
V dnešnej dobe preplnenej tech-
nikou a hlukom všetkých možných
prístrojov je už len málo miest, kde
by sme sa mohli utiahnuť bez toho,
aby sme neboli obklopení prítom-
nosťou iných ľudí. Z každej strany
sa na nás valia informácie o tom,
ako nám chce každý spríjemniť
život, ako pri využití ich ponuky zí-
skame šťastie, ako sa nám predĺži

život, keď budeme tráviť čas s ich
postupmi. Ponúkajú nám relaxačné
pobyty, aktívny oddych od práce,
rehabilitačné kúpele. 

Matky a otcovia utekajú domov
z práce s predstavou ďalšej fušky v
domácnosti, okolo domu, v zá-
hrade, na stavbe. Rodina a rodinný
život sa začína považovať za niečo
zaťažujúce, za odčerpávanie ener-
gie. Manželia sa prestávajú tešiť na
návrat domov, pretože od partnera
cítia tlak na dokonalé prevedenie
domácich prác. Miesto lásky, po-
hody, pokoja je doma hádka, ne-
trpezlivosť, nervozita.

Deti utekajú domov len preto,
aby sa zavreli v izbe pri počítači,
pozerali televíziu alebo zase 

počet slobodných matiek. Deti za-
čínajú byť vychovávané vo veľkej
miere iba jedným z rodičov. Obraz
rodiny u takýchto dospievajúcich je
potom neúplný a zdeformovaný.
Sami si potom založia rodiny, ktoré
nebudú vedieť správne viesť 
a ľahko sa ich zrieknu. Mladí ne-
chcú prevziať zodpovednosť za
svoju budúcnosť, vyhýbajú sa ro-

dinným povinnostiam, a tak
vzniká množstvo „voľných zväz-
kov“, ktoré ničia deti i samotných
rodičov. Pojem rodiny stráca hod-
notu a úctu, dokonca pri viacerých
deťoch sa stáva terčom posmechu
i zo strany akože veriacich.

Tradičný pojem rodiny si za-
slúži našu úctu, rodina potrebuje
dnes oporu celého kresťanského
spoločenstva, ochranu nás všet-
kých pred nátlakom ateistických
prúdov spoločnosti, ktoré sa sna-
žia rozbiť formu danú Bohom a
nahradiť ju materialistickými 
a pohanskými zväzkami len chabo
nahradzujúcimi model rodinného
súžitia. Ak chceme zachovať našu

identitu, naše povedomie, nás sa-
motných, musíme sa snažiť o za-
chovanie pôvodných hodnôt 
a uvedomiť si, že podporovanie
voľného spolužitia mladých pri-
spieva len k zániku všetkého.

Namiesto ponuky relaxačných
pobytov a oddychu mimo domova
nájdime pokoj a ticho v kruhu svo-
jich blízkych, namiesto luxusných
a zbytočných vecí zaplňme svoje
domovy láskou a radosťou zo vzá-
jomného stretnutia, obetujme svoje
osobné uspokojenie pre potreby
celej rodiny. Ak pochopíme hod-
notu Bohom požehnaného manžel-
stva, pochopíme lásku nášho Pána
k nám.

Jaroslav Chovanec, farár

Časopis farnosti Trstená
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vypadli na ulicu. Prestávajú uzná-
vať autoritu rodičov, ktorí na nich
nemajú čas, nemajú čas sa s nimi
učiť, zahrať, ísť na výlet do prírody
alebo k starým rodičom.

Možno aj takýto obraz rodiny
sa ukazuje v našej spoločnosti.
Otcovia a matky sa snažia zarobiť
pre svoju rodinu čo najviac peňazí
pre dobro detí, a pritom si

nevšimnú, že tá ich rodina sa im
rozpadá pod rukami a nijaké dobro
už nebude. Narastá napätie medzi
manželmi samotnými, pretože
kvôli práci sa už ani nevidia a od-
cudzujú sa, ale aj medzi rodičmi a
deťmi, pretože prestávajú spolu ko-
munikovať. Hodnota rodiny sa re-
dukuje na dostatok peňazí na
luxusnejšie veci, peniaze sa stávajú
meradlom šťastia. Ale tento scestný
pohľad zapríčiňuje rozklad vzťa-
hov medzi členmi rodinného spolo-
čenstva. Priority sa presunuli z
duchovnej oblasti k materiálnej, z
morálnych a náboženských hodnôt
sa stávajú len frázy a nadbytočné
pojmy, všetko sa zakladá na imaní. 

Stúpol počet rozvodov, stúpol
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Milí čitatelia,
už po tretíkrát v tomto roku sa vám
chceme prihovoriť prostredníc-
tvom časopisu Radosť. V novom
čísle sme pre vás opäť pripravili za-
ujímavosti z diania vo farnosti,
rozhovor s pánom kaplánom, za-
spomíname si na Škapuliarsky od-
pust s jeho excelenciou vojenským
ordinárom na Slovensku Franti-
škom Rábekom. V rámci Roka
kresťanskej kultúry vám prinášame
príspevok o Katolíckych novinách,
ktoré pre vás, našich čitateľov, pri-
pravili súťaž o predplatné  Katolíc-
kych novín. Ako opornú tému tohto
čísla sme si zvolili tému rodiny. 

Rodina. Ako veľmi jednoducho
znie toto slovo a pritom, čo všetko
sa za ním skrýva. Pri dobre fungu-

júcej rodine je to určite šťastie jed-
notlivých členov, úspechy, radosť,
opora, ale nezabúdajme aj na spo-
ločnú cestu k cieľu, ktorým je
večný život. Tak ako tento cieľ
nikdy nemôžeme dosiahnuť bez
Boha, tak isto nemôžeme nikdy po-
važovať za rodinu to, čo sa nám
dnes tak veľmi ponúka –  registro-
vaný partnerský život bez sviatosti
manželstva a rôzne voľné zväzky, 
v ktorých sa partneri tak navzájom
„milujú a dôverujú si“, že sa boja
vysloviť to svoje vzájomné „áno“
pred tvárou Boha. Je nemorálne  
a nemožné, aby kresťan katolík
podporoval takéto zväzky a staval
ich na úroveň rodiny.   

Andrea Šprláková
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Poklady františkánskej kaplnky

Zrejme len málo obyvateľov Trstenej pozná kaplnku Nepoškvrne-
ného počatia Panny Márie, ktorá sa nachádza v rehoľnom dome franti-
škánov v ich meste. Preto nemajú možnosť vedieť, že je v nej umiestnená
zaujímavá krížová cesta. Jednotlivé zastavenia krížovej cesty obsahujú
v sebe relikviáre s ostatkami rôznych svätcov a blahoslavených. Centrom
krížovej cesty je relikvia Svätého kríža, pochádzajúca z viedenského po-
kladu rakúskeho panovníckeho domu, ktorú daroval v r. 1819 trstenský
rodák, premonštrátsky kanonik Imrich Juraj Stankovan. Postupne si teda
povieme niečo bližšie o relikvii Svätého kríža aj o svätcoch a blahosla-
vených, ktorých relikvie obsahuje krížová cesta.

Br. Simeon OFM
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Môžete čitateľom priblížiť
Ivankin postih? 
Ivanka sa narodila predčasne s
váhou 1800g. Je fyzicky aj men-
tálne postihnutá s diagnózou DMO-
kvadruparéza.

Narodenie dieťaťa vždy pri-
náša so sebou veľa radosti, ale aj
kopu starostí. O to viac, ak sa ne-

čakane dozviete o chorobe naro-
deného dieťatka. Čo pre Vás zna-
menalo narodenie Ivanky? Aké
radosti a aké starosti Vám pri-
nieslo?
Narodenie Ivanky bolo pre mňa
potešením, o to väčším, keď mi po-
vedali, že je to dievčatko. Mala
som už trochu viac rokov a tak som
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Už nie sú zavretí kdesi na nedostupnom mieste, kde by - podľa názoru vtedajšej vládnucej garnitúry- ne-
narúšali umelo vytvorenú dokonalosť. Sú tu, medzi nami. Stretáme ich na uliciach a zrazu nevieme, ako sa
tváriť pri stretnutí s nimi. Niekto sa odvráti, iný prejde nevšímavo okolo, ďalší ich pohŕdavo premeria po-
hľadom, no našťastie sa stále častejšie nájdu ľudia, ktorí prelomia bariéru a prihovoria sa, usmejú, prejavia
záujem... Nechcem tu súdiť tie nešťastné reakcie, pretože niekedy ich spôsobujú rozpaky, inokedy strach a
človek väčšinou ani nechce ublížiť, len nevie, ako sa správať, keď ich stretne. Koho? Niekoho z tých, ktorých
my voláme postihnutí. /Otázka na okraj: „Kto z nás nie je nejakým spôsobom postihnutý tiež?“/ Veľkým po-
krokom je, že v poslednom čase sa ujalo pekné pomenovanie INAK OBDAROVANÍ, ktoré už nepripomína
nadávku. Postupne vám chcem priblížiť rodiny, v ktorých majú inak obdarovaného člena a aspoň trochu opí-
sať ich boje a radosti. Dnes to bude Ivanka.  Bežne ju môžete stretnúť v kostole i v meste. Vždy v sprievode
mamky. Už na prvý pohľad vidno, že patria spolu.

V okamihu počatia prichádzajú
manželia k veľkému a nezaslúže-
nému daru, akým je dieťa.  A hoci
sa zvykne hovoriť, že splodiť dieťa
je to najjednoduchšie, predsa tomu
nie je vždy tak. V blahej pamäti
pápež Ján Pavol II. ešte ako krakov-
ský arcibiskup vo svojej knihe
Láska a zodpovednosť napísal:
„Nielen láska rodičov stála pri po-
čiatku novej ľudskej osoby, oni boli
iba spolutvorcami. O počatí osoby
v lone matky rozhodla láska Stvori-
teľa. Láska Stvoriteľa rozhodla, že
ste sa Vy, manželia, stali rodičmi,
čím ste vstúpili akoby do adoptív-
neho príbuzenstva s týmto svojím
dieťaťom. Dieťa sa stalo vaše, no
zároveň ostalo Božie. A v tomto zmysle medzi vaše prvoradé úlohy patrí ukázať dieťaťu jeho prvotnú prapríčinu
– Boha, ktorý je alfou i omegou, počiatkom i koncom.“

Milí rodičia, dajte Boha na prvé miesto. Ak chcete, aby vaše dieťa malo úctu k vám, musíte mať aj vy
úctu k Bohu ako k  najvyššej autorite, ako k darcovi všetkých darov. Človek, ako to vieme z filozofie, je
hmotno-duchovná bytosť. A tak, ako sa stará o telo, tak sa má starať aj o ducha. Hmota je dôležitá, ale nie naj-
dôležitejšia. Preto sa zamyslime nad rebríčkom našich hodnôt,  lebo podstatné, ako hovorí Písmo, je len jedno.   

Ľubomír Cvengroš, kaplán

Boh - darca života

Keď je kríž darom

si povedala, že na starosť mi bude
dobrou oporou. To som vtedy ešte
netušila, že opak bude pravdou a tú
pomoc bude potrebovať práve ona.

Dokázali ste si vo chvíli, keď
Vám lekári oznámili Ivankin po-
stih, predstaviť všetky problémy,
ktoré Vás čakajú?
Nie, vôbec som si nedokázala pred-



staviť problémy, ktoré ma čakajú,
pretože doma som mala 3 zdravé
deti. Tie problémy prichádzali po-
stupne s vekom. To, čo sa odohráva
v mysli matky, ktorej povedia, že
bude mať postihnuté dieťa, si vie
predstaviť len niekto, kto to zažil.
Je to strach spojený s otázkou
„prečo?“, ale aj s modlitbou a s ná-
dejou, že lekári sa niekedy mýlia a
možno sa stane zázrak a to moje
dieťa bude predsa len zdravé.

Hovorí sa „malé deti- malé sta-
rosti, veľké deti- veľké starosti“.
Môžete nám opísať aké starosti
mala mamka malej Ivanky a ako
sa s vekom starosti menili, zväčšo-
vali?
Áno, je to pravda. Čím je staršia, sú
väčšie problémy. U nás je to od 13
rokov, ako Ivanka dostala men-
štruáciu a začala u nej puberta-
aspoň tak to vidím ja- zlé. Máva
stavy depresie, vtedy nespí, neje, je
veľmi zlostná, nervózna... Niekedy
je to 2-krát do roka, niekedy raz za
2 roky. Dni počas menštruácie sú
pre ňu peklom a to je každý mesiac.
Možno chlapci to majú ľahšie. Ne-
viem... A možno to naozaj robí aj
to, že ten vek je práve obdobie,
kedy sa väčšinou dievčatá zamilujú
a ona to nejakým spôsobom potre-
buje dostať zo seba von.

Koľko rokov  má Ivanka? 
Ivanka má 21 rokov.

Čo v súčasnosti najviac trápi
mamku Ivanky a čo Ivanku? 
Mňa určite trápia práve tie jej stavy.
Celý mesiac dokáže nič nejesť, ne-
spať, aj pije málo, musíme piť aj s
krikom. Dosť vtedy schudne a ja sa
najviac trápim, že jej nedokážem
pomôcť. Ani lieky vtedy nepomá-
hajú. Ono ako to príde, tak odíde,
no niekedy to trvá aj viac ako me-
siac. A čo trápi Ivanku? Aj keď je
to zlé,  ja som ju nikdy nepočula
sťažovať sa. Nikdy mi nepovedala
„tu ma bolí a tu pichá“. Ona sa rada
smeje a smeje sa aj vtedy, keď je
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chorá. Neviem, nevidím do jej hla-
vičky, ale myslím si, že na to, že je
taká, je spokojná.

Z čoho má Ivanka najväčšiu
radosť a čo robí radosť jej
mamke?
Veľkú radosť mala zo školy. Tešila
sa, keď sme tam chodili a veľmi sa
teší, keď ideme do kostola. Rada
tam chodí. Veľmi. No a ja mám ra-
dosť, keď je zdravá a vidím ju
usmiatu. 

Keď sa hovorí o interrupcii,
často počujeme argument, že rad-
šej potrat ako postihnuté dieťa.
Ak by ste dopredu vedeli, že
Ivanka bude mať problémy,
ovplyvnilo by Vás to nejako? Roz-
mýšľali by ste o tom, či dieťatku
dovolíte narodiť sa?
Nie, neovplyvnilo. Nikdy by som
nešla na potrat. Nemáme právo
rozhodovať o tom. Každé dieťa má
právo na život. Život je od Pána
Boha a je vzácnym darom a nikto
nemá právo zničiť ho. Je to skôr
strach, ktorý nedokážeme zastaviť,
pretože v tej chvíli nám napadne
milión otázok, ktoré nie sme
schopní zodpovedať: Zvládnem to
ako matka? Budem vedieť, čo po-
trebuje? A keď sa pominiem, bude
sa mať kto o Ivanku starať?

Niektorí ľudia- a väčšinou sú
to tí, ktorí postihnutých vidia len
z diaľky- zastávajú názor, že pre
postihnutých ľudí je život vlastne
len utrpením a že je nerozumné
priviesť na svet dieťa, ktoré sa aj
tak bude len trápiť. Ako to vní-
mate Vy? 
Určite nie je sranda priviesť na
svet postihnuté dieťa. To, či sa
trápi alebo nie, nie sme schopní až
tak posúdiť.  To vie len Boh. A to,
že sa Ivanka narodila postihnutá,
má určite nejaký zmysel, lebo Boh
nerobí nič len tak. Dá nám kríž,
ktorý si nesieme, ale aj silu, aby
sme ho uniesli. On vie, čo robí.

Dokáže Ivanka vyjadriť svoje

pocity? Povedala Vám niekedy, že
by radšej nechcela žiť? 
Nie, nikdy mi nepovedala, že načo
je tu, keď nechodí. Nikdy sa ma ani
neopýtala, prečo nechodí.

Ľudská hlúposť a bezohľad-
nosť dokáže ublížiť viac ako
priamy úder. Zažili ste niekedy na
vlastnej koži pravdivosť tohto
tvrdenia? O čo sa jednalo? 
Áno, bolo viac momentov, ktoré
boli nad ľudskú hlúposť.  Je ťažké
spomínať na ne, ale predsa aspoň
jeden. Keď sme vychádzali z kos-
tola /bolo to vtedy, keď Ivanka za-
čala chodiť na sväté prijímanie/,
tetky na nás ukazovali a tak aby
sme to určite počuli hovorili: „Čo
to takému dávať prijímanie.“  Pri-
tom o tom, že Ivanka môže chodiť
na sv. prijímanie, rozhodol kňaz.

Určite zažívate v živote veľa
ťažkých chvíľ. Kto Vám v týchto
chvíľach najviac pomáha?
Väčšinou sa so všetkým pasujem
sama. Snažím sa ísť každý deň do
kostola a odtiaľ si tú pomoc vo svä-
tom prijímaní odnesiem domov na
druhý deň.

Ako vyzerá Váš bežný deň?
Ráno vstaneme, hygiena, raňajky,
lieky, pocvičiť, perieme, upratu-
jeme, varíme- všetko spolu. Po
obede ideme trošku von skoro
každý deň. Potom do kostola. Ve-
čera. Pred spaním sa ešte trochu
spolu pomodlíme. Oľutujeme, že
sme cez deň boli niekedy na seba aj
zlé a ideme búvať.

Bolo niekedy niečo, čo sa Vám
zdalo neprekonateľné? Čo Vám
najviac pomohlo prekonať to?
Každé ráno, keď sa zobudím sa mi
zdá, že to, čo ma čaká, je pre mňa
neprekonateľné, lebo môj zdra-
votný stav je už veľmi zlý. Pozriem
sa však na posteľ, kde je Iva a po-
viem si: „vstávaj, ona ťa veľmi po-
trebuje...“  Ona, práve ona mi
pomáha prekonať to neprekona-
teľné.
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Čoho sa najviac bojíte?
Že ja zomriem skôr ako ona- čo
bude potom s ňou...

Je niečo, čo nie je vo Vašich si-
lách, ale ak by to bolo, uľahčilo by
Vám to život? 
Urobiť si vodičský preukaz. Veľmi
by mi to pomohlo v mojej chorobe.

To nie je v mojich silách. Veľmi zle
sa mi chodí a stále treba niečo vy-
baviť.

V núdzi poznáš priateľa a ťaž-
kosti odkrývajú charakter človeka-
takto to tvrdí ľudská múdrosť.  V
živote sme často svedkami toho, že
ťažkosti stmelia priateľstvá i ro-

dinu, ale ich dokážu aj naštrbiť, či
zničiť. Ako to bolo vo Vašom  prí-
pade?
V núdzi poznáš priateľa. Áno, stáva
sa, že mi ľudia pomáhajú- rečami,
keď to nepotrebujem. Keď to potre-
bujem, všetci sú niekde bokom.

Renáta Janoviaková

Ježiš, ľúbim Ťa
mojej bolesti, beznádeji, smútku a
v tom, čo sa mi zdá ťažké, že ma
práve všetko zlé presahuje, môžem
ho volať a mám sa o KOHO oprieť.
KTORÝ:
- je pri mne vo dne aj v noci,
- je prameňom každého môjho
šťastia,
- ma napĺňa láskou,
- ma potešuje,
- sa vždy o mňa postará,
- premieňa v mojom živote všetko
zlé na dobré,
- je pre mňa nová nádej,
- ma nekonečne miluje,
- ma dvíha z mojich pádov,
- lieči moje rany.

KTORÉMU môžem všetko
odovzdať a nebáť sa budúcnosti,
na KTORÉHO sa teším, že ho uvi-
dím z tváre do tváre, kde mi zotrie
z očí každú slzu a viem, že za
každý môj hriech už zaplatil

tú najvyššiu cenu. Som pre NEHO
tak veľmi drahá. Stálo ho to smrť za
mňa ako výkupné.
TAKÉHO BOHA SA OPLATÍ
MAŤ RÁD.

Hela Daňková

Premieňajúca sila Eucharistie 
Pápež Benedikt XVI. v jednej

homílii pri kňazskej vysviacke po-
vedal: „Skrze Eucharistiu prebieha
transformácia sveta.“ Doslovne
povedal, že Ježiš je ten, ktorý pre-
mieňa svet. Ako premieňa? Čím
premieňa? V akom kontexte pre-
mieňa? Vieme, že po premenení
nás kňaz pozýva slovami: „Hľa ba-
ránok Boží, ktorý sníma hriechy
sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na
hostinu baránkovu.“ A určite sme
už zažili chvíle, keď sme nemali

odvahu toto pozvanie prijať, keď
nás hriech – ťažký hriech zne-
schopnil otvoriť sa Božej láske.
Práve tento morálny tlak Eucharis-
tie, ktorý je aj akýmsi signálom, de-
tektorom nášho duchovného stavu,
je premieňajúcim účinkom Eucha-
ristie. Takisto si uvedomujeme, že
Eucharistia sa nedá izolovať od
sviatosti zmierenia. Prečo pápež
Benedikt XVI. hovorí  o Eucharistii
ako o sile, ktorá premieňa svet?
Lebo je to jedinečný, nekonečný

Bože, prečo by som Ťa mala mať
rada?
Nie preto, že:
- sa mi darí,
- mám zdravé deti,
- mám dom, 
- mám priateľov,
- som zdravá, 
- dostala som v živote všetko, po
čom som túžila,
- môj neveriaci manžel sa obrátil a
pred smrťou bol zaopatrený sviatos-
ťami,
- som v živote šťastná.

To sú veľké dary a milosti, ktoré
mi Pán Boh dal a za čo mu ďaku-
jem. Aj keď sa mi zdá a viem, že je
to z mojej strany tak nekonečne
málo. V mojich slovách niet takého
výrazu, ktorý by dokázal vyjadriť to
vznešené, úžasné a neobsiahnuteľné
ĎAKUJEM.

Milujem ho preto, že v každej
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zdroj, ktorý chce prežiariť, transfor-
movať každého, kto ho prijíma.
Chlieb je posila pre putujúcich. Je
to manna na púšti nášho života.
Preto je nevyhnutné, aby sme si
sami budovali eucharistickú úctu čí-
taním evanjelia. Musíme spoznať,
kto je to Ježiš, čo o ňom napísali
svätopisci. Čítať a rozjímať. A
potom ho volať: „Ježiš, daj sa mi
spoznať, pomôž mojej slabej viere,
zdvihni ma, otvor mi oči, uši. Ty si
živý Boh, vstúp do mňa, zmeň ma,
pomôž mi, aby som bo svätejší,
hlbší, aby môj smer bol jasnejší.“
Čiže ak Benedikt XVI. hovorí o
premene sveta, nemá na mysli
niečo všeobecné, ale individuálne
pozvanie meniť sa. A práve Eucha-
ristia je toho jednoznačne nevyh-
nutným prostriedkom.

Eucharistická prítomnosť Boha
je vskutku mimoriadna vec. Iba
Boh mohol nájsť taký inteligentný,
taký blízky spôsob prítomnosti,
ktorý nevyvoláva nebezpečné kom-
plikácie citu, chamtivosti, egoizmu
a zmyselnosti ľudí. Keby Boh ostá-
val s nami v inej podobe: zjavnejšej,
príťažlivejšej a triumfálnejšej, jeho
prítomnosť by nás vydesila a roz-
drvila. Keď hľadíš pri každej sv.
omši na tento chlieb, vidíš utrpenie
a smrť Krista. Vidíš tú všemohúcu
a milosrdnú lásku, ktorou nás mi-
luje. Kristova láska k nám si vymy-

slela tú najpriamejšiu cestu, ako sa
dostať do nášho vnútra bez toho,
aby nás ohúrila a vydesila: jedno-
duchú, najjednoduchšiu cestu. Eu-
charistická obeta je teda zameraná
na hlboké spojenie mňa a Ježiša.
Adorácia je otvorené stretnutie

mňa a Krista z tváre do tváre, ktoré
môžem vnímať len srdcom. Sv. Ján
Mária Vianney nás vyzýva: „Pri-
chádzajte k Eucharistii, prichá-
dzajte k Ježišovi, prichádzajte žiť z
Lásky a pre Lásku.“ K tomuto by
som v krátkosti dodal, že každo-
denné prijímanie Eucharistie mi
dodávalo silu rozhodnúť sa zasvä-
tiť Kristovi celý život. Teda moja
cesta ku kňazstvu bola priama, po
skončení strednej školy som túžil
byť služobníkom Eucharistie,

chleba, bez ktorého som nemohol
byť ani jeden deň. Takto ma Mons.
F. Tondra v roku 2005 prijal do
Kňazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. 17.
júna tohto roku som z Božej milosti
prijal diakonskú vysviacku. Som
vďačný Pánu Bohu, že som mohol
svoju prvú pastoračnú prax vyko-
návať vo farnosti Trstená. Ďakujem
aj pánu farárovi a pánu kaplánovi
za ich bratské prijatie a spoluprácu.
Na záver pridávam aj veľmi peknú
modlitbu Jána Pavla II. k eucharis-
tickému Kristovi: „Zostaň s nami,
Pane! Tak ako dvaja učeníci z
evanjelia aj my ťa, Pane Ježišu,
prosíme, zostaň s nami. Ty, náš
sprievodca, odborník na naše cesty
a znalec nášho srdca, nenechaj nás
ako väzňov v tieňoch večera. Po-
silni nás v únave, odpusť nám naše
hriechy a veď naše kroky po ceste
dobra. Požehnaj deti, mladých, sta-
rých, rodiny a najmä chorých. Po-
žehnaj kňazov a Bohu zasvätené
osoby. Požehnaj celé ľudstvo. V Eu-
charistii si sa stal „liekom ne-
smrteľnosti“. Daj nám, aby sme
prežívali plný život, aby sme kráčali
na tejto zemi ako pútnici v dôvere a
radosti a stále hľadeli na teba ako
na svoj večný cieľ. Zostaň s nami,
Pane! Amen.“

V modlitbách s  vami spojený
Vladimír Fedorek, diakon

Kongregácia misionárok lásky 6O-ročná

Deň inšpirácie sa odohral 10. 9.
1946. Vtedy Matka Tereza cestou
vlakom na duchovné cvičenia do lo-
retského kláštora v Darjeelingu na
predhorí Himalájí zažila mystické
stretnutie s Kristom. Neskôr o ňom
prezradila: „Bolo to druhé volanie.
Povolanie ... ísť von do ulíc, aby
som slúžila najchudobnejším z chu-
dobných.“ Toto bol začiatok misio-
nárok lásky, ale Matku Terezu

čakala ešte dlhá a ťažká cesta. Až o
štyri roky neskôr, na sviatok Panny
Márie Ružencovej – 7. októbra
1950 – arcibiskup Périer so súhla-
som Svätej stolice slávnostným vy-
hlásením dekrétu zriadil novú
komunitu - Spoločnosť misionárok
lásky. Dosiahnutie zriadenia spo-
ločnosti bolo pre jej prvú predsta-
venú – Matku Terezu – začiatkom
veľkého utrpenia, obdobím tem-

noty, ktorým prešli viacerí svätci,
ale v jej prípade išlo o obdobie ne-
smierne dlhé. Sama o svojich poci-
toch hovorí veľmi dramaticky v
liste, ktorý na žiadosť spovedníka
adresovala Ježišovi takmer o 9
rokov neskôr: „Načo sa namáham?
Ak nie je Boh, nemôže byť ani duša.
Ak nie je duša, potom ani Ty, Ježišu
- ani Ty nie si skutočný. Nebo, aká
prázdnota....Bojím sa napísať

„Nehľadajte veľké veci, jednoducho robte malé veci s veľkou láskou.“  Matka Tereza
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všetky tieto hrozné veci....Musia Ťa
zraňovať.“ Ale v tom istom liste
jedným dychom dodáva: „Keď si
ma zavolal, povedal si, že budem
musieť veľa trpieť...Vypočuj moju
modlitbu. Ak Ťa to poteší, ak Ti
moja bolesť a utrpenie, moja tem-
nota a odlúčenie dáva kvapku úte-
chy, môj Ježišu, urob so mnou, čo si
praješ – tak dlho, ako si praješ, bez
jediného pohľadu na moje pocity a
bolesť. Som Tvoja.“

Napriek tejto vnútornej temnote
bola navonok svietiacim slnkom,
ktoré prehrievalo svoje okolie lás-
kou a radosťou, ktoré prinášalo
svetlo do najtmavších dier kalkat-
ských slumov. Sama neskôr v
jednom z listov píše: „Ak sa
niekedy stanem svätou – ur-
čite budem sväticou temnoty.
Budem nepretržite chýbať v
nebi, aby som zasvietila
svetlo tým, ktorí sú na zemi v
temnote.“ Počet misionárok
lásky stúpal, ich pôsobenie sa
rozširovalo a 25. marca 1963
– na sviatok Zvestovania
Pána – vzniká aj mužská
vetva rodiny, tzv. misionári
lásky. 1. februára 1965 misio-
nárky lásky prijali očakávané
pápežské uznanie, čím kon-
gregácia prešla priamo pod
autoritu pápeža. 11. de-
cembra 1979 dostala Matka
Tereza Nobelovu cenu za
mier. Keď ju prijímala, po-
zornému publiku rozprávala
o svojich chudobných, o tom,
že Kalkata je všade, o tom, že veľa
mladých chlapcov a dievčat na Zá-
pade prepadlo drogám, lebo rodičia
sú príliš zaneprázdnení. Jej vystúpe-
nie rušili spúšte fotoaparátov, preto
na adresu novinárov uviedla: „Ne-
foťte ma, neprišla som tu preto, aby
tu zostali moje obrázky, ale aby tu
zostali moje slová.“ A vyzývala

vštevu Jána Pavla II. v Nirmal Hri-
day v Kalkate (dom pre zomierajú-
cich) v roku 1986. Problémy so
srdcom sa zhoršovali a niekoľko-
krát bola na pokraji smrti. V roku
1989 jej voperovali kardiostimulá-
tor. Mohla tak zažiť radosť z pádu
komunizmu a zakladať domy mi-
sionárok lásky aj v bývalých komu-
nistických krajinách, vrátane
Československa. 5. septembra 1997
po 20. hodine sa sťažovala na
prudkú bolesť v chrbte, stav sa
rýchlo zhoršoval a nemohla dýchať.
Naviac vypadla elektrina a súčasne
vypadli aj obidva náhradné zdroje,
čo sa nikdy predtým nestalo. Dý-

chacie prístroje tak nemohli
pracovať. Bolo 21,30 hod. a v
Kalkate ponorenej do tmy vy-
hasol pozemský život Matky
Terezy. Jej domy misionárok
lásky, jej sestry i bratia však
naďalej prinášajú svetlo bied-
nym a opusteným a to ešte
úspešnejšie, veď majú v nebi
svoju blahoslavenú orodov-
nicu.
Z myšlienok Matky Terezy:
Obávam sa, že sa nám do-
stáva príliš veľkej publi-
city...Boh nás zachovaj.
Prosím, modlite sa za mňa,
aby som bola ničím pre svet a
svet aby bol ničím pre mňa.
Ježiš,  prijímam, čokoľvek mi
dávaš  a dávam, čokoľvek si
berieš.
Ovocím ticha je modlitba,
ovocím modlitby je viera,

ovocím viery je láska, ovocím lásky
je služba, ovocím služby je pokoj.
Pamätajte si päť prstov na ruke:
urobili – ste – to – pre – mňa.
Pamätajte: láska začína doma – v
našej komunite – v našej rodine.
Pamätajte: skutky lásky sú skut-
kami pokoja. 

Ján Banovčan

prítomných, aby hľadali vo svojich
rodinách a vo svojom okolí opuste-
ných,  trpiacich a pomáhali im.
Činnosť misionárok lásky sa šírila
po celom svete a získavala si ob-
rovskú úctu, až takú, že generálny
tajomník OSN Javier Perez de Cu-
ellar v roku 1985 nazval Matku Te-
rezu, to drobučké skromné žieňa,
najmocnejšou ženou sveta.

Napriek chorobe srdca veno-
vala posledné roky života veľa času
a energie rastu mužských vetiev
svojej rehoľnej rodiny. Kontempla-
tívni misionári lásky boli založení
19. marca 1979 na sviatok sv. Jo-
zefa. Medzinárodné hnutie k napo-

máhaniu svätosti kňazov – Hnutie
Corpus Christi - bolo oficiálne
uznané 26. júna 1981 na sviatok
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a
otcovia – misionári lásky - začali
pôsobiť 13. októbra 1984. Počas ži-
vota dostala Matka Tereza mnoho
vyznamenaní a ocenení, ale za naj-
významnejšie z nich pokladala ná-

Čánok je spracovaný podľa knihy: Matka Tereza -  Poď, buď mojím svetlom, Brian Kolodiejchuk, MC | Minor, 2009.



Povodeň. Posledné mesiace tak
často vidíme v správach výjavy,
ktoré sa podobajú ukážkam z katas-
trofických filmov. Nevinný potô-
čik, meniaci sa na dravú rieku,
rúcajúce sa domy, zničené polia,
cesty, zaplavené cintoríny... Voda
pažravo hltala všetko, čo jej prišlo
do cesty...Nepozerala na to, koľko
úsilia a námahy stálo človeka, kým
to vybudoval...V očiach ľudí sa
udomácnil strach a hrôza miešajúca
sa s beznádejou... Myslím, že ni-
koho z nás nenechali tieto výjavy
ľahostajnými. Ale nie o tom chcem
písať, hoci by určite aj to stálo za
povšimnutie. Hľadajúc spôsoby,
ako by sa dalo tým ľuďom ešte po-
môcť, mi napadlo niečo, čo so si-
tuáciou na niektorých miestach
Slovenska nemá súvis. Alebo
predsa?

Veľakrát z úst ľudí postihnu-
tých povodňou zaznelo, že ne-
chápu, ako taký malý potôčik
narobil toľko škody... Rozmýšľam
nad iným územím postihnutým po-
vodňou. Tiež to bol najskôr celkom
malý potôčik, ktorý týmto územím
pretekal. Možno sme si ho vôbec
nevšímali, možno sa  stal takým ne-
patrným, že pre nás stratil význam,
prestali sme ho vnímať ako mož-
nosť ohrozenia a možno sa nám

zdalo, že ho máme pod kontrolou.
No zrazu sa zmenil na dravú rieku,
ktorá hlce a ničí všetko, čo jej stojí
v ceste. A my sa čudujeme, čo sa
stalo s tým potôčikom, ktorý –
aspoň sme si to mysleli – sme mali
pod kontrolou. S hrôzou a stra-
chom pozeráme na zborenisko,
ktoré zostalo namiesto toho, čo
sme sa snažili vybudovať. Ak ste
ešte na to neprišli, hovorím o
území ľudského srdca.  Ako ľahko
necháme cezeň pretekať potôčik
zla. Len chvíľu, len trošku, len
teraz... A potom... Potom to zvlád-
neme a dáme do poriadku. No
„potom“ stále odkladáme až za-
budneme, že tam nejaký ten potô-
čik je. Alebo si povieme, že ho
máme pod kontrolou a zvykneme
porovnávať: veď na území  tam-
toho srdca je ten potok dravší a nič
sa nedeje, tak čo zmôže ten môj
malý jarček. No zrazu príde búrka,
ktorú sme nečakali. Niečo, o čom
zvykneme povedať: prišlo to ako
blesk z jasného neba. Pre každého
má ten blesk inú podobu... A náš
jarček, potôčik  začneme kŕmiť zá-
visťou, preklínaním, nadávaním,
nenávisťou  a ani si pri tom ne-
všimneme, ako sa zmenil na nená-
sytnú dravú rieku, ktorá sa valí
územím nášho srdca a ničí...A my
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O povodni trochu inak

Súťaž o ročné predplatné Katolíckych novín
Ak správne odpoviete na našu súťažnú otázku, zaradíme vás do žrebovania o ročné pred-

platné Katolíckych novín. Odpovede posielajte poštou alebo e-mailom na adresu redakcie
Katolíckych novín do 30.11.2010. 
Na obálku alebo do predmetu e-mailu uveďte heslo: TRSTENÁ. 

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA
Kto je vydavateľom Katolíckych novín a aké jubileum tento rok oslavuje? 

Tel.: 02/59306911
Fax: 02/59306955
E-mail: posta@katolickenoviny.sk 
Web: www.katolickenoviny.sk

Katolícke noviny 
Matúšova 22
P. O. Box 9
810 01 Bratislava 

ADRESA:

zrazu len stojíme bezmocne nad
zboreniskom svojho života a nesta-
číme sa čudovať, čo narobil kedysi
taký malinký pramienok zla.

K tým povodniam, ktoré som
spomínala ako prvé, sa vyjadrujú
rôzni odborníci, navrhujú riešenia,
ako by sa dalo pred nimi ochrániť,
zabezpečiť, čo je potrebné zmeniť...

Nie som odborník na povodne.
Ani na tie v prírode, ani na tie v
ľudskom srdci. Poznám však dô-
verne odborníka na povodne srdca.
Ak ho budeme počúvať ani najväč-
šie prietrže nepriazne, ani najhoršie
búrky života nespôsobia ničivú po-
vodeň v našom srdci. On nám chce
dať silu i odvahu zabrániť tomu,
aby do nášho srdca vnikol čo i len
tenulinký pramienok zla. Pomáha
nám svojou milosťou už vniknuté
zlo odstrániť.  Všetkým nám ho-
vorí: „Ukážem vám, komu sa po-
dobá každý, kto prichádza ku mne,
počúva moje slová a uskutočňuje
ich. Podobá sa človekovi, ktorý sta-
val dom. Hlboko kopal a základy
položil na skalu. Keď potom prišla
povodeň, na dom narazila voda, no
nemohla ním pohnúť, lebo bol
dobre postavený.“ /Lk 6, 47-48/

Renáta Janoviaková
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Rok kresťanskej kultúry
Z redakčnej abecedy Katolíckych novín

Sú najstarším kresťanským týždenníkom a prihovárajú sa čitateľom všetkých ve-
kových kategórií i spoločenských vrstiev. Aj preto ich sprevádza podtitul Tradičné no-
viny súčasného kresťana. Veríme, že i vy občas v nich zalistujte alebo si ich vyhľadáte
na internete. Aby ste sa o nich do-
zvedeli viac, pozývame vás na

„abecednú“ návštevu Katolíckych novín (KN). 
Aktuálnosť:. Byť na pulze diania je cieľom každého

média. Prinášať čo najrýchlejšie všetko, čo sa deje v ži-
vote Cirkvi u nás i vo svete je aj cieľom Katolíckych
novín. Každý týždeň v nich nájdete informácie o podu-
jatiach uplynulého týždňa i víkendu. 

Bratislava: Redakciu KN nájdete v hlavnom meste.
Na Matúšovej ulici 22 vzniká ich obsah, z Tomášikovej
ulice 30 odchádzajú zabalené k svojim čitateľom. 

Čitatelia:  KN majú okolo štvrť milióna čitateľov na
celom Slovensku i v zahraničí a udržiavajú si stabilné
šieste miesto medzi všetkými slovenskými týždenníkmi
– aj bulvárnymi. 

Deťom : Najmenších čitateľov už niekoľko rokov
sprevádzajú v KN kamaráti Dobromilka a Svetlúšik, ktorí
pre ne pripravujú zaujímavé úlohy a súťaže a vedú ich li-
turgickým rokom. 

Externí spolupracovníci: Do KN prispievajú ľudia z
celého Slovenska i zo zahraničia. Vďaka tomu môžu in-
formovať aj o tom, čo sa deje vo všetkých kútoch sveta. 

Fotografia:  Pútavé fotografie sú neoddeliteľnou sú-
časťou každého periodika. Možno sa raz na jednej z nich
nájdete i vy či vaša farnosť.

História: Minulý rok oslávili KN 160 rokov od svojho vzniku. Prvé číslo vyšlo 7. novembra 1849 v Pešti. 
Jazyk: KN prispievajú aj k čistote a rozvoju slovenského jazyka, osobitne náboženskej terminológie. Je

to aj zásluhou jazykových redaktorov, ktorí každý text pozorne čítajú a vylepšujú.  
Kolportéri: Nemalú zásluhu na tom, že sa KN dostanú až do vašej poštovej schránky, majú kolportéri,

ktorí roznášajú noviny v rámci svojich farností. V súčasnosti ich je po celom Slovensku okolo 350.  
Logo: V logu KN je ukrytá ryba. Ide o starokresťanský symbol, po grécky ichtys, čo sú začiatočné písmená

krátkeho vyznania viery Ježiš Kristus Boží Syn Spasiteľ. 
Marketing: Aj Katolícke noviny dávajú o sebe vedieť. Nájdete ich v kostole, novinových stánkoch, hy-

permarketoch, ale aj vo vlakoch či na pútiach a festivaloch. 
Periodicita: Každé noviny vychádzajú pravidelne a majú presne stanovený deň vydania. Katolícke noviny

vychádzajú každý týždeň v utorok a už v stredu sa dostávajú k prvým čitateľom. 
Redakcia: V redakcii KN pracuje v súčasnosti 22 pracovníkov, ktorí sa starajú nielen o obsah, ale aj o di-

stribúciu, komunikáciu s čitateľmi či technické zabezpečenie.
Šéfredaktor. Šéfredaktor nesie zodpovednosť za všetko, čo je v novinách. Dopredu musí prečítať všetky

texty a rozhodnúť, ktoré z nich sa môžu uverejniť. Súčasným šéfredaktorom KN je Ivan Šulík. 
Zahraničie: Málokto by uveril, že o KN je záujem aj v zahraničí. Veľmi ich vítajú predovšetkým misionári,

pre ktorých sú dôležitým spojivom so Slovenskom, ale aj študenti a pracujúci, ktorí sa rozhodli odísť zo Slo-
venska. V súčasnosti čítajú KN, či už v papierovej podobe, alebo na internete, vo vyše 60 krajinách sveta. 

Martina Grochálová 

Foto: Jozej Sedlák
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Ako vyzerala vaša cesta ku
kňazstvu?
Po ukončení ZŠ som študoval na
SOU nábytkárskom ako stolár pre
výrobu nábytku. Rok po skončení
SOU som nastúpil na nadstavbové
štúdium a po ňom som si dal pri-
hlášku na VŠ teologickú v Spišskej
Kapitule, kde ma hneď na prvýkrát
prijali. Tam som študoval šesť
rokov. Po piatom ročníku som sa
stal diako-
nom a po
šiestom kňa-
zom.
Keď som na-
stúpil na
SOU, po
prvom roč-
níku som
začal roz-
mýšľať nad
kňazstvom a
to vďaka
svojmu ka-
m a r á t o v i ,
ktorý je tiež
kňazom, takisto študoval na tej istej
škole, ale ako čalúnnik. Vďaka
nemu som sa vo svojom živote
začal zaoberať aj takouto myšlien-
kou. Kryštalizovalo sa to asi tri
roky. Po troch rokoch neustáleho
uvažovania nad tým, čo vlastne
chcem a kde ma chce mať Boh, som
nastúpil na teologickú školu, hoci
ani na VŠ neboli tie moje predstavy
také, aké by mali byť, viac som tam
videl seba. Možno aj preto pred dia-
konskou vysviackou prišli ne-
smierne veľké pochybnosti či sa dať
alebo nedať vysvätiť. Rozprával
som sa s mnohými kňazmi, s kama-
rátmi. Kamaráti ma samozrejme po-

vzbudzovali, aby som sa dal vysvä-
tiť, že to študujem už päť rokov, ale
tieto ich odpovede ma nedokázali
akosi uspokojiť  a cítil som v sebe,
že potrebujem túto otázku vyriešiť
s Bohom. Zašiel som do miestnej
kaplnky v Spišskej Kapitule a tam
som- hádam po prvýkrát v živote-
tak dlho kľačal, modlil sa ako
nikdy predtým a hádam ani nikdy
potom už nie. Odpoveď predsa pri-

šla. A hoci ešte nič nie je vyhrané,
pretože ešte stále žijem, dýcham a
stále prichádzajú ťažkosti, ale
predsa, už to mám v sebe akosi po-
riešené, že naozaj ma Boh povolal
do kňazstva a snažím sa robiť, čo
môžem. 

Mali ste nejaký kňazský vzor?
Prvýkrát v živote som sa začal za-
oberať týmto povolaním naozaj až
v  prvom ročníku strednej školy
vďaka  kamarátovi. Preto som sa
dovtedy nezaoberal ani nejakou
modlitbou, ani skutočným duchov-
ným životom. Takže on ma inšpiro-
val. A  potom samozrejme aj kňazi,
ktorých som spoznal.

Inšpirovala vás teda  na ceste
ku vášmu kňazstvu jeho túžba stať
sa kňazom?
Áno. Veľa sme o tom rozprávali a
tiež ma pozýval na rôzne stretnutia
s kňazmi, ale i s mladými vo far-
nosti, kde som predtým nikdy ne-
chodil.

Koľko rokov ste kňazom?
Šesť.  Ako novokňaz som bol po-
slaný do farnosti Zákamenné, tam

som pôsobil
tri roky.
Potom som
bol prelo-
žený do
malej far-
nosti Švošov,
kde som pô-
sobil tiež tri
roky, no a
teraz som
prišiel k vám.

Čo pre
vás kňazstvo
znamená?
Pre mňa je

kňazstvo- tak ako to napísal pápež
Ján Pavol II.- veľkým darom i ta-
jomstvom. Darom preto, lebo keďže
sa poznám, uvedomujem si, že je to
nezaslúžený  a nesmierne veľký dar.
A je tiež tajomstvom pre mňa
osobne, že si ma Boh vyvolil i na-
priek tomu, že  pozná, aký som.

Prvá farnosť vraj býva pre
kňaza niečím ako prvá láska, ku
ktorej sa aj po rokoch rád vracia.
K čomu sa radi vraciate vy? Čo vás
oslovilo, zanechalo vo vás trvalé
stopy?
Keďže som do Zákamenného pri-
šiel ako novokňaz, všetko bolo pre
mňa nové. Veľmi ma oslovili ľudia

Radosť 3/2010

Rád číta knihy, zaujíma ho akvaristika, má veľmi rád lyžovanie, občas behá a pláva a má rád kvety, najmä
bonsaje. Rovnako ako jeho rodičia pochádza z východu, má 2 sestry, ktoré už majú svoje rodiny. Narodil sa
20.augusta 1978 v Spišskej Novej Vsi, kde dral aj školské lavice, nielen na základnej škole, ale aj na SOU. Od
začiatku júla ho môžeme stretávať  v kostole pri slávení svätej omše, ale aj mimo neho. Náš nový pán kaplán
Ľubomír Cvengroš. Položila som mu pár otázok.

Rozhovor s ...
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svojou láskou, trpezlivosťou so
mnou. Ako kňaz som tam stretol
množstvo úžasných ľudí. Hneď v
začiatkoch som dostal na starosť is-
tého človeka- mladého človeka,
ktorý v tridsiatke ochrnul a dlhých
sedem rokov bol v nemocnici. Po
siedmych rokoch si ho rodina
mohla zobrať domov a ja som sa
oňho staral tri roky. Keď som k
nemu mal ísť prvýkrát, tak som mal
strach, čo ja tomu človeku poviem,
ako mu ja môžem pomôcť. Ale keď
som sa s ním prvýkrát stretol, bolo
to čosi úžasné, čosi pre mňa nepo-
chopiteľné- ako je možné, že takýto
človek má v sebe toľko nádeje? On
dokázal vyjsť zo seba, dokázal roz-
právať o svete, o tom, čo sa vo svete
deje, o tom, čo sa deje v dedine... Aj
po troch rokoch, keď som ho po-
chovával som povedal- a niektorí sa
ma aj pýtali, prečo som to takto po-
vedal- že ten človek mi dal po ľud-
skej stránke viac ako ja jemu. Ale
zdôrazňujem, že po ľudskej stránke,
nie po tej duchovnej, lebo naozaj tá
duchovná stránka je na prvom
mieste, teda Boh nám dáva dary,
ktoré sú nesmierne veľké a nevyvá-
žiteľné. Ale po tej ľudskej stránke,
čo sa týka schopnosti prijí-
mať utrpenie, tešiť sa z kaž-
dej chvíľky dňa, tešiť sa zo
všetkého, čo Boh zosiela, to
bolo čosi úžasné. Takže stre-
tol som tam množstvo zaují-
mavých ľudí, ktorí sa
dokázali postaviť k životu s
pevnou nádejou, vierou v
Božiu pomoc a prozreteľ-
nosť.

Potom ste pôsobili ešte vo
Švošove. Ovplyvnilo pôsobe-
nie na týchto miestach neja-
kým spôsobom vaše
predstavy o kňazstve? /Napr.
tie, ktoré ste mali ako novo-
vysvätený kňaz/
Bol čas, keď som mal chuť
odísť. Bolo to v čase Vianoc,

tam v  prvej farnosti. Už bol asi
jeden deň pred Štedrým dňom. Pri-
šlo nesmierne veľa ľudí na svätú
spoveď a vtedy som sa tak akosi
egoisticky začal zamýšľať nad svo-
jím životom, nad tým všetkým, čo
tí ľudia v tomto období prežívajú.
Ľudia sa tešia, radujú, sú doma a ja
tu musím kdesi v kostole sedieť a
ešte aj kohosi počúvať. Nebolo to
pre mňa jednoduché, ale po tej svä-
tej spovedi večer som začal nad tým
všetkým uvažovať. Lebo naozaj aj
„patrične“ som sa správal pri  spo-
vedačke- že to nebolo také, ako to
teraz celé prežívam. Ja som toho ná-
zoru, že človek by sa mal vždycky
– aj keď sa stretáva s kňazom- stret-
núť ako s človekom. Takže nebol
som tam ako človek. Upadol som
do takej akoby sebaľútosti. Myslím
si, že človek nemôže byť pripravený
na všetko, čo ho v živote čaká, tak
ako ani ja som nebol úplne na
všetko pripravený a niektoré veci
boli pre mňa prekvapením. Naprík-
lad aj v súvislosti s tým, že som sa
dostal na Oravu a zvyklo sa hovoriť
o Orave, že je to svätá Orava. Po-
stupom času som si začal uvedomo-
vať, že to nie je celkom tak, ako sa

vraví, takže bolo to pre mňa nároč-
nejšie. Teda aj na tomto poli boli
moje predstavy trochu iné. Jednak v
tom mojom prístupe, že naozaj vše-
tok ten čas musím investovať jed-
nak Bohu, jednak ľuďom, ku
ktorým som poslaný, že tam už člo-
vek viac musí zabúdať na seba, hoci
tie krízy môžu prísť, ako som aj ja
spomínal, že prišli. Skrze tieto krízy
som aj samozrejme začal dozrievať.
Využívam to aj na predmanželských
náukách, keď hovorím, že problé-
mom alebo tragédiou nie je, keď
človek tresne dverami alebo v
našom prípade hodí štólu, alebo ju
zavesí na klinec. Tragédiou by bolo,
keby sa tá štóla už viacej na krku
neocitla.

Hovorí sa, že pri stretnutí veľa
spraví prvý dojem. Aký je ten váš z
našej farnosti?
Prvý dojem... Ja osobne mám Oravu
veľmi rád. Už ako bohoslovec som
túžil po tom, aby som sa dostal na
Oravu, čo sa mi aj splnilo. Po troch
rokoch v Zákamennom ma preložili
do Švošova, ale znova som sa dostal
na Oravu, čomu som veľmi rád a
spomenul som to aj pri svojej prvej
svätej omši tu v Trstenej. Takže cel-
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kovo môžem povedať, že som rád,
teším sa, že som na Orave. Je tu
pekná príroda, dobrí ľudia, len s tou
vierou budeme musieť niečo robiť,
aby sme prešli z tradícií do života
alebo do takej živšej viery.

Máte na to aj nejaký plán?
Plán... V prvom rade sa budem sna-
žiť robiť všetko to, čo bude v mo-
jich silách. Robiť  jednak cez
modlitbu, ale aj cez ten ľudský prí-
stup k človeku ako takému.

Ako si predstavujete ideálny
vzťah kňaz- veriaci?
Základom je komunikácia. Ak ko-
munikácia či už zo strany kňaza
alebo zo strany veriaceho bude
chabá, alebo ak bude absentovať,
bude vždy problém. Ale samo-
zrejme, okrem  komunikácie, tam
musí byť aj živý záujem, to nesmie
byť niečo pokrytecké.

V čom sa, podľa vás, veriaci
najviac odkláňajú od tohto ideálu?
Ako to zdôraznil pápež Benedikt
XVI. na poslednej generálnej au-
diencii slovenských biskupov na ná-
všteve Ad Limina Apostolorum,
dochádza  na celom svete aj  tu na
Slovensku k sekularizácii, prispôso-
bujeme sa západným kultúram, za-
búdame žiť, prestávame sa tešiť z
prítomnosti, prestávame sa tešiť z
toho, čo všetko nám ponúka prí-
tomná chvíľa. Naším najväčším
problémom je, že zabúdame žiť v

prítomnosti, riešime minulé veci,
ktoré sa už často nedajú vyriešiť a
ani nemajú zmysel. Alebo naopak-
sme v druhom extréme- až príliš
kalkulujeme do budúcnosti a prí-
tomnosť nám uniká, hoci ako jediná
je nám k dispozícii. V tom vidím asi
taký najväčší problém. Zabúdame
sa zamýšľať nad zmyslom svojho
života.

A v čom sa od toho ideálu od-
kláňate vy?
Isteže, tých nedostatkov je mnoho a
vždycky sú nejaké chvíle alebo
stretnutia s ľuďmi, kedy si možno
viac či menej začnem uvedomovať
tieto nedostatky. Ale treba si uvedo-
miť, že Cirkev je školou svätosti,
nie svätosťou samou. Takže v tejto
škole sa snažím tak ako to povedal
jeden zo známych ľudí- Chesterton:
„Nie je dôležité, či človek vyhráva
alebo prehráva v tom duchovnom
zápase, dôležité je mať úmysel
chcieť, túžiť.“

Čo si na človeku vážite naj-
viac?
Človeka vždycky osloví, keď sa
stretne s človekom. Pociťujem to
najmä pri stretnutiach s ľuďmi na
úradoch a všade, kde denne prichá-
dzam. Ak sa človek stretne s na-
ozajstným človekom, tak je to niečo
úžasné.

Byť človekom- čo to podľa vás
znamená?

Ľudskosť, pokoru, schopnosť vní-
mať súvislosti, otvorenosť, úprim-
nosť, dobrosrdečnosť.

A čo si najviac vážite na sebe?
V prvom rade- ak sa na to pozeráme
z toho duchovného hľadiska- ten
dar, ktorý som dostal od Boha, dar
kňazstva a s ním všetky vlohy, ktoré
sa akýmsi zázračným spôsobom do
mňa dostali, zakorenili. Pre mňa sa-
motného je to tiež zázrakom, že
som úplne iný, ako som bol v mla-
dosti. Teda v mladosti... úplne iný
po vysviacke, ako som bol pred ňou
či ešte pred nástupom do seminára.
Lebo sa pozerám a vidím naozaj
množstvo zázrakov vo svojom ži-
vote.

Chcete niečo odkázať  čitate-
ľom nášho farského časopisu?
V každom prípade asi to, čo som
povedal v závere prvej svätej omše.
My sme tu ako kňazi pre vás a moje
srdce osobne je naozaj otvorené pre
každého človeka, hoci znova treba
mať na pamäti, že som iba člove-
kom a niekedy sa môže stať, že vy-
buchnem alebo čosi podobné. Ale
mám túžbu mať otvorené srdce pre
človeka... i dvere tejto fary alebo
kaplánskeho bytu pre každého, kto
zaklope, alebo poprosí o pomoc,
alebo si príde posedieť, 
porozprávať.

Renáta Janoviaková

Je nedeľa  1. augusta 2010.
V Trstenej vo  františkánskom kláš-
tore na sviatok PORCIUNKULE sa
schádzajú bratia a  sestry OFS –
spoločenstvo  svetských  františká-
nov celého oravského regiónu, aby
boli účastní na regionálnej volebnej
kapitule a na odpustovej slávnosti
tohto milostiplného sviatku. Tento
región v súčasnosti združuje dva-
násť miestnych bratstiev s 208
členmi. Trstená má 34 členov,

Dolný Kubín 49 členov, Malatiná
15, Pucov 14, Liesek 6, Nižná 8,
Oravský Biely Potok 11,  Zuberec
18,  Krivá 7,  Chlebnice 14,  Rab-
čice19, Ružomberok 13 členov.
Voľbám predsedal tajomník NR
OFS  Milan Spišiak.

Na trojročné  obdobie  bola za
ministra zvolená Anna Šrobová zo
Zuberca, za viceministra Gabriela
Sečanská z Trstenej, za formátora
Michal Škara z Krivej, za tajom-

níka Dominik Vojtašák z Rabčíc,  za
pokladníka Antónia Grobarčíková z
Trstenej. 

Pane, daj, aby sme s láskou vy-
konávali zverenú službu, zachová-
vali evanjelium nasledovaním
príkladu svätého Františka. Aby
sme kráčali za Ježišom, odovzdali
sa mu, plnili jeho želania, boli mu k
dispozícii- a to vo všetkom.

Anna Šrobová

Milostiplná nedeľa v Trstenej
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Vaša Excelencia, prijatím po-
zvania na odpust  Panny Márie
Karmelskej  ste vyjadrili svoju úctu
k našej nebeskej Matke. Zohráva
Panna Mária nejakú mimoriadnu
úlohu vo Vašom živote? 
Celkom iste. Jednak už v rámci  ro-
dinnej výchovy som bol vedený k
úcte a poznávaniu Panny Márie prí-
kladom rodičov, modlili sme sa spo-
ločne ruženec,  s otcom som chodil
už ako malý do Nitry na Mariánsku
púť. Potom čím som mal možnosť
lepšie spoznávať Pannu Máriu aj zo
Sv. písma, tým viac som mohol a
môžem obdivovať jej veľkosť
ľudskú, duchovnú, veľkosť viery a
samozrejme, že tým je viac pre mňa
inšpiráciou, vzorom a duchovnou

pomocou. Mohol by som o tom
veľa rozprávať, ale stručne pove-
dané Panna Mária má  veľmi dôle-
žitý význam v mojom živote.

Od roku 2003 ste vojenským
ordinárom (biskupom) na Slo-
vensku. Ako vnímate túto vojenskú
pozíciu ako kňaz? V čom vidíte prí-
nos tohto vymenovania pre Váš
život a naopak, čo považujete za
negatívum? 
Od začiatku to vnímam tak, že Cir-
kev sa chce postarať o všetkých
svojich členov, a keďže niektorí pô-
sobia v takých zložkách, akou je ar-
máda, polícia, väzenstvo, colná
služba alebo záchranné zbory a z
dôvodu tohto pôsobenia majú
zvláštne časové pracovné pod-
mienky,   títo ľudia neraz nemajú
možnosť zúčastňovať sa pastorácie
vo svojej farnosti. Preto Cirkev
zriadila ordinariáty, ktoré sú k dis-
pozícii týmto ľuďom tam, kde oni
pôsobia, pretože vojak alebo poli-
cajt môže byť nasadený do služby v
čase, keď je vo farnosti nedeľná sv.
omša, spoveď ku sviatkom alebo
iné aktivity.  Čiže toto vnímam ako
duchovnú starostlivosť o kresťanov,
ktorí sa nachádzajú v týchto zvlášt-
nych situáciách a zvláštnych zlož-
kách, ale principiálne nevidím
nijaký rozdiel medzi civilnou pas-
toráciou a touto špeciálnou, len v
tom, že ide o ľudí, ktorí sa nachá-

dzajú v špeciálnych okolnostiach.
Je veľký rozdiel medzi úradom

diecézneho biskupa a vojenského
ordinára?
Rozdiel  je  v tom, že civilný biskup
má konkrétne územie - diecézu,
kým ja ako vojenský ordinár
nemám konkrétne teritórium,
mojou diecézou je plocha celého
Slovenska, dokonca ešte širšie. Keď
naši vojaci napríklad odchádzajú do
misií, tak aj tam je moja starostli-
vosť o nich, v Afganistane, Kosove,
na Cypre a inde. Moja cirkevná prá-
vomoc nie je územná, ale je to prá-
vomoc personálna. Vzťahuje sa na
ľudí, ktorí sú v týchto zložkách,
teda tam, kde sa tento človek nachá-
dza, ide za nim aj táto moja du-
chovná právomoc.

V súčasnosti sú snahy vytláčať
Cirkev z verejného života, niekde
do súkromia domácností. Aké
miesto zastáva a má zastávať v ar-
máde, kde sa môže zdať, že práve
Cirkev a armáda nemajú mať nič
spoločné?
Cirkev a armáda musia mať vždy
niečo spoločné. V prvom rade po-
kiaľ sú v armáde veriaci ľudia, zna-
mená to, že je tam Cirkev, lebo
Cirkev to nie sú len kňazi, Sv. otec,
ale  všetci pokrstení ľudia, ktorí pat-
ria do tohto spoločenstva. Naša
úloha je pomáhať týmto kresťanom,
ktorí sa nachádzajú v armáde alebo

Odpust Panny Márie Karmelskej
V tomto roku Trstená oslavovala svoju matku a patrónku Pannu Máriu Karmelskú (Škapuliarsku) trojicou

po sebe idúcich dní. Jej oslava sa začala v  piatok na sviatok Panny Márie Karmelskej svätou omšou, ktorú
celebroval náš pán farár Jaroslav Chovanec. Pokračovala v sobotu, kedy vzdal hold našej Matke a ochrankyni
rodák, kňaz a misionár Marek Poláčik. Oslava pokračovala ako každoročne za spevu zborov až do polnoci,
kedy sa zakončila požehnaním  Oltárnou sviatosťou. V nedeľu slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. František
Rábek, vojenský ordinár na Slovensku. Svoj príhovor začal poďakovaním pánovi farárovi za pozvanie na od-
pustovú slávnosť. V homílii sa dotkol veľmi aktuálneho problému celej Oravy, tradičnosti kresťanstva, ktoré
pozostáva už len z tradície viery, nie však živej viery. Poukázal na to, ako sa napriek tomu, že sa považujeme
za veriacich kresťanov- katolíkov, dokážeme veľmi rýchlo prispôsobiť  negatívnym postmoderným trendom
dnešnej doby. Priblížil aj skúsenosti  zo svojej náročnej pastorácie. Odpust vyvrcholil ako po minulé roky fes-
tivalom Spievajme Márii.

Rozhovor s excelenciou Mons. Františkom Rábekom

Foto: TK KBS/  Maria Zarnayova 
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v iných zložkách, aby tam
zodpovedne plnili  svoju
profesionálnu úlohu ako
službu spoločnosti, dobrú
službu povedzme mieru
alebo spravodlivosti,
ochrany zdravia a bezpeč-
nosti. To sú nakoniec služby,
ktoré sú veľmi dôležité pre
náš život v spoločnosti a
vieme, že neraz sú to služby
nebezpečné a  človek potre-
buje duchovnú silu, aby
vedel a dokonca bol ochotný
sa nasadiť neraz  za cenu
zdravia alebo vlastného ži-
vota pre dobro tých druhých.
Potom sú to aj služby nie-
kedy spojené s nebezpečen-
stvom povedzme korupcie ako napr.
v polícii, aby si človek zachoval
čestnosť, aby sa nenechal podplatiť,
kúpiť, musí mať tiež pevné morálne
zásady, duchovnú silu.  Samo-
zrejme, že väčšina z týchto ľudí má
svoje rodiny a táto ich služba je zá-
ťažou pre ich rodinu, preto sa naša
duchovná starostlivosť zameriava aj
na ne. Napomáhame v tom, aby
tieto rodiny boli pevné, zdravé, aby
vytvárali  aj určité zázemie pre tý-
chto ľudí. Čiže z týchto, ale aj z via-
cerých iných dôvodov je tu
prepojenie medzi Cirkvou a armá-
dou, políciou.

V armáde a ozbrojených zlož-
kách pôsobia vojenskí kapláni. Pri-
blížili by ste nám ich činnosť a
úlohy, ktoré im z danej funkcie vy-
plývajú?
Vojenský, policajný alebo väzenský
kaplán, a teraz už máme aj kaplánov
pri záchranných zboroch, je  jedno-
ducho kňaz, ktorý sa má venovať
pastoračne, duchovne ľudom, ku
ktorým je poslaný. Aby som to zjed-
nodušil, tak sa zameriam na vojen-
ského kaplána. Každý náš kňaz sa
zaraďuje medzi ľudí, ku ktorým je
poslaný aj v tom zmysle, že sa stáva
profesionálom (vojakom, policaj-

tom alebo pracovníkom väzenstva,
alebo pracovníkom záchranných
zborov). Znamená to, že musí
spĺňať všetky potrebné podmienky,
počnúc od zdravotných, psycholo-
gických, musí si urobiť určitú
školu, aby vedel, o čom je daná
služba  jeho kolegov a kolegýň.
V bežnej farnosti  pán farár má
ráno alebo večer sv. omšu a ľudia
odídu do svojho zamestnania či
inde a on ich už cez  deň alebo týž-
deň ani nevidí. Kým tu kňaz je s
tými ľuďmi stále. Každé ráno príde
do práce a je tam s nimi. Pove-
dzme, vojenský kaplán v kasárňach
nastúpi s vojakmi každé ráno na
pracovisko, tam má svoju kancelá-
riu, svoju kaplnku. Medzi tými
ľuďmi  sa pohybuje, komunikuje s
nimi, slúži pre nich sv. omšu alebo
ak sa chcú pripraviť povedzme na
sobáš, alebo majú dieťa, tak ich pri-
praví na prijatie jeho krstu, je im k
dispozícii ak chcú prísť na spoveď,
alebo na rozhovor. Takže je vlastne
osem hodín  medzi týmito ľuďmi.
Samozrejme, že sú prípady, keď sa
ukáže ako potrebné, aby sa im ve-
noval aj po pracovnej dobe, tak sa
im venuje aj potom. Čiže z tohto
hľadiska je to veľmi dôležité a vý-

znamné, že kňaz žije na pracovisku
s tými ľuďmi, ku ktorým je po-
slaný. 

V poslednom čase čoraz viac
zaznamenávame pokusy o vyrov-
nanie postavenia mužov a žien,
avšak v negatívnom náhľade na
jedinečné poslanie ženy - matky.
Aký je Váš názor na ženy v armáde
a v ozbrojených zložkách? Myslíte
si, že tu ženy môžu plniť svoje
úlohy aj vzhľadom na svoje pr-
votné a jedinečné určenie?
Na jednej strane sa žena samo-
zrejme môže stať vojačkou alebo
policajtkou. Ženy pracujú v týchto
zložkách, i keď samozrejme v men-
šine, ale predsa je možné, aby žena
zvládala aj tieto úlohy.
Na druhej strane je tu predsa len aj
psychologické založenie ženy tro-
chu iné a ďalšia vec, ktorú ste spo-
menuli, že hlavne vtedy, keď je
manželkou a matkou, tak je jej pri-
ncipiálne poslanie v rodine a pre ro-
dinu. Pokiaľ však pracuje v týchto
zložkách, tak to môže byť dosť za-
ťažujúce aj pre rodinu, lebo často
chýba doma. V  tomto zamestnaní
je niekedy nevyhnutná určitá
tvrdosť. Nie je to najšťastnejšie,
keď manželka a matka má nejaké

Foto: TK KBS/ Peter Zimen
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tvrdé spôsoby a prenáša ich do ro-
diny. Ale principiálne je možné a
vyskytujú sa aj prípady, kde sú
manželky a matky vojačkami, poli-
cajtkami a zároveň sú dobrými ve-
riacimi kresťankami, ktoré zvládajú
toto svoje profesionálne poslanie,
ale aj  rodinné povolanie veľmi
dobre, a to neraz aj vďaka práve
svojej viere a tejto duchovnej
službe. Čiže ja by som to vyjadril
asi tak, že v týchto profesiách ženy
sú skôr výnimkou a pravidlom je to,
že väčšinu tvoria a asi aj v budúc-
nosti budú tvoriť muži. 

Pod Vašu právomoc spadajú aj
väzenské farnosti. Môžete našim
čitateľom konkrétne priblížiť, čo
zahŕňa  tento pojem, kto je správ-
com takejto farnosti a aké činnosti
má na starosti?
Väznice sú samostatné útvary, na
Slovensku ich máme 18 a je jasné,
že nie je možné, aby taký kaplán -
kňaz, ktorý sa má venovať väzňom,
mal na starosti naraz viacero ústa-
vov. Pracujeme na tom, prakticky je
to už to takmer aj zrealizované, že

každý ústav by mal mať svojho
vlastného kňaza. Potom tento ústav
zriaďujem aj oficiálne ako farnosť.
Kaplánova väzenská farnosť je teda
konkrétny ústav. Poslanie väzen-
ského kaplána je venovať sa tak
personálu väznice, čiže väzen-
skému personálu ako sú úradníci,
zamestnanci, dozorcovia, teda
všetci, ktorí v danom väzení pra-
cujú, ako aj venovať sa ľudom,
ktorí sa v tom väzení nachádzajú  či
už vo vyšetrovacej väzbe alebo sú
tam ako odsúdení.
Práca väzenského kaplána je tiež v
tom, že on sám sa stáva pracovní-
kom väzenstva, ako som už pove-
dal, čiže  prejde  školením, je
informovaný, ako si má počínať.
Výhoda spočíva  i v tom, že má k
dispozícii kľúče alebo elektronickú
kartu od určitých väzenských mreží
a brán, takže nemusí byť doprevá-
dzaný ďalšími dozorcami, keď
chce ísť za nejakým väzňom, po-
rozprávať sa, alebo poslúžiť sv.
spoveďou a podobne. Ako súčasť
väzenského zboru sa môže sám

svojvoľne pohybovať a ísť za
ľuďmi, za ktorými chce ísť, čiže
má to aj z tohto hľadiska svoju
veľkú výhodu. V rámci svojho po-
stavenia má v ústave tiež svoju
kanceláriu, kaplnku, kde slúži sv.
omše, vykonáva patričné aktivity,
ako povedzme nejakú katechézu
alebo premietne niečo na videu a
podobne.  

Na záver by som sa chcela spý-
tať, čo odkážete farníkom Trste-
nej?
No hádam to, že keď sa tak pohy-
bujem po celom Slovensku a prí-
dem k vojakom, policajtom,
colníkom, alebo pracovníkom vä-
zenstva a pýtam sa, kto odkiaľ po-
chádza, tak neraz sa mi stane, že sa
mi priznajú, že sú z Trstenej. Ale už
je menej šťastné, keď sa mi väzni
priznajú, že sú z Trstenej. Tak by
som chcel zaželať všetkým, aby
sme sa mohli stretať spolu ako pria-
telia v jednotlivých zložkách zbo-
rov, ale aby sme sa nestretali vo
väzniciach. 

Andrea Šprláková

Dňa 5.9.2010 sa aj napriek ne-
priaznivému počasiu stretli viacerí
veriaci zo Zábiedova, Hámričiek a
Trstenej pri slávení odpustovej svä-
tej omše v Hámričkách. Svätú omšu
celebroval pán kaplán Cvengroš,
ktorý vo svojej kázni nabádal veria-
cich k nasledovaniu Panny Márie,
ktorú východné cirkvi zobrazujú s
veľkými očami a malými ústami,
lebo veľa videla, veľa poznala a
veľa okúsila, ale nikdy nereptala a
neprotivila sa Božej vôli.

Táto odpustová  slávnosť sa tu
koná každoročne od roku 2000,
kedy bola pánom dekanom Micha-
lom Tondrom kaplnka Narodenia
Panny Márie so zvonicou po rozsia-

Odpust v Hámričkách
hlej rekonštrukcii vysvätená. Toh-
toročný odpust tak bol súčasne pri-
pomienkou 10. výročia tejto
vysviacky. 

Rekonštrukciu zrealizovala
obec Zábiedovo s príspevkom
štátu, lebo tieto stavby sú od
29.9.1966 zaradené medzi nehnu-
teľné kultúrne pamiatky. Zvonica
bola postavená v 19. storočí a ka-
plnka pravdepodobne v prvej tre-
tine 20. storočia. Obidve stavby
boli zachytené pri natáčaní exterié-
rov pre klasiku slovenskej filmovej
tvorby, a tak ich dodnes môžeme
vidieť vo filmoch Živý bič a Ry-
savá jalovica.

Hámričky si však súčasne „pri-

pomínajú“ aj iné – menej známe
výročie. 12 septembra 1829 vo
veku 70 rokov zomrel kňaz – rodák
z Hámričiek – Mikuláš Zboja, od
ktorého kňazskej vysviacky uply-
nie tento rok 220 rokov. Štúdium
absolvoval v generálnom seminári
v Bratislave. Ovládal latinčinu, ma-
ďarčinu, nemčinu a poľštinu. Za
kňaza bol vysvätený spišským
otcom biskupom Révayom
24.10.1790. Ako kaplán pôsobil 3
roky v Tvrdošíne, potom bol 13
rokov farárom v Pekelníku a ďal-
ších 23 rokov spravoval farnosť
Rabča, kde aj zomrel a bol pocho-
vaný. 

Ján Banovčan
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Keď slnko nie je za mrakmi

V  milostiplnom roku kňazov,
ktorý sme ukončili,  sme boli sved-
kami veľkých útokov na Cirkev,
ako aj na jej samotnú hlavu Sv. otca
Benedikta XVI. Diabol spriada
svoje pasce pre naivné a senzácie-

chtivé duše pro-
stredníctvom bul-
váru, len aby v čo
najhojnejšej miere
poškvrnil tých,
ktorých si Ježiš po-
volal, kňazov. A
práve v tomto roku
sme si pripomenuli
55. výročie muče-
níckej smrti blaho-
slavenej sestry
Zdenky Cecílie
S c h e l i n g o v e j ,
sestry Kongregácie
milosrdných sestier
Svätého kríža,
ktorá položila svoj
mladý život ako
obetu za Kristovho
kňaza.

Od 26. júla do 1.
augusta prebiehal v
jej rodisku Krivej

týždeň modlitieb a prosieb. Každý
deň putovali veriaci z rôznych far-
ností, aby si uctili jej relikvie. Naša
farnosť sa zúčastnila púte v stredu
28. júla. Svätú omšu celebroval náš
duchovný otec, pán farár Jaroslav

Chovanec. V homílii vyzdvihol
veľkosť a dôležitosť rozoznávania
„pravých pokladov“ či už duchov-
ných, ale aj iných v živote človeka.
Poukázal na to, akým drahocenným
pokladom bola a je pre nás blaho-
slavená sestra Zdenka.

Na svätej omši bol prítomný aj
pán primátor Jozef Ďubjak, ktorý
odovzdal na obetný stôl dary nášho
mesta. Aj takto ukázal, že na prvom
mieste v živote každého človeka
musí byť Kristus. 

Prostredníctvom týchto riadkov
chcem vyzdvihnúť aj tých, ktorí
našej farnosti umožnili podieľať sa
na slávnostnom slávení sv. omše,
správcovi farnosti Krivej, vedeniu
obce, farníkom, ktorí tento týžd-
ňový nápor pútnikov zvládali bra-
vúrne.

Vďaka patrí aj našim organizá-
torom, zboru Tristianus, ale aj všet-
kým ľuďom dobrej vôle, ktorí svoje
prosby a modlitby v pokore a bez
pýchy predostreli blahoslavenej
sestre Zdenke. Ona má byť pre nás
vzorom úcty voči nasledovníkom
Ježiša Krista, našim kňazom.

Andrea Šprláková

„Blahoslavená Zdenka, ochrankyňa kňazov, pros za nás u Najvyššieho, nech tvoje milované slnko nikdy
nie je dlho za mrakmi pozemských búrok, ale nech sa s nádejou usmieva na naše Slovensko.“

Pomôžme si navzájom
Pod týmto heslom sa v dňoch

18. - 21. augusta konala  bezplatná
burza oblečenia a obuvi. Aj keď
sme mali v pláne zbierať len detské
oblečenie, ľudia priniesli aj obleče-
nie pre starších, kancelárske potreby
do školy, hry, hračky, knihy. Prvé
dva dni sa šatstvo a obuv zbieralo,
triedilo a ukladalo. Ďalšie dva dni
prichádzali ľudia, aby si vybrali
niečo, čo práve potrebovali. Keďže
sa veci, ktoré zostali, mali odniesť
až v pondelok, rozhodli sme sa po-
núknuť  ošatenie na výber ešte aj v
tento deň. Hoci prišlo dosť ľudí a

povyberali si podstatnú časť z pri-
nesených vecí,  zostala asi tretina z
prineseného. Všetko sme to pre-
niesli na faru, pobalili a poslali do
farností postihnutých povodňami
tak, ako to bolo vyhlásené v ozna-
moch. Pomohli sme tým ľuďom v
dedinkách Dražkovce, Jalovec,
Turček a v meste Handlová.

Pár postrehov z týchto dní: ďa-
kujem v mene všetkých ľudí, ktorí
túto pomoc potrebovali, tým, ktorí
neľutovali čas a svoju energiu a
veci doma pekne pripravili- vyprali,
vyčistili, vyžehlili a pozašívali. 

Ďakujem im, že priniesli to, čo by
si ešte sami obliekli alebo čo by ob-
liekli svojim deťom. Ďakujem všet-
kým, ktorí pomáhali pri preberaní a
ukladaní šatstva a tiež ďakujem ve-
deniu cirkevnej školy za to, že nám
ochotne poskytli priestory.

Je mi ľúto, že sme sa museli
stretnúť s poznámkou: „Aké pekné
veci, to je škoda pre takých.“
Je mi ľúto, že sme museli v niek-

torých prípadoch triediť a vyhadzo-
vať veci špinavé, fľakaté, potrhané
a doslova zodraté.

Renáta Janoviaková



Radosť 3/2010

17

Oravské centrum mládeže - známe neznáme
V Katolíckych novinách z 22.

augusta bol príspevok s názvom
„Chudobné ako sám Ježiš“, kde
autor opisoval život istých rehoľ-
ných  sestier z Brezna. Zakladateľka
ich rehole – Malé sestry Ježišove –
od svojich spolusestier žiadala, aby
robili nepatrné veci, lebo na usku-
točňovanie veľkých vecí sa vždy
nájde veľa ľudí. Zmyslom ich prí-
tomnosti medzi ľuďmi je jednodu-
cho s nimi byť. A jedna z nich
priznáva, že jej mama často krát ho-
vorí, že keď sa už rozhodla byť
mníškou, mala by robiť niečo, kde
môže ľuďom viac pomôcť. Naprík-
lad v nemocnici alebo učiť.

Prečo to spomínam na úvod
svojho príspevku? Pretože, keď roz-
mýšľam nad náplňou OCM, vidím
v tom veľkú podobnosť. Dnes je na
Orave po farnostiach relatívne dosť
ľudí, ktorí robia
pre mladých
„veľké veci“,
rôzne akcie, po-
dujatia, výlety, ...
no chýba miesto,
kde mladí môžu
prísť a nájdu pri-
jatie postavené
na úcte. Možno
práve niečím
takým sa stáva
pomaly Oravské
centrum mládeže
v Ústí.
Komunita:

Prevádzku centra a jeho aktivity
zabezpečuje komunita mladých
ľudí, ktorí sa rozhodli slúžiť mla-
dým. V tomto čase je naša komunita
takmer nová – niektorí „starí“ čle-
novia odišli (medzi nimi aj sestra
Alma, ktorá sa vrátila späť na misie
do Kazachstanu) a prišli noví. Dnes
žijú spolu s kňazom v centre 5
mladí ľudia, (čo však platí dnes, ne-
musí platiť aj zajtra...) ktorí mohli

mať vlastné bývanie, dobre platenú
prácu, samostatný život, kde by si
sami rozhodovali, čo budú dnes
robiť alebo nerobiť... Tohto všet-
kého sa vzdali nie preto, aby získali
obdiv a uznanie, ale preto, aby v
službe druhým ohlasovali Ježiša
Krista, Božiu moc a Božiu mú-
drosť.

Komunita má svoj denný pro-
gram, postavený na modlitbe, pria-
teľstve a práci. Snažíme sa
spoločne žiť ako rodina – nie tá, z
ktorej sme vyšli, ale tá, akej nás učí
naša viera. A je samozrejmé, že nie
vždy to ide ľahko. No ktorý horský
výstup nestojí človeka pot, námahu
a sebazaprenie?! A tu ide o viac ako
horský výstup... 
Formačné programy:

V centre na Ústí sme v škol-
skom roku 2009/2010 začali s

Oravskou animátorskou školou. V
nej sa na jeden víkend v mesiaci (a
cez letné prázdniny na 10 dní) stre-
távalo cca 20 mladých ľudí z ce-
lého Slovenska, aby sa formovali
na animátorov, ktorí vo svojich far-
nostiach budú ďalej pracovať s
deťmi a mládežou. Tento kurz, kde
je teória vedomostí prepojená s pra-
xou života, je akreditovaný Minis-
terstvom školstva, a tak po

ukončení druhého ročníka získajú
certifikát, ktorý potvrdzuje ich „ani-
mátorské“ zručnosti. 

Opäť sme pokračovali v spolu-
práci so ZŠ R. Dilonga. Pre jej žia-
kov z druhého stupňa sme pripravili
duchovné obnovy, aby okrem ro-
zumu formovali aj svoje srdce a
ducha. Čas obnovy je „len“ časom
rozsievania a každý vie, že o zasiate
semeno sa treba starať, lebo úroda
prichádza až časom. Vzrast síce
dáva Boh, ale tomu, kto na zasiate
semeno v zhone života nezabudne,
lebo si ho váži.

Čas pre svoj osobnostný rast
našli u nás aj študenti Katolíckej
univerzity v Ružomberku, ktorí vy-
trhnutí z prednášok a skúšania
mohli nielen oddychovať a užívať
si ticho Ústia, ale ešte viac tu mali
možnosť svoju mladosť a prípravu

na učiteľské po-
volanie vnímať
srdcom – cez
rôzne zážitkové
aktivity a disku-
sie rozvíjať ta-
lenty, pri ktorých
nejde o didak-
tické metodiky,
ale o to, čo člo-
vek nosí v srdci.
Ak budeme mať
učiteľov, ktorí
budú zrelými
o s o b n o s ť a m i ,
alebo ak chcete

dobrými ľuďmi, budú dobré aj naše
školy, do ktorých chodia naše deti a
mládež. 
Dom prijatia:

Už dva roky sa snažíme pomá-
hať mladým ľuďom, ktorí sa dostali
do nepriaznivej životnej situácie.
Začali sme spoluprácou s Komuni-
tou Cenacolo, aby sme pomohli
mladým ľuďom v ich životných
zlyhaniach – závislosti, bezdomo-
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vectvo, asociálne správanie, ... Naša
pomoc spočíva v tom, že ponúkame
základné poradenstvo – čo robiť,
kde hľadať pomoc, ..., pomáhame
týmto mladým (ale nielen mladým)
rozhodnúť sa riešiť svoj problém,
sprostredkúvame prvý kontakt s ko-
munitou im aj ich rodinám, ponú-
kame sprevádzanie v čase prípravy
na vstup do komunity, či už formou
návštev a spoločných stretnutí,
alebo tým, že takýto mladý človek
prechodne býva s nami v centre a
žije s nami našu komunitu. 

Pokračovali sme tým, že sa
každý utorok večer spoločne so
všetkými, ktorí majú záujem, mod-
líme za závislých a tých, ktorí neve-
dia zdravo riešiť svoje ťažkosti.
Orava tento duchovný boj potrebuje
a tu začína každá ďalšia pomoc. 

A dnes pokračujeme tým, že sa
centrum otvára pre mladých v kríze
ešte viac a stáva sa Domom prijatia,
kde každý mladý, kto je v životnej
kríze, môže prechodne s nami žiť
to, čo sa snažíme žiť my sami.  Na
to, aby sme pomáhali, nemôžeme
čakať, kým budeme dokonalí, lebo
aj to málo, čo máme a sme, môže
niekomu pomôcť. 
„...čo je svetu slabé, vyvolil si Boh,
aby zahanbil silných...“ (porov.
1Kor 1,27) alebo „bol som u vás

slabý, bojazlivý a veľmi prestra-
šený. Moja reč a moje ohlasovanie
nespočívali v presvedčivých a mú-
drych slovách, ale v prejavoch
Ducha a moci, aby sa vaša viera ne-
zakladala na ľudskej múdrosti, ale
na Božej moci.“ (porov. 1Kor 2,4n.)
Tieto slová nám dávajú povzbude-
nie do tejto našej služby. 
Služba pre druhých:

Väčšina našej služby v tomto
polroku bola spojená so skupina
detí a mladých z celého Slovenska,
ktorým sme poskytli ubytovanie a
stravu počas ich pobytu u nás. Aj
toto je pre nás dôležitý rozmer
služby, pretože sa v ňom učíme po-
stoju služby Bohu v človeku v tých
najbežnejších veciach. Nie vždy
predsa ide o to, aby sme vymysleli
nejaký špeciálny program, či akciu,
ale Bohu sa dá slúžiť aj v nepatr-
ných veciach. 
Prístavba:

Začalo sa s ňou 1. mája 2009 a
dnes stojí bez života. Vyhliadky na
začiatku boli optimistické, ale aj tu
sa potvrdilo, že realita je iná. Finan-
cie, ktoré mali byť na celú hrubú
stavbu, nakoniec stačili len na zá-
klady a vytiahnutie múrov. Preto
dnes prístavba nerastie a my, ktorí
sme sa tešili na to, že sa konečne
vyrieši priestorový problém v

centre, sa učíme trpezlivosti a veľ-
kej dôvere v Božiu pomoc, ktorá
nájde riešenie aj tam, kde ho ľudia
nevidia. 

Neviem, či sa niekomu prí-
stavba zdá, ako rozmar, ale ak by
náhodou, tak ho pozývam na nie-
koľko dní k nám do centra. Uvidí,
ako sa jedna miestnosť v priebehu
dňa niekoľkokrát zmení z jedálne
na spoločenskú a v nedeľu ešte aj na
súčasť kaplnky. Uvidí, ako v „ko-
munitnom byte“ premiestňujeme
veci z jednej izby na druhú, podľa
toho, kde je práve viac voľného
miesta, nie preto, že by sme nemali
radi poriadok, ale preto, že každý
voľný priestor je pre nás vzácnos-
ťou. V prístavbe sme mali dostať sa-
mostatnú jedáleň, samostatnú
spoločenskú miestnosť, a tiež ďalšie
„sociálky“ pre hostí a bytové jed-
notky pre komunitu, aby sa tak od-
delila práca od voľna.

Charles de Foucald raz povedal:
„Žijem zo dňa na deň... Zostanem tu
dovtedy, kým budem užitočný pre
túto krajinu a kým neprídu iní, aby
ma nahradili, lebo som na mieste,
kde je potrebné, aby niekto bol.“ 
Kiež sa tak, Pane, stane aj s Orav-
ským centrom mládeže. Amen.

Branislav Kožuch, riaditeľ  OCM

Cool Club oslavuje 1. narodeniny
24.augusta 2009 bolo ešte ozna-

čenie Cool Club v našom meste ne-
známym pojmom, dnes je to však
inak. Na konci letných prázdnin
oslavoval svoje prvé narodeniny. A
tak ako pred rokom zodpovední za-
čínali s obavami, čo z toho bude a
či to pre mladých bude skutočne za-
ujímavé, tak dnes prežívajú o to
väčšiu radosť. „Naozaj je  pre nás
veľkým potešením, že dnes mô-
žeme oslavovať. Lebo máme čo.
Znamená to totiž, že mladí v meste
aj v okolí prijali klub za svoje
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miesto, že sa tu chcú stretávať. Inak
by sme klub už dávno zavreli. Dnes
však Cool Club sú nielen priestory,
ale predovšetkým životné príbehy
mladých ľudí,“  povedal Branislav
Kožuch, riaditeľ Oravského centra
mládeže, pod ktorý patrí aj tento
nízkoprahový mládežnícky klub.
„Tento rok bol veľmi náročný – nie-
len preto, že to bol prvý rok nášho
fungovania a všetci sme svojím spô-
sobom začínali a hľadali cestu, ako
ísť a pracovať, ale aj preto, že bol
plný rôznych aktivít. Vďaka pod-
pore sponzorov, rôznych nadácií a
predovšetkým dobrovoľníkov sme
zorganizovali niekoľko akcií či už
pre mladých alebo širokú verejnosť.
Spomínam si na Cool Fest – prvé
mestské hry asi nielen v Trstenej,
ale aj na Orave, spomienku na
17.november 1989, prvý mládež-
nícky ples bez alkoholu,“ hovorí o
prvom roku klubu Marek Madro,
zodpovedný za jeho prevádzku. 

„Keď sa spätne pozrieme na

tento rok, je až neuveriteľné,
aký veľký kus cesty náš klub
spravil. Mám pocit, že sme sa
rozbehli, akoby sme boli na
nejakom šprinte. Začali sme
s klubom a barom, v no-
vembri 2009 sa k ponuke
klubu pridalo ja Adrenalin
Cool Centrum, kde patrí po-
silňovňa, mladí si môžu poži-
čať bicykle, skákacie
topánky, airsoft. A v júni
tohto roku sme rozšírili klub
ešte o Centrum prijatia, v kto-
rom chceme mladým cez
priateľské sprevádzanie dať
skutočne pocítiť, že nie sú
sami a stratení,“ dodáva Bra-
nislav Kožuch. Za týmto
všetkým stoja rôzne nadácie,
ktoré podporili vo svojich
grantových programoch aktivity
Cool Clubu, sponzori a ochotní
ľudia. Poprajme teda Cool Clubu,
a predovšetkým mladým, ktorí ho
volajú „náš klub“, aby rástol aj na-

ďalej na radosť tým, ktorí v ňom
pracujú, mladých, ktorí ho využí-
vajú i spoločnosti, ktorá  ho potre-
buje. 

Branislav Kožuch, riaditeľ OCM

Miništrantský výlet v Slovenskom raji
V dňoch 5.7. - 9.7. 2010 sme sa

spolu s pánom farárom zúčastnili
výletu do Hrabušíc. Hrabušice sú
zmiešanou dedinkou, kde nájdeme
mnoho Slovákov,
ale aj Rómov.
Mali sme aj tro-
chu obavy, pre-
tože  média ich
vyobrazujú iba
negatívne, ale po
našej skúsenosti s
nimi nemôžeme
na nich  povedať
nič zlé.

Náš výlet
začal smolou
ohľadom autobu-
sových spojov,
pretože v ten deň
bol štátny sviatok
a keď nám jeden

autobus doslova utiekol, neostávalo
nám nič iné, ako zavolať niekto-
rých rodičov, aby nás odviezli. Za
to im aj tu chcem vyjadriť veľkú

vďaku, lebo bez nich by sa náš výlet
skončil už na začiatku. Nestalo sa
tak, a my sme dorazili do Hrabušíc.
Boli sme ubytovaní v jednej zre-

konštruovanej
neobývanej fare.
Vyzerala nád-
herne, boli sme
veľmi spokojní.
Správcom bol
milý pán kostol-
ník, ktorý nám
neraz dával za-
ujímavé há-
danky, ktoré boli
vždy humorne
naladené.

Počas pobytu
sme boli aj dva-
krát na túre v
Slovenskom raji.
Garantujem, že
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je to taký malý „raj“ na Zemi, pre-
tože sú tu krásne prírodné úkazy
ako napríklad rôzne vodopády, po-
tôčiky, ale hlavne veľké skaliská.
Na toto všetko sme sa nevedeli vy-
nadívať. Na prvú túru sme sa vy-
brali dlhšou trasou. Liezli sme15
metrovými rebríkmi. Zastavili sme
sa pri ruinách jedného kláštora, kde
nám pán farár opísal jeho históriu.
Neskôr sme išli adrenalínovou ces-
tičkou  stúpačkami nad Hornádom,
ale to sa nám strašne zhoršilo poča-
sie, a preto sme utekali na faru, kde
sme prišli úplne premoknutí. Večer,
keď sme sa dali trochu do poriadku,
niektorí pozerali film, iní zase majs-

trovstvá sveta vo futbale. 
Nasledujúci deň pršalo, a preto

sme  museli  zostať  na fare. Nám to
neprekážalo. Hrali sme spoločenské
hry, pozera filmy, alebo sme sa roz-
právali.

V stredu bolo opäť pekne, preto
sme išli na ďalšiu túru. Táto bola
kratšia, ale o krásu nijako nie men-
šia oproti prvej. Objavili sme tu
rôzne vodopády, rokliny, ktoré sme
zdolávali rebríkmi ako v prvý deň.
Aj túto túru sme bez zranení zvládli
a vrátili sa na faru, kde sme si po rý-
chlej sprche dali turnaj vo futbale.

Nadišiel posledný deň. Pobalili
sme sa, poupratovali a poďakovali

pánovi kostolníkovi za starostlivosť
i nášmu pánovi farárovi za krásny
výlet. Pobrali sme sa na autobus,
ktorý nás mal odviezť do susednej
dediny na vlak. Lenže autobus nám
opäť „zdrhol“ a my sme museli ute-
kať 2 km do susednej dediny, preto
že vlak nám išiel o 20 minút. Nako-
niec sme ho z Božou pomoc stihli a
bezpečne sme už docestovali do
Trstenej.

Týmto sa chcem spolu s mini-
štrantmi ešte raz poďakovať aj všet-
kým, ktorí nám akýmkoľvek
spôsobom pomohli počas výletu.
Tešíme sa už na budúci rok.

Ľubomír Sahuľ

Boli sme v tábore
Na začiatku bola len nesmelá

myšlienka, ktorá sa neskôr zmenila
na rozhodnutie- zorganizujeme pre
deti tábor v kresťanskom duchu.
Potom nasledovalo hľadanie ubyto-
vania, príprava a zabezpečenie pro-
gramu. Medzitým sa papier na stole
pána farára plnil menami tých, kto-
rých náš návrh zaujal. Plánovali
sme jeden týždeň, no záujemcov
bolo trochu viac, ako bola kapacita
jedného pobytu, preto sme sa roz-
hodli, že ponúkneme ešte jeden ter-
mín tábora. Ak sa naplní, pôjde sa
na dvakrát, ak nie, tí, ktorým sa
miesto neušlo teraz, budú mať
šancu o rok. Obidva termíny sa na-
plnili aj s maličkým nad počtom. Po
všetkých organizačných záležitos-
tiach prišiel konečne deň D. V pon-
delok 19. júla sa na nás po upršanej
nedeli  zasa usmievalo spomedzi
mrakov slniečko. Pán farár dostal za
úlohu nakúpiť to, čo sme nemohli
kúpiť v predstihu a všetky potraviny
zaviezť do Bzín, to bolo naše cie-
ľové miesto. My- ja a pani Danka,
spolu s dievčatami: Rebekou, Pau-
línkou, Gabikou a Betkou sme si to
nasmerovali na železničnú stanicu.
Tam rodičia zhromažďovali svoje

ratolesti, ktoré nám mali zveriť. Po
zakúpení lístkov nám pomohli ešte
naložiť deti a ich nemalú batožinu
do našej oravskej strely a mohli
sme vyraziť. My vo vnútri vlaku
sme boli plní očakávaní smerom do
Bzín, rodičia vonku so skrývanými
obavami odchádzali domov, k svo-
jim povinnostiam. V Bzinách stál
vlak tentoraz dlhšie ako obyčajne,
možno sme spôsobili aj malé me-
škanie, kým sme povykladali
všetko, čo si deti niesli so sebou. Po
krátkej ceste pešo sa na nás usmie-
vala budova niekdajšej fary. Na
chvíľu sa mi zazdalo, že deti sa pri
pohľade na ňu prestali usmievať.
No situáciu zachránil pán kostol-
ník, ktorý s úsmevom vítal deti a
vidiac ich mierne sklamaný výraz,
poznamenal: „Nie je to síce lu-
xusný hotel, ale uvidíte, že vám tu
bude dobre.“ Ešte sme sa nestihli
poriadne ani zložiť, už bol na
mieste pán farár s proviantom. Keď
sme s pomocou detí všetko povy-
kladali, presunuli sme sa do neďa-
lekého kostola, aby sme svätou
omšou začali náš táborový pobyt.
Každý deň bol bohatý nielen na
slniečko, ale aj na množstvo zážit-

kov. Oravka sa po nasledujúce dni
pravidelne zapĺňala detským džavo-
tom. Navštívili sme Oravský hrad,
povozili sa na koňoch, splavovali
Oravu, hrali futbal a vybíjanú, sú-
ťažili, tancovali, vyrábali darčeky,
snažili sme sa zmeniť na Indiánov.
Deti predviedli svoje tvorivé schop-
nosti pri vymýšľaní indiánskych
tancov, vedúci pri hraní divadielka
O troch prasiatkach. V sobotu sme
unavení, no bohatší o nové zážitky
a priateľstvá, posledný raz v takej
zostave naplnili nám už dôverne
známy vláčik a vydali sme sa na
cestu domov. Rodičom sme odo-
vzdali deti, ktoré nám pred pár
dňami zverili a šlo sa domov oddy-
chovať. Po nedeli doma nás čakal
ďalší týždeň v Bzinách. Scenár sa
opakoval, len obsadenie sa zmenilo.
To detské úplne, v roliach vedúcich
pani Danku vystriedala pani Ľubka
a Paulínku vystriedala Dominika. A
aby to nebolo jednotvárne, slniečko
zastreli mraky. Aj tento tábor sme
začali svätou omšou. Program bol
ten istý, a predsa to bolo iné, keďže
slniečko sa s nami prvé dni hralo na
schovávačku a my sme museli do-
slova vystriehnuť chvíľku, kedy by
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sme mohli vybehnúť von. Preto sme
museli  siahnuť po náhradnom pro-
grame. Dúfali
sme, že ho ne-
bude treba, ale
nakoniec bolo
dobré, že sme
nachystali aj ten.
Chlapci si pri-
pravili erby na
rytierske štíty,
dievčatá si vyro-
bili korunky pre
princezné, po-
zreli sme si ro-
dinnú komédiu o
A l v i n o v i .
Štvrtok bol plný
prekvapení -
splavovali sme
Oravu na pltiach.
Keď sme dorazili plťou do Orav-
ského Podzámku, slniečko sa uká-
zalo zasa v plnej nádhere. Pltníci
nám pripravili zážitok navyše, ešte
raz nás povozili na plti. Tentoraz sa
však nehojdala na vlnách Oravy, ale
na podvozku vlečky. Šéf pltníkov
nám dal darček - nalodil nás na plť
pripravenú na prevoz a previezli nás
pod hrad. Tam sme si dali zmrzlinu,
aby sme skrátili čas čakania a po-
brali sme sa na vlak do Bzín. Po-
obede nás už čakala príprava

rytierskej zbroje a rytiersky súboj,
po ktorom to na farskom dvore vy-

zeralo ako na smetisku. Tento deň
nás čakalo ešte jedno prekvapenie-
dostali sme návštevu- Markových
rodičov. Jeho mamka nám upiekla
parádny malinovopudingový koláč.
Potom nasledovala diskotéka, po
krátkej noci indiánsky deň a ani
sme sa nenazdali a prišla sobota.
Deň odchodu. Všetko sme pekne
vyupratovali  a naše pohľady sa už
pomaly uberali na  smer Trstená.
Pán kostolník mal pravdu, že hoci
sme neboli v luxusnom hoteli a boli

aj problémy, predsa sme sa mali
fajn. 

Chcem v úprim-
nosti srdca poďa-
kovať ľuďom,
bez ktorých by to
nebolo ono: pani
Danke a pani
Ľubke, ktoré svoj
voľný čas a do-
volenku strávili
so mnou v ku-
chyni a s deťmi,
neúnavne čistili
haldy zemiakov,
umývali riad a
odpovedali na ne-
konečné otázky
detí.
Manželovi pani
Ľubky za to, že

nám ochotne priviezol zabudnuté
veci a na konci odviezol všetko, čo
by sme neodniesli. Dievčatám- štu-
dentkám: Rebeke, Paulínke, Ga-
bike, Betke a Dominike, ktoré
ochotne časť svojich prázdnin ne-
zištne venovali mne a deťom.
Poďakovať chcem tiež všetkým
tým nám neznámym, ktorí náš tábor
podopierali modlitbami. Všetkým
menovaným vyslovujem úprimné
Pán Boh zaplať.

Renáta Janoviaková

Stopy do neba...
... bol názov duchovnej obnovy, ktorú počas prázdninových
dní pre deti a mladých našej farnosti pripravili naši eRkári.
Počas troch turnusov sme v Pastoračnom centre v Rabčiciach
prežili naozaj požehnaný čas. Spolu sme sa smiali, hrali, tvo-
rili, športovali, ochraňovali našich anjelských zverencov,  ale
najmä objavovali a kráčali po stopách, ktoré by nás mali „pri-
blížiť“ k Nemu – nášmu Nebeskému Otcovi. 

Pre  všetky deti, ale aj mladých, ktorí  majú chuť a odvahu spoločne sa modliť, čítať Sväté Písmo, rozví-
jať svoje talenty, tvoriť a veselo sa zabávať... pripravujeme od septembra spoločné stretká. Tešíme sa na vás
každú stredu o 15:00 /na fare vzadu/. 

Mária Laceková

eRko pozýva
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Tajnička
1. Čo postavil Noe?                                        
2. V ktorej rieke pokrstil Ján Krstiteľ Ježiša
Krista?
3. Koľko rán dostal Egypt keď nechcel  pustiť
Izraelitov zo zajatia?
4. V ktorej dedine žil Lazár, Mária a Marta?
5. Sväté písmo sa delí na Starý a ....... zákon.
6. Jeden z dvanástich Jakubových synov.
7. Kto bol nájdený v košíku a neskôr bol vodcom
a záchrancom Izrealitov?
8. Kto nás vykúpil od hriechov?
9. Apoštol na ktorom Ježiš postavil svoju cirkev?                                             
10. Číslo plnosti?                                                                                                  
11. Ježiš nám priniesol...                                                                                      

12. Na ktorom vrchu dostal Mojžiš Desatoro Bo-
žích Prikázaní?                        
13. Aké meno mal muž, ktorý pomohol Ježišovi
niesť kríž?                              
14. Prvý Izrealský kráľ?                                                                                        
15. Čo si želal Šalamún od Pána Boha?                                                               
16. Koho porazil Dávid?
17. Evanjelista, ktorý mal povolanie lekár?                                                         
18. Povolanie Jozefa, manžela Panny Márie                                                        
19. Starší brat Mojžiša. 
20. Ktorá je prvá kniha Biblie?                                                                             
21. Ako sa volal Abrahámov syn?                                                                          
22. Ktoré zviera prehltlo proroka Jonáša?                                                              

Znenie tajničky z minulého čísla: Modlitba

Karin Benická

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Detské divadelné popoludnia
Na nedele v mesiaci august naša

farnosť pripravila pre deti malé pre-
kvapenie v podobe bábkového di-
vadla. Keďže nám počasie vo
väčšine prípadov prialo, farský dvor
sa pravidelne okolo 15:00 zapĺňal
deťmi, ktoré čakali na svojich roz-
právkových hrdinov. Tí ožívali v
rozprávkach: O hlúpych húskach, O
prasiatkach, O perníkovej chalúpke,
O Červenej čiapočke a O kozliat-
kach. Reakcie detí nás presvedčili,
že to nebol krok vedľa, preto aj keď
prázdniny skončia, deti sa budú
môcť tešiť na ďalšie vystúpenia,
ktoré plánujeme uskutočniť  raz do
mesiaca.

Renáta Janoviaková

Farská matrika
Krsty Sobáše Pohreby

Trstená
Tobias Matušiska, Michel Sklada-
nová, Eliška Urbáneková, Tobiáš
Žembéry, Richard Bednár, Gabriela
Pichlerová, Oliver Súlovec, Dávid
Žatkuliak, Sofia Portugálová, Ma-
rianna Petrovičová, Nicolas Gabara,
Maurício Furdek, Marcel Ján Badín,
Matej Tabačák, Roman Kubas,
Nella Zoe Zemánková, Vanesa Po-
láčiková, Vanesa Smitková, Aneta
edvecká, Matúš Roško, Ema
Trstenská, Lukáš Koleják
Zábiedovo
Timea Štrnálová, Vivien  Mišeková,
Sebastián Paučo 

Františka Mišíková (1994), Karol
Dendis (1934), Terézia Chreneková
(1928), Justína Gembalová (1940),
Anna Marčáková (1930), Františka
Hlinová (1922), Štefan Hlina
(1970), Mária Balková (1931), Kle-
ment Štefánek (1933), Marián Po-
rubský (1946)

Pavol Tokarčík a Mária Zuberská,
Jakub Urbánek a Eva Mačorová,
Martin Krasuľa a Soňa Planietová,
Pavol Šefčík a Veronika Bednárová,
Boris Kramár a Zuzana Hlušáková,
Marek Kuka a Jaroslava Dideková,
Vladimír Rada a Petra Jurisová,
Rastislav Gaššay a Andrea Jendrá-
šková, Michal Orság a Lucia Gu-
rová, Andrej Trsťan a Andrea
Medvecká, Dušan Chudý a Miro-
slava Bernaťáková, Vladimír Rus-
nák a Mária Štrbová, Jozef Bolek a
Božena Glončáková, Pavol Vrabček
a Soňa Šálková, Callan Randall
O´Neill a Janka Kyseľová
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