chceme podriadiť ani Bohu. Podo-
báme sa farizejom, ktorých spomína

evanjelium. Predsa na kázni nám
kňaz vysvetľuje skrze Boha evanje-
lium, čiže Božie slovo. Nie je  dô-
ležité si zapamätať kázeň, ale
dôležitejšie je, aby sme pochopili,
čo nám Boh skrze nej chce povedať
a aby sme aktívne prežívali svoju
vieru nielen slovami, ale aj
skutkami. 
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25.výročie smrti pána farára Jána Maslančíka

Do našej farnosti prišiel v jeden
neskorý februárový večer, kde ho
privítal pán kaplán Filipek. Prišiel
zo Bzín, kde predtým pôsobil.
Obidvaja boli výnimoční tým, že
prišli nenápadne v tichosti. Pán ka-
plán poobede, pán farár v neskorých
večerných hodinách posledným vla-
kom len s taškou v ruke. Touto
skromnosťou si získal srdcia veria-
cich v našom meste. A tiež aj mňa.
Stretnutia s ním boli pre ľudí obo-
hatením a posilou do každodenných
dní. Najskôr to boli stretnutia pri
svätých omšiach, návštevách v do-
mácnostiach, pri chorých.

U mňa sa to  prehĺbilo ešte viac
od decembra 1975, keď som sa za-
čala starať o kostol výzdobou,
pomocou pri slávnostiach, prijíma-
niach a odpustoch. Tam som ho
mohla poznať ešte bližšie. Bolo to
obdobie totality, prenasledovania.

Sledovali každý jeho krok, on však
svojou dobrotou sa vždy dokázal s
každým dohodnúť. Jeho dopravným

prostriedkom bol bicykel, na kto-
rom chodil po návštevách chorých.
Ľudia mu nechávali kľúč pod ro-
hožkou, lebo nevedeli, kedy k ich

chorému  príde a často to bolo ne-
skoro v noci. 

V čase - nečase bol súčasťou
každej rodiny, či mali problém, cho-
rého alebo svadbu ... . Bol nápo-
mocný v každej hodine. Od neho ste
nepočuli: „Nemám čas.” Keď sa
upratoval kostol, prišiel medzi ženy,
porozprával sa, doniesol nejakú
sladkosť. Vedel sa tešiť z každého
úspechu, ale aj byť oporou vo chví-
ľach skúšok. Od niektorých bol za-
tracovaný, druhí ho mali radi. Ľudia
nedokázali pochopiť, keď pomáhal
ľuďom, ktorí boli spodinou spoloč-
nosti. 

Slúžil, pomáhal, neodsudzoval,
ale chápal, a tak často pri rozhovo-
roch mu stekali slzy dolu tvárou.
Bol veľmi citlivý, v kostole veľmi
pekne spieval, vyštudoval spev v
Innsbrucku. Nemal rád oslavy, a tak
aj 70 r. života a 40. výročie vy-

V nedeľu 18. októbra si naša farnosť uctila spomienkou na cintoríne pri hrobe  svojho zosnulého farára
Jána Maslančíka. Svoju spoluúčasť na modlitbe s veriacimi vyslovil aj Mons. Andrej Imrich, ktorý sa stal
trstenským farárom po jeho smrti. Osobne sa nemohol zúčastniť obradu z dôvodu vysluhovania sviatosti
birmovania, ako zaznelo z úst nášho pána farára Jaroslava Chovanca. Vo svojej kázni vyzdvihol potrebu
chápať kňaza ako človeka, ktorého si síce povolal Boh, no napriek tomu nemôže vyhovieť všetkým ľuďom,
pretože každý má rád niečo iné a kňaz je tiež len človek so svojimi kladmi aj nedostatkami. A preto by  si
mal každý uchovať vo svojom srdci len tie dobré spomienky na všetkých kňazov, aj na zosnulého pána
farára Maslančíka, ktorého 25. výročie smrti si pripomíname 19. októbra.

Modlitby a prosby spestril svojím spevom miešaný zbor Tristianus.
Andrea Šprláková 

Spomienky na p. farára Maslančíka
Foto: Dávid Dlholucký 
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sviacky sme museli s pánom kaplá-
nom Kostelanským pripraviť tajne
a postaviť ho už pred hotovú vec. 

Jeho obetavosť a námaha sa od-
zrkadlila aj na jeho zdravot-
nom stave. Začali mu
puchnúť nohy, bol často una-
vený, nevládal, slúžil však
ďalej. Stále sme ho prehová-
rali aj s pánom kaplánom,
aby išiel k lekárovi. On nás
však nechcel počúvnuť. 

Bola som na fare v so-
botu večer, už si nevládal
obuť ani topánky. V nedeľu
mal sv. omšu, ktorá bola jeho
poslednou. Nevládal stáť pri podá-
vaní sv. prijímania. Po obede som
mu zavolala zdravotnú sestru, odo-
brala mu krv, výsledky boli veľmi

zlé, musel isť do nemocnice. Po-
chystala som mu veci a v pondelok
ráno sme ho odviezli do nemocnice.
Keď sme išli hore schodmi, tak mi

povedal, že on sa už odtiaľ nevráti.
Bol prevezený do Martina, kde ho
operovali a diagnostikovali rako-
vinu s metastázami až do pľúc. Keď

sme ho išli pozrieť, nemohla som
ho poznať, strašne sa tam za týždeň
zmenil. Pýtal nás, aby sme ho zo-
brali domov, že chce zomrieť v

Trstenej. V stredu ho priviezli
do Trstenej. V noci zo štvrtku
na piatok sa modlia pri jeho
posteli kňazi z okolia a nadrá-
nom 19.10.1984 zomiera. V
nedeľu podvečer vystavili
jeho telo v kostole, kde pri-
chádza množstvo ľudí, najmä
mladých. V pondelok bol po-
hreb, na ktorom sa zúčastnilo
množstvo veriacich. To je
život nášho pána farára Ma-

slančíka mojimi očami. Kňaza,
ktorý  bol príkladom obety, lásky a
odpustenia.

Marka Schifferdeckerová

Pozdrav z Ruska
Počas 12 rokov pôsobenia v Ir-

kutskej diecéze sv. Jozefa na území
Východnej Sibíri a Ďalekého Vý-
chodu  čí Krajného Severu sa mo-
jich zážitkov a spomienok
nazbieralo. Dnes by som vám chcel
napísať o Jenisejských starover-
coch.

S týmto zaujímavým národíkom
ozajstných Rusov, ktorí kvôli
svojmu náboženskému presvedče-
niu v 18.stor. podnikli strastiplnú
cestu do hlbín Východosibírskej
tajgy, som sa stretol v povodí rieky
Jenisej, Turuchanskom rajóne.

Hoci som nebol vo výlučne sta-
rovereckej dedine, (navštevoval
som katolíkov v dedinách, kde boli
v menšine) predsa na cestách loďou
po Jeniseji som prichádzal s nimi do
kontaktu.

Navonok zádumčivý, zamra-
čený poobliekaný v šatách akoby zo
začiatku 20.storočia, takým doj-
mom  pôsobia  dnešní "staroobr-
jadci" (tak ich nazýva miestne
obyvateľstvo). Muži nosia dlhé

brady (niekedy do pása) a ženičky v
šatkách sú skúpe na slovo. V ich de-
dinách, izolovaných od ostatného
civilizovaného sveta stovkami kilo-
metrov hadiaceho sa veľtoku a zá-
clonou ťažko preniknuteľnej tajgy,
sú dnes akoby múzeami starobylej
architektúry a spôsobu života. Elek-
trika je tam síce napojená, ale tele-
vízory, rádiá a magnetofóny sú v
týchto zemepisných šírkach len u
drevorubačských brigád, bývajú-
cich niekde obďaleč. Motorové píly,
motorky a naftové agregáty sú u
nich plne využívané, ale prostriedky
masmédií sú ničené ako nástroje
diabla. Tam, kde nezačal úradovať
alkohol, zachránili sa cenné ikony a
rukopisy zo 16.stor. i staršie, ale kde
podľahli staroverci "zelenému ha-
dovi“, tam ich vo vreciach vyvážajú
za hranicu. Zatvorený štýl života sa
prenáša aj do zahraničných diaspór.
Nie je zriedkavosťou, že starove-
reckí ženísi z USA si hľadajú ne-
vesty v civilizáciou nepoškvr-
nených priestoroch sibírskej tajgy.

Ich viera a tradícia je často po-
prepletaná až rozprávkovými legen-
dami, napr. jeden konvertita z
islamu mi celkom vážne rozprával
o ceste jeho švagra do Jeruzalema,
kde sväto-sväte videl múr, za kto-
rým sa dodnes rozkladajú pozo-
statky nešťastného zradcu Judáša a
to všetko preto, lebo takého hrieš-
nika, ktorý ma na svedomí boho-
vraždu, ani zem nemôže prijať. S
neuveriteľnou istotou mi rozprával
o nafúknutom hnijúcom tele a zápa-
chu, ktorý prechádza poza hrubé
múry, čoho jeho švagor bol očivid-
ným svedkom cez štrbinu v múre...

Zaujímavá je ich kajúca prax.
Sú si plne vedomí, že posvätné ob-
rady môžu platne vyslúžiť len záko-
nití svätení kňazi. U starovercov
duchovenstvo vo väčšine bolo zni-
čené, prenasledované a protestujúci
biskupi popravení. V európskej
časti Ruska sa pokúsili spojiť so
srbskými biskupmi, ktorí mali v
pravosláví konflikty s hierarchiou,
a tak začali sa objavovať prví staro-



vereckí kňazi, no na Jeniseji sú
zväčša "bezpopovci" = komunity
bez kňaza.

Na rozdiel od protestantov tento
deficit neriešili napodobňovaním
konsekračných obradov alebo de-
mokratickými voľbami.

Miesto toho objavili sa anomá-
lie  v prijímaní sviatosti. Napríklad
sviatosť pokánia nahradzujú kajú-
cou pobožnosťou. Pred kosením
celá dedina vyjde na kopec, všetci
kľaknú na kolená a urobia sto po-
klonení sa až po zem. Až potom za-
čínajú prácu. Niekde si nachádzajú
svätou povesťou žijúceho starca a
tomu rozpovedia všetky prehreše-
nia, alebo je aj praktika nebožiecom
vyvŕtať dieru do brvna v stene a tam
všetko rozpovedať.

So sv. prijímaním je to horšie.
Tam ho treba alebo priniesť z veľkej
diaľky, alebo pred desiatkami rokov
konsekrované Telo Kristovo a podá-
vajú ho pod lupou, aj to  len umie-
rajúcim,  omrvinku na konci ihly,
alebo ukradnutú od pravoslávnych
"Svjatyje Dary".  Túto rozmrvia do
koryta s cestom, zamiešajú, pečú a
potom nábožne z neho prijíma celá
osada.

Pri týchto riadkoch sa  skúste
zamyslieť, vážení čitatelia, aký je
náš vzťah k Eucharistii.
Títo, z lásky k svojmu obradu, na
večné vyhnanstvo odsúdení vyde-
denci, aké úsilie a námahu podni-
kajú, len aby sa aspoň približne
dostali do zásahu Božej milosti.
Ako je to s nami? Nehladujeme prí-

liš dlho bez Tela a Krvi Kristovej,
alebo si uvedomujeme, že Sviatosť
Oltárna je aj spoločenstvo lásky s
veriacimi, s ktorými sme mysticky
zjednotení, a preto stoji za to vzbu-
diť si úmysel, za koho chceme sv.
prijímanie obetovať?! Pripravujeme
sa patrične na prijatie Kráľa kráľov
svojimi myšlienkami, pôstom, oble-
čením, správaním? Ďakujem pa-
trične hosťovi svojej duše, že
vstúpil do môjho srdca?

Prajem Vám aj sebe horlivú
lásku k Pánu Ježišovi vo sviatosti
Oltárnej, ďakujem za modlitby a
obety, za misie a nech dobrotivý
Pán Vás žehná!
S prosbou o modlitbu za Rusko

Miloš Krakovsky

Rím a jeho tajomstvá minulosti...
17.9.2009 štvrtok – deň ako

každý iný a predsa sa niečím odli-
šoval. O 12.00 hodine sa netradične
v Kostole sv. Martina konala svätá
omša a po nej skupinka 49 pútnikov
nasadla do autobusu a vydala sa
spoznávať tajomstvá minulosti
Ríma, či už toho náboženského
alebo svetského.   

Nik cestou netušil, že vytvoríme
úžasnú partiu, ktorá dokáže spolu
komunikovať, zasmiať sa, zaspie-
vať, pomodliť sa i pomôcť si.  Naša
púť začala prehliadkou zašlej slávy
antického staroveku. Najskôr to
bolo Koloseum, potom Fórum ro-
manum a neobišli sme ani jediný
neporušený zachovaný pamätník
klasickej architektúry na území
Ríma – Panteón. Aby sme mali mo-
zaiku pamiatok a atrakcií svetského
Ríma kompletnú, zastavili sme sa
pri Pomníku Viktora Emanuela II.,
na Schodoch na Španielskom ná-
mestí, na Piazza Navona či pri zná-
mej Fontáne di Trevi.

Postupne sa nám hluk denných

starostí rozplynul a náš
pohľad upútali svojou
pompéznosťou a maje-
státnosťou veľkolepé
stavby bazilík a kate-
drál. Každá bola nie-
čím originálna a
jedinečná. Tak ako ho-
vorila naša sprievod-
kyňa sestrička Daniela,
že „každá bazilika má
svoju filozofiu“. Mali
sme možnosť vidieť
Baziliku sv. Petra v okovách.
Okrem svetoznámej sochy Mojžiša
od Michelangela naše pohľady upú-
tali relikvie okov sv. Petra. Tu sme
mohli i my prosiť o zbavenie našich
závislostí. Svojou nádherou nás
očarila aj Bazilika sv. Pavla za hrad-
bami, kde sme slávili v Kaplnke sv.
Štefana svätú omšu. Bolo úžasné
počuť v takomto obrovskom kolose
slovenské náboženské piesne, ktoré
vychádzali z útlej kaplnky a ozývali
sa celou bazilikou. Nádherná
vstupná záhrada so sochou sv.

Pavla, detailné točivé stĺpy v kláš-
tornom nádvorí, séria mozaikových
medailónov zobrazujúcich pápežov
všetkých čias, počnúc sv. Petrom až
po Benedikta XVI., bielo-zlatý
strop v renesančnom duchu..., to je
len časť z mozaikovej nádhery tejto
baziliky. Nasledovala púť do hlav-
nej rímskej baziliky – Baziliky sv.
Jána v Lateráne. Už pri vstupe kaž-
dého upúta pápežský oltár, nad kto-
rým sa dvíha nádherný baldachýn.
V jeho vrchnej časti sú v relikviá-
roch uchované relikvie sv. Petra a
Pavla. No a z lateránskej baziliky je
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len kúsok do budovy Svätých scho-
dov. Podľa tradície sú to schody, po
ktorých vystupoval Ježiš v Piláto-
vom dome a do Ríma ich nechala
previesť sv. Helena. Keďže sme boli
na púti, aj my sme si vyskúšali krí-
žovú cestu s modlitbou na perách a
na kolenách, pretože na schody ne-
možno stúpiť chodidlom. Na našich
potulkách sme neobišli ani najväčší
rímsky chrám zasvätený Panne
Márii – Baziliku Panny Márie Snež-
nej.  

Nedeľa – deň Pána a naše kroky

smerovali do Vatikánu. Berniniho
kolonáda, obelisk, fontány, Miche-
langelova kupola, to je len časť z
nádhery, ktorá sa  ponúkala našim
očiam na Námestí sv. Petra a v Ba-
zilike sv. Petra. No my sme chceli
viac. Možno si sadnúť a pouvažo-
vať nad životom, možno si len uve-
domiť, akí sme malí v tomto
obrovskom chráme i celom svete.
Emocionálnym zážitkom so slzami
v očiach bola návšteva hrobu Jána
Pavla II., kde sa asi každý pútnik
zastavil a pomodlil... Ešte pohľad

na panorámu Ríma z kupoly Bazi-
liky sv. Petra, Anjelský hrad a po-
sledná zastávka na ceste domov v
Pápežskom kolégiu sv. Cyrila a Me-
toda v Ríme. Naša púť sa skončila. 

Práve teraz v Roku kňazov sme
mohli vidieť hlavné rímske baziliky,
počúvať svedectvá o prvých apoš-
toloch. To všetko sa uskutočnilo
vďaka nášmu pánu farárovi Jarosla-
vovi Chovancovi  a sestričke Da-
niele Monike Promčákovej. Patrí im
veľké Pán Boh zaplať. 

Daniela Jankolová-Paľová

Farský deň
Je utorok. 1.septembrový deň.

Názov mesiaca našepkáva, že
prázdninám už odzvonilo. Nie tak
celkom, lebo tento deň máme štátny
sviatok, a to znamená voľno nielen
pre deti, ale aj pre rodičov. 

Veľa ľudí využilo tento deň na
zber zemiakov, niektorí  sa vybrali
na návštevy, ďalší sa rozhodli strá-
viť deň príjemným leňošením a nie-
koľko rodín prijalo ponuku našej
farnosti a rozhodli sa prežiť deň v
spoločnosti iných rodín v náručí
krásnej trstenskej prírody.

Krátko po deviatej sa v dopro-
vode pána farára vybrali zdolať
kopec Bubeník. Slnku sa už poda-
rilo prestrčiť svoje lúče cez hmlu a
ponavliekať na ne rannú rosu z
trávy, a tak sa všetci dostali na
miesto bez mokrých nôh. Okolo de-
siatej bol už Bubeník plný detského
smiechu. Rodičia vystierali deky,
aby sa mali kde so svojimi ratoles-
ťami zložiť, miništranti s p. kaplá-
nom Jozefom chystali ohnisko a
Gabika s manželom Jozefom roz-
kladali gril. Na stole sa nazbierala
poriadna kopa koláčov, ktoré pri-
niesli šikovné gazdinky do súťaže o
najlepší koláč. Ich vôňa prilákala na
hostinu aj včely a osy. 

Keď sa prvotný ruch utíšil, ro-
diny postupne absolvovali prechod

rozprávkovým lesom, kde na nich
čakali vodník, pirát, hradné stra-
šidlo, kráľ, striga, černokňažník a
Popoluška. Každý z nich mal pre
rodiny pripravené úlohy, a tak sa ro-
diny museli popasovať s chytaním
papierových rýb, s vyslobodzova-
ním „dušičiek“, s nosením členov
rodiny cez prekážky, s prechodom
cez velikánsku pavučinu, s rytier-
skym trojbojom, ktorý spočíval v
trafení jablka, premožení draka a
prechodu „rokliny“ cez lano, s jede-
ním medovníkov, s hádaním obráz-
kov a s triedením šošovice a fazule.
Výstupom na Bubeník a prechodom
cez les všetkým poriadne vytrávilo,
preto bolo treba vyhnať muzikantov
zo žalúdka. A tak začala opekačka a
grilovačka. 

Každý si mohol pochutnať na
opečenej klobáske a chutnom grilo-
vanom mäsku so zeleninou. No a
aká by to bola hostina, keby na nej
chýbal koláč? Preto prišli na rad ko-
láče prinesené do súťaže, na ktorých
si doteraz pochutnávali len včely s
osami, no a naša koláčová porota,
ktorá mala za úlohu vybrať najlepší
koláč. Koláče zo stola priam zmizli.
A čo súťaž? Pán farár,  predseda po-
roty, vyhlásil víťazku a odovzdal jej
diplom. Stala sa ňou p. Trstenská a
jej úžasná štrúdľa. Potom niektoré

rodiny ukázali svojho umeleckého
ducha a zapojili sa do súťaže o na-
joriginálnejšiu scénku. Aj keď sa
všetci snažili, víťaz mohol byť len
jeden - bola to rodina Laurincová
spolu s priateľmi.  Nasledovalo ešte
niekoľko športových súťaží, zaspie-
vali sme si s ujom Tomášom, ktorý
nám prišiel zahrať na harmonike a
náš deň sa pomaly chýlil k záveru.

Presvedčili sme sa, že na to, aby
sme mohli prežiť pekný deň, nepo-
trebujeme ani hrču peňazí vo
vrecku, ani luxusný apartmán v za-
hraničí, ani perfektné služby... Bo-
hatstvom bola pre nás prítomnosť
ostatných a radosť v očiach detí a
mali sme to najúžasnejšie ubytova-
nie na lúke pod lesom s perfektným
výhľadom. Neveríte? Nabudúce sa
príďte presvedčiť.

Renáta Janoviaková

Radosť 3/2009

17



Po dlhých piatich rokoch sa po-
darilo pôvodom trstenskej gospelo-
vej kapele Križiaci vydať v poradí
druhý album s názvom Ráno.

Na nahrávaní albumu sa okrem
stálych členov kapely (Martin
„Straki“ Straka, Štefan „Pištík“
Žembéry, Ľubomír „Ľubík“ Rehák,
Ivana Kútniková, Ján Pallo, Majka
Šibíková) podieľali aj iní hudobníci,
ktorí pomohli tomuto dielu k väčšej

kvalite. Za všetkých spomeniem
Mira „Šiba“ Šibíka, ktorý zároveň
tento album produkoval so svojou
manželkou Majkou (kedysi Fedorá-
kovou). Veľký prínos znamenal aj
bubeník Marek „Makro“ Hrdinský,
ktorý je v kapele od roku 2005,
kedy pôvodný bubeník Križiakov,
Jozef Kucej odišiel za prácou do
Číny. S elektrickými a akustickými
gitarami pomáhali Martin
„Chucky“ Norris a Miro „Wes“ Zá-
hradník, flautou prispela Marika
Šuhajová.

Za celým CD taktiež stálo veľa
ochotných ľudí, ktorí pomáhali pri
jeho vzniku, či už modlitbami alebo
finančnou pomocou, za čo im na-
ozaj patrí veľká vďaka.

Jeho oficiálne uvedenie do pre-
daja sa konalo na amfiteátri pri
Oravskej priehrade počas festivalu

Verím Pane. „Krstným otcom“
tohto projektu bol James Evans,
známy hlavne z kapiel Heaven’s
Shore a Cukor a Soľ. Keďže James
je pôvodom Angličan, CD uviedol
do života pomocou typického an-
glického nápoja „čierneho čaju s
m l i e -
kom“.

P r a -
jeme teda
t o m u t o
novému
albumu,
aby sa
mu da-
rilo, aby
dokáza l
rozdávať
pokoj a radosť do duší ľudí, ktorí ho
budú počúvať. 

www.kriziaci.com

Križiaci – Ráno

6. septembra roku pána 2009 v
poobedňajších hodinách sme sa my,
partia mladých ľudí zo zboru Alfa,
vybrali povzbudiť svojim spevom
mladých ľudí v poľ-
skej dedine Klusz-
kowce.

Po príchode na
miesto a zistení, že táto
prehliadka hudobných
telies má skôr chorá-
lový charakter, sme
najprv chceli zavolať
mužskému zboru, nech
nás príde vystriedať.
Po krátkej porade sme
sa však rozhodli kon-
cert absolvovať.

Aj keď sme stihli
zaspievať len 6 piesní,
dlhá cesta stála za to.
Naši poľskí priatelia privítali ožive-
nie festivalu iným štýlom hudby.
Pozitívna energia, ktorú sme sa sna-

žili prostredníctvom našich piesní
odovzdať poslucháčom, sa prejavila
v úsmevoch na ich tvárach. 

Boli sme veľmi radi, že sme

týmto spôsobom mohli šíriť ra-
dostnú zvesť kresťanstva aj za hra-
nicami našej krajiny medzi ľuďmi,

ktorí mali otvorené srdcia na počú-
vanie. 

Touto cestou chceme vyjadriť
vďaku našim priateľom v Klusz-

kowciach za ich sta-
rostlivosť o naše telá
aj duše a taktiež za
n e z a b u d n u t e ľ n ý
výlet lanovkou na
kopec nad Jeziorom
Czorstynskym, od-
kiaľ sme mali mož-
nosť vidieť celé
Tatry a Oravu ako na
dlani.

Ďakujeme Pánu
Bohu za stvorenie
nádher, ktoré mô-
žeme my, hriešni
ľudia, s pokorou ob-
divovať a za talenty,

vďaka  ktorým sme mali možnosť
dostať sa na tieto krásne miesta.

Štefan Žembéry

Alfa v Kluszkowciach
Radosť 3/2009
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Farská matrika
Krsty Sobáše Pohreby
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Takto, a možno aj vyberanej-
šími slovami pochvaly môžem
zhodnotiť to, čo nám ukázala mlá-
dež z Trstenej, pod vedením Majky
Lacekovej, v premiére muzikálu ...a
bolo to dobré.

Kto čakal nejakú šou, bol skla-
maný. Naopak, veľmi milo musel
byť prekvapený ten, kto očakával
len niečo na spôsob hudobno – dra-
matickej scénky. Program, ktorý
trval takmer dve hodiny, v dvoch
dejstvách, bol  skvelým výkonom
mladých dobrovoľníkov zo zboru
Mária a miništrantov. Každý vydal
zo seba všetko ako to najlepšie
vedel, a preto môže byť právom na
seba hrdý. 

Muzikálovým spracovaním pa-

Trstená
Dorota Fojtíková, Roman Bálik,
Lukáš Gallo, Tadeáš Tješ, Dávid
Železňák, Agáta Pániková, Tímea
Močárniková, Rebeka Skorušová,
Dominik Švejdík, Sofia  Kajanová,
Soňa Šverhová, Debora Gruchalá-
ková
Zábiedovo
Šimon Hlina, Benjamín Záhradník, 
Ema Kubíková 

Róbert Štrba a Erika Kristofčáková,
Dragutin Ječmenjak a Mária Lis-
sová, Pavol Tješ a Adriana Kobyľá-
ková, Jakub Baňas a Lucia
Čechová, Tomáš Kubica a Zuzana
Kubeková, Matúš Hajduk a Andrea
Galčáková, Vladimír Dzubák a
Mária Laššáková, Alojz Štubendek
a Petra Pajunková, Milan Murcin a
Anna Boleková, Vladimír Rehák a
Anna Slivová, Peter Kachút a Ivana
Hlavatá

Marta Kubíková 1948, Eva Gazma-
nová 1952, Karol Vrzgula 1945, Ľu-
dovít Kumor 1940, Marián Hlavna
1953, Cecília Floreková 1924, Ľud-
mila Švaňová 1957, Ján Dilong
1923, Marián Štefanides 1977

sáži z Biblie prepletených so súčas-
nosťou  nám poukázali na to, čo je

aj pre dnešného človeka naozaj
dobré. A skutočne.  Aj dnes je dobré
a potrebné spojiť  svoj život s Ježi-
šom, s jeho nekonečnou láskou,
pravdou a milosrdenstvom, lebo
takto sa naozaj naučíme hľadať vo
svojom živote pravý cieľ. Veľmi
pekne nám  ho vystihli citátom: „Ja

som sa na to narodil a na to prišiel
na svet, aby som vydal svedectvo o
pravde, lebo kto vo mňa verí má
život večný.“  Takéto pochopenie
života prináša osobnú slobodu. Aj
preto bola táto premiéra  presne a
výstižne načasovaná, veď práve v
tento deň,  17. novembra,  sme si
pripomenuli dvadsiate výročie pádu
komunistického režimu.

Takto nám naša mládež znova
pripomenula,  že sloboda je dar,
ktorý si treba naozaj ceniť a chrániť.
Nesmieme sa nechať zviesť naho-
váraniu  pokušiteľa pripomínaním
si toho, čo sme mali pred rokom
1989. „Mali sme toho naozaj
viac?!“

Andrea Šprláková

Cool Fest

A je to dobré
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... je názov  muzikálového predstavenia,
detí a mládeže z Trstenej.

Premiéra   sa konala 17. novembra v Dome kultúry v Trstenej,
vystúpenia stále pokračujú ...

... A Bolo To Dobré

Kvíz na zopakovanie
Výhercami sa stali: 
Ivanka Zembjaková
Pavol Tuka

Miništranti Trstenej
ďakujú spoločnosti

OravaNet za
sponzorovanie herného

servera.

Tipy na surfovanie
www.farnosttrstena.sk

www.ministranti-online.tk
www.ministrantinizna.tk

www.fyzika.onlinetrieda.sk


