Radosť

Časopis farnosti Trstená
Čakám na stretnutie so svojou
láskou o 10.00 hod. na námestí. V
ruke zvieram ružu, starostlivo som
ju vyberal v kvetinárstve, aby to
bola tá najkrajšia. V duchu sa teším
na spoločné chvíle, v
hlave sa mi premietajú
posledné krásne okamihy na spoločnom výlete. Je 10.15 hod.,
niečo ju trošku zdržalo,
nevadí, času dosť. O
10.30 hod. som už nervózny, čo sa stalo, kde
je chyba. Možno nejaká
nehoda jej zabránila
prísť. Ešte počkám polhodinku. O 11.00 hod.
som už na odchode,
ruža ma páli v prstoch,
kde som urobil chybu?
Prečo neprišla? Telefón
je hluchý, nezavolá. Na
druhý deň sa stretneme
v meste. Akoby sa nič
nebolo stalo. Úsmev,
objatie. Kde si bola?
Ááááááááále, všimla
som si pekné náušnice vo výklade
zlatníctva, tak som si ich bola skúsiť. A čo ja? Ale veď neumieraš, aj
zajtra je deň.
Nejako podobne vyzerá aj náš
vzťah k Bohu. Čaká na stretnutie so
mnou každý deň, v ruke drží ružu,
aby nás potešil, má pre nás pripravený nádherný výlet na ďaleký ostrov s krásnou plážou a palmami,
kde nikdy nie je zima. A my sa zastavíme pred stretnutím obzrieť si
nové lyže, nestihneme stretnutie s
Bohom pre našu zaneprázdnenosť
nakupovaním vecí, ktoré sú nám
nanič na tropickom ostrove.
Kde Boha nájdeme? Kde nás
čaká? A čo to pre nás má za darček?
Ako sa s ním vôbec môžeme

stretnúť? Veľa otázok, ťažké odpovede. Pritom je to jednoduché. Cirkev stráži drahocenný poklad
sviatostí, cez ktoré jedine sa môžeme stretnúť s Pánom. S tým,

ktorého by sme mali milovať najviac na svete, ktorý by pre nás mal
byť zmyslom života. Pozýva nás
na stretnutie a vstúpi priamo do
našej duše, do nášho vnútra, do nás
samotných. Urobí to cez sviatosti,
ale my sa zachováme k nemu často
odmietavo. Čaká dlho, hodinu,
deň, týždeň, často aj rok, ba desaťročie. Jemu ruža v ruke nikdy nezvädne a stále bude mať pre nás
pripravený úsmev. Ale my si nevážime jeho lásku, pohŕdame ňou,
dávame prednosť hlúpostiam tohto
života pred krásnym životom budúcej našej existencie. Veď ešte
neumierame, povieme si, času dosť
na zamyslenie sa nad tým, čo bude
potom. Zo sviatostí si spravíme

2/2011
Ročník III.

nejaké nutné stretnutie s Bohom,
nech je rád, že o neho vôbec zavadíme, a aj tak to nemyslíme vážne.
A potom to dopadne ako s nepodarenými rande. Boh síce čaká,
ale my veľakrát neprídeme. A zrazu ma prísť
to závažné rozhodnutie,
čo ďalej. Príde koniec
tohto prvého, skúšobného života a my zistíme, že sme ho
premárnili. A tak, ako v
bežnom živote sa nakoniec dvaja rozídu, Boh s
nami rozviaže puto.
Puto, ktoré sme sami nechceli a ktoré nás „zväzuje“.
Ak mi na niečom záleží, obetujem pre to
svoje pohodlie. Ak mi
na niekom záleží, dokážem pre neho sa čohosi
zriecť. Boh pre nás obetoval život a čo my? Nič
od nás nechce, len sa
stretnúť, stretnúť včas a
pripravení, s úsmevom a časom
pre neho. Za to nás obdaruje
plným priehrštím lásky. A o tú
predsa každému ide. Je tu s nami,
chce byť s nami celý život a chce
sa nám darovať. Vezmime si ho,
prijmime ho nie z nutnosti a strachu pred jeho trestom, ale s očakávaním spoločného zväzku v
nádhernej krajine lásky a radosti.
Také spojenie nám nič nenahradí a
naše malé obety kvôli stretnutiam
s ním sa nám tisíckrát oplatia.
Sviatosti sú takým rande s ním.
Tešme sa na to, utekajme za ním,
nemeškajme pre malichernosti,
ktoré môžu počkať. Uvedomme si
hodnotu takého spojenia pre nás.
Jaroslav Chovanec, farár
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Milí čitatelia,
už po 2. krát v tomto roku sa vám
prihovárame Radosťou pre radosť.
Aby sme sa však dokázali naozaj
radovať zo všetkého, čo nám každodenný život prináša, musíme byť
slobodní. Slobodní v konaní, myslení, prežívaní. Sloboda však neznamená anarchiu, ale ide ruka v
ruke so zodpovednosťou. Vieme sa
teda naozaj radovať?
Tak, ako po minulé roky, aj v
tomto roku sme mohli byť v
letných mesiacoch svedkami
alebo priamymi účastníkmi
mnohých slávností, aktivít v
našej farnosti. Deti prvýkrát
prijali Eucharistiu, potom s
nadšením v spoločnej procesii sme oslavovali sviatok
Tela Pána Ježiša. V kruhu dospelých kresťanov sme privítali mladých, ktorí sa
rozhodli prijať sviatosť dospelosti - sviatosť birmovania. Privítali sme nového
pána kaplána, mali sme možnosti zúčastniť sa novokňazských požehnaní, oslávili
sme 20. výročie založenia
zboru Mária. Prežili sme
krásnu slávnosť Karmelského - Škapuliarskeho odpustu, festivalu Spievajme
Márii... Tešili sme sa, že Pán Boh
nás miluje, pretože nám prostredníctvom kňazov ponúka hojnosť
príležitostí k pristupovaniu ním
ustanovených sviatostí. Aj rôzne
prázdninové aktivity a podujatia divadlo, bábkové divadlo, letné tábory pre deti, výlety, v hojnej miere
prispeli k regenerácii tela aj ducha.
Aký krásny je život, ktorý pripravil
Boh tým, čo ho milujú.
A teraz si prečítajme aj iný pohľad na tie isté udalosti. Konečne,
že už deti absolvovali prvé sväté
prijímanie, lebo dopraviť ich každú
nedeľu a vo sviatky do kostola, pretože si museli dať podpísať kar-

tičky a to nebolo vždy jednoduché.
Chvalabohu, že prešla aj birmovka,
a že je len raz za život, veď štvať
sa s pubertiakom, aby nejako už len
chodil na tie stretká a podpisovať
kartičky bez toho, aby vyrobil
hanbu, že ho prichytia, ako behá
poza kostol, to stálo nemálo sľubov
na bohaté dary. A ešte si nakoniec
ktosi vymyslí, že by bolo potrebné
spraviť poriadnu slávnosť s výzdobou kostola, kamerou, fotografom.

Prečo nie? Ale, nemohli by to urobiť animátori? Keď si už našli čas
a pripravili tie naše deti k sviatosti,
mohli by to už dotiahnuť aj po vonkajšej stránke. A možno by na tom
malo záležať aj kňazom, veď príde
pán biskup. A naozaj, každý chápe,
že za všetko sa platí, ale prečo sa
zase niekoľkí rodičia dohodli, pretože samozrejme nie všetci máme
na takéto nepodstatné veci čas, že
sa treba skladať takou istou sumou
ako po minulé roky. Čo na tom, že
sa to ako vždy vyúčtuje a zvyšok
daruje ako milodar. Naozaj je to
kresťanské? Veď boli ohromné výdavky na šaty, hostinu, dary a v

tomto nemôžeme byť predsa horší
ako iní. A to ešte človek nespomína
prázdniny. Čo s tými deťmi? Ďalšie starosti a výdavky navyše. Človek v tomto dnešnom svete drie
ako otrok a tých peňazí a času stále
niet. Žeby toto Boh chcel? Ozaj, a
má nás Boh naozaj všetkých rovnako rád?
Rovnaké situácie, rozličné pohľady, názory. A každý má ten svoj
vlastný. Ale zamysleli sme sa niekedy nad sebou, svojím životom?
Čomu
dávame
prednosť a čo je pre nás dôležité? Naozaj nám stojí zato,
že konáme práve tak, ako konáme alebo sme len vo vleku
požiadaviek trendov dneška?
Sme si vedomí, že Boh nám
dal slobodnú vôľu, a len my
sami sme zodpovední za seba
a svoje deti, že len a len my
dávame robiť zo seba novodobých otrokov konzumu,
nezodpovednosti, výhovoriek a závisti?
Naučme sa pozerať na seba a
svet reálnymi očami a prestaňme hľadať všetky možné
spôsoby, ako sa zbaviť vlastnej zodpovednosti hľadaním
chýb a zvaľovaním viny na
iných, spoločnosť, autority,
Boha. Len tak pochopíme, že Boh
nás naozaj miluje a nekladie nám
prekážky, aby sme sa mohli radovať aj tu na zemi. Ak sa nenaučíme
tešiť sa z ponúkaných darov a milostí tu, nebudeme to vedieť ani vo
večnosti.
Skúsme využiť čas aj pre potreby svojej duše a nebojme sa zapájať do rôznych farských,
Cirkevných aktivít tak, ako nás
všetkých a sústavne pozýva k rôznym činnostiam a aktivitám v
našej farnosti pán farár.
„Nebojme sa radovať sa zo života!“
Andrea Šprláková
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Úsilie o jednotu Cirkvi v diele sv. Cyrila a Metoda
Najväčšou obavou pri nástupe
Benedikta XVI. na pápežský stolec,
ktorého mnohí označovali za „pancierového kardinála“ bolo, že sa
zabrzdí ekumenický dialóg. Tieto
predpovede sa však vôbec nenaplnili. Naopak, tento pápež sa
prezentuje až prekvapujúcou
snahou o jednotu Cirkvi. Je to
možné vidieť z viacerých jeho
krokov. Snaží sa o nastolenie
jednoty najmä s oddelenými
bratmi, s ktorými máme najviac
spoločné. V tomto duchu môžeme vidieť sňatie exkomunikácie a následné začatie
vieroučných rozhovorov s Bratstvom sv. Pia X. Podobne je to
aj s intenzívnym dialógom s
Anglikánskou cirkvou, ktorý
vyústil do vydania apoštolskej
konštitúcie Anglicanorum coetibus a k hromadnému návratu
istej časti Anglikánskej cirkvi
do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou. A napokon, aj
keď to možno navonok nie je až
tak vidieť, obrovský pokrok bol dosiahnutý s Pravoslávnou (ortodoxnou) cirkvou. Osobitne zbližovanie
Moskvy a Ríma je podľa niektorých analytikov pokladané za jeden
z najzaujímavejších fenoménov
dnešnej svetovej politickej scény.
Niektorí dokonca očakávajú stretnutie pápeža Benedikta XVI. s moskovským patriarchom Kirilom II.
už v horizonte dvoch rokov.
Mnohí sa pýtajú, ako je možné,
že za tak krátky čas pontifikátu Benedikta XVI. sa postúpilo v ekumenických otázkach tak dopredu.
Odpoveďou by mohlo byť to, ako
súčasný pápež chápe ekumenizmus.
Je to do značnej miery odlišné od

predchádzajúceho obdobia. Svätý
otec poníma úsilie o jednotu Cirkvi
ako úsilie o jednotu cirkví s Rímskym veľkňazom. Vo všetkých
vyššie spomenutých dialógoch sa
snaží dosiahnuť práve takúto jed-

notu. Aj dnes totiž platí zásada,
ktorú vyslovil už sv. Ambróz: „ Ubi
Petrus, ibi ecclesia – Kde je Peter,
tam je Cirkev. “
Takéto ponímanie jednoty
Cirkvi, aké môžeme badať u súčasného pápeža, je veľmi blízke tomu,
ako jednotu Cirkvi chápali sv. Cyril
a Metod. Oni už pred 1150 rokmi
pochopili, že pravá Katolícka cirkev nemôže byť nezávislá od pápeža. Bolo to práve v období, kedy
sa najviac začal vyostrovať konflikt medzi východom a západom a
oni sa museli rozhodnúť, na ktorú
stranu sa priklonia. Aj keď si vybrali ťažšiu cestu, my aj po toľkých
storočiach vieme, že sa rozhodli

http://www.postoy.sk/node/1755
http://www.svetkrestanstva.sk/2009/11/anglicanorum-coetibus-dvere-pre.html
http://www.postoy.sk/brat_rim_a_sestra_moskva
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správne. A nielen to. Aj dnes môžeme čerpať z tohto ich rozhodnutia impulzy pre nachádzanie
jednoty medzi Katolíckou cirkvou
a Pravoslávnou cirkvou.
Na preklenutie priepasti je
vždy potrebné postaviť most.
Týmto mostom nad priepasťou schizmy, ktorá trvá medzi
východom a západom už takmer 1000 rokov môžu byť
práve solúnski bratia, ktorých
majú vo veľkej úcte oba
brehy tejto priepasti. Toto pochopili už viacerí pápeži počínajúc Levom XIII. až
doposiaľ. Podobnú úlohu
zjednocovateľa dvoch rozdelených cirkví predstavuje v
súčasnosti bl. John Henry kardinál Newman, ktorého Benedikt XVI. vyhlásil za
blahoslaveného počas svojej
návštevy Veľkej Británie v
septembri minulého roka.
Tento najznámejší anglický
konvertita na rímskokatolícku
vieru, ktorý sa ešte ako anglikán
pokúšal o návrat ku katolíckym
koreňom a je považovaný za zakladateľa tzv. „anglokatolicizmu“, je
dnes nasledovaný mnohými anglikánskymi veriacimi, ktorí chcú
patriť do plného spoločenstva s
jednou Cirkvou. Je to možné aj
vďaka tomu, že tento slávny kardinál je vysoko vážený aj medzi samými anglikánmi.
Pozrieme sa teda postupne na
historické súvislosti, ktoré odzrkadľujú úsilie sv. Cyrila a Metoda o jednotu Cirkvi a tiež na to,
ako sa potom neskôr Cirkev postavila k tomuto ich odkazu.
Lukáš Stolárik, bohoslovec
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Vznik stredovekej farnosti Trstená v 14. storočí
1. časť
V kalendárnom roku 2011 si
mesto Trstená ako aj samotná farnosť pripomína jubilejné 640. výročie prvej písomnej zmienky svojej
existencie. Touto drobnou štúdiou
chceme prispieť k poznaniu
najstarších
cirkevných
dejín mesta Trstená, čo
môže prehĺbiť poznatky,
súvislosti a kauzalitu medzi
založením mesta Trstená a
vznikom rímskokatolíckej
farnosti v stredovekej
Trstenej.
V 13. a 14. storočí stredoveký chotár Trstenej pôvodne patril na najnižšej
úrovni riadenia pod administratívnu správu mestečka
Tvrdošín (prvá písomná zmienka o
tomto mestečku je z roku 1265).
Bolo to z toho dôvodu, že stredoveký chotár Trstenej bol súčasťou
extravilánu Tvrdošína a v jeho hraniciach vyrástlo aj nové stredoveké
mestečko Trstená. Tvrdošín bol v
tom čase najsevernejšou stabilnou
sídliskovou jednotkou formujúcej
sa Oravskej stolice smerom k hraniciam s Poľským kráľovstvom,
kým v roku 1371 šoltýskej rodine
Hertelovcov nebola vydaná listina,
na základe ktorej v zmysle platných
právnych uhorských zákonov a
zvyklostí mali počas dvadsiatich
rokov vybudovať a hospodársky
stabilizovať novozaložené sídlisko
Trstená, ktoré malo pôvodne nemecký názov Pringenstadt. Tvrdošín (Wardossin) bol v listine z roku
1371 označený ako majetok (possessio nostra), kým novovznikajúce sídlo Trstená bolo označené
ako mesto (civitas). Pôvodný stredoveký chotár Tvrdošína spolu aj s
neskorším mestečkom Trstená (Pringenstadt) patril do polovice 14.

storočia na vyššom stupni administratívneho začlenenia do Zvolenského komitátu, v rámci ktorého sa
formovali neskoršie šľachtické stolice: Orava, Liptov a Turiec. Na

zriadenia v Uhorskom kráľovstve.
Na základe toho môžeme predpokladať, že pred rokom 1382 formujúca sa stredoveká Trstená asi
desať rokov bola súčasťou Orav-

území pôvodného Zvolenského komitátu sa už koncom 13. storočia
začal formovať samostatný hradný
komitát s centrom na Oravskom
zámku, ktorého sa začiatkom 14.
storočia zmocnil Matúš Čák Trenčiansky. Po skonsolidovaní politických pomerov v Uhorskom
kráľovstve smrťou Matúša Čáka
(+ 1321) sa Oravský zámok a celý
hradný komitát spolu so stredovekým chotárom Tvrdošína i Trstenej
vrátil do vlastníctva vládnuceho
panovníka Karola Róberta z Anjou
(1308 – 1342). V roku 1331 uhorský kráľ vyňal tento hradný komitát spod právomoci zvolenského
župana a zveril ho komorskému
grófovi v Kremnici. Približne v rokoch 1331 až 1354 aj stredoveký
chotár Tvrdošína, v rámci ktorého
sa po roku 1371 konštituovalo mestečko Trstená (Pringenstadt), bol v
správe komorských grófov z
Kremnice. Niekedy pred rokom
1382 sa Oravská stolica definitívne
dotvorila ako samostatný samosprávny celok v rámci stoličného

skej stolice.
Niekedy koncom 11. storočia
boli severné časti dnešného Slovenska, teda aj región Oravy, postupne pripojené k územiu
Uhorského kráľovstva. Orava patrila v duchovnej správe pod jurisdikciu Ostrihomskej arcidiecézy.
Ostrihomská arcidiecéza sa členila
v stredoveku na archidiakonáty a
región Oravy patril do Nitrianskeho archidiakonátu. Kanonická
vizitácia z roku 1559 uvádza, že
územie farnosti Tvrdošín a Trstená
patrilo do Oravského dekanátu (dištriktu). Pravdepodobne už v polovici 13. storočia bola zriadená fara
na Oravskom hrade, ktorý bol významný nielen z hľadiska strategicko-vojenského,
hospodársko-ekonomického, sociálneho, kultúrneho, ale aj náboženského. Neskôr bola farnosť z
Oravského hradu preložená do
Sedliackej Dubovej, kde bol erigovaný stredoveký farský Kostol
svätých Kozmu a Damiána. Na
zriadenie novej farnosti v Trstenej
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mala zásadný vplyv a dosah existencia stredovekej farnosti v Tvrdošíne, ktorá je doložená už v roku
1332, kedy istý farár Peter z Tvrdošína (de Tordeseu) v Nitrianskom
archidiakonáte odhadol svoj farský
majetok na jednu hrivnu, z čoho zaplatil určený desiatok (solvit decimam rectam). Predpokladáme, že
už v prvej tretine 14. storočia pod
jurisdikciu stredovekej farnosti v
Tvrdošíne patril aj neskôr vyčlenený chotár
Trstenej na základe
listiny z roku 1371,
kedy sa tu začalo formovať
stredoveké
sídlisko pod dedičnou
richtárskou dynastiou
Hertelovcov. Listina z
roku 1371 uvádza, že
ešte prv ako bratom
Jánovi, Martinovi a
Jakubovi Hertelovcom bola udelená výsadná
listina,
v
pôvodnom
širšom
chotári Tvrdošína (na
území dnešnej Trstenej) mal majetok
(lúky) istý Pavol a
jeho rodina (prata Pauli), ktorý neskôr v novozaloženom meste získal
dva lány zeme spolu s dvoma dvorcami. Domnievame sa, že ide o
staršie osídlenie chotára Trstenej
spred roku 1371. O niekoľko rokov
neskôr v roku 1380 sa zemania z
tzv. Horného Tvrdošína (Thvardossin superior) menovite Ladislav
Kahás a Ján, syn Dominika z Košece (de Kaza), sa sťažovali na porušovanie ich práv, ktoré im boli
udelené ešte za čias panovania
uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého. Uhorský kráľ Ľudovít I. prikázal podkastelánom Oravského
hradu dodržiavať slobody a práva
spomenutých šľachticov. Vo výsadnej listine mesta Trstená (zo 6. 1.
1371) sa tiež spomína, že aj obec
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Tvrdošín dostala novú donáciu od
uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého. Listina z roku 1435 bližšie
určuje výsady zemanov z Horného
Tvrdošína. Domnievame sa, že
osada Horný Tvrdošín (villam dictam superior Tvardossin) koncom
14. storočia susedila bezprostredne
s novokonštituovaným chotárom
stredovekého mestečka a farnosti
Trstená. Osada Horný Tvrdošín je

doložená aj v listine z 25. 6. 1395
(in superiori Tuardossin), zároveň
aj v listinách z 12. 3. 1409 (in superiori Tvardossin) a z 2. 3. 1409
(Twardossin). Historička S. Maťugová na základe výskumu stotožňuje stredoveký Horný Tvrdošín s
Trstenou. V roku 1397 sú v rámci
Nitrianskeho archidiakonátu doložené stredoveké farnosti v Dolnom
Kubíne (Rubny), Veličnej (Magna
Villa), Sedliackej Dubovej (Dobova), Trstenej (Krisina) a v Tvrdošíne (Tvardossin).
Dismembrácia znamená oddeľovanie sa novovznikajúceho mestečka Trstená (Pringenstadt) od
stredovekej farnosti Tvrdošín. Proces bol pomerne zložitý a prebiehal
asi v rozmedzí rokov 1371 až 1391.

Je zrejmé, že terajší chotár, teda intravilán i extravilán Trstenej, pôvodne podliehal pod duchovnú
správu farára v Tvrdošíne. Už pred
rokom 1371 tu Pavol a jeho rodina
zrejme vytvorili nejaké sídlisko,
ktoré je označované v zakladajúcej
listine z roku 1371 ako villa. Pavol
a jeho rodina boli filialistami farnosti v Tvrdošíne. Na základe tejto
skutočnosti možno predpokladať,
že vzhľadom na rozsiahlosť pôvodného
chotára Tvrdošína
sa na území terajšej
Trstenej začalo formovať samostatnejšie
nesúvislé
osídlenie (rodina
spomenutého
Pavla). Dňa 6. januára 1371 bola vydaná výsadná listina
pre šoltýsku rodinu
Hertelovcov, aby
založili mesto Pringenstadt a zároveň
boli na dvadsať
rokov oslobodení
od platenia akýchkoľvek poplatkov
a daní. Novozaložené mesto vznikalo a formovalo sa postupne.
Preto zrejme vznikala aj potreba
erigovania novej samostatnej farnosti. Po roku 1371 bol chotár
mestečka Trstená (Pringenstadt)
osídľovaný tak pôvodným slovenským obyvateľstvom, pretože
mesto vznikalo v chotári Tvrdošína
(Wardossin), ako aj novými osadníkmi z Nemecka (uplatňovanie
nemeckého práva, v listine z roku
1371 sa spomínajú tzv. iura theutonicalia) a zo sliezsko-poľského
pomedzia (Einsiedel – Heremi).
Vďaka vnútornej i vonkajšej kolonizácii vtedajšej Trstenej došlo
pravdepodobne v rozmedzí spomenutých dvadsiatich rokov (1371 –
1391) k postupnému prirodzenému
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nárastu obyvateľstva. Rozvoj mestečka a jeho duchovné potreby si
vynútili zriadenie samostatnej stredovekej farnosti spolu s postavením
gotického kostola Blahoslavenej
Panny Márie. Už výsadná listina z
roku 1371 spomína, že kňazovi
treba dať dva lány zeme (item presbytero duos laneos istud tamen
non omittendum). Možno teda
predpokladať, že už v roku 1371 sa
uvažovalo nad zriadením samostatnej farnosti, pretože v uvedenej listine sa doslovne píše, že kňaz má
mať pre svoje ekonomické i hospodárske zábezpečenie a obživu dostatočné množstvo pôdy, kde
vyrastie fara a farský kostol. Zem
(pôda) ako základná hodnota bola
pre stredovekého človeka zdrojom

obživy v súlade s jeho prirodzeným
chápaním sveta a Boha. Na osamostatnenie Trstenej (Pringenstadt) v
14. storočí od farnosti Tvrdošín v
duchovnej i jurisdikčnej právomoci
bolo potrebné zrealizovať niekoľko
základných krokov. V duchu kanonického práva farár a farnosť v
Trstenej museli mať dostatočné
hmotné zabezpečenie. Zrejme v rokoch 1371 až 1391 magistrát Trstenej
požiadal
ostrihomského
arcibiskupa prostredníctvom farára
v Tvrdošíne o oficiálny súhlas na
zriadenie novej farnosti. Táto predpokladaná žiadosť o osamostatnenie mohla byť poslaná do
Ostrihomu na schválenie týmto arcibiskupom: Tomášovi Telegdymu
(1367 – 1375), Jánovi Sordiovi

(1376 – 1378), Demeterovi Vaskútimu (1379 – 1386) alebo Jánovi z
Kaniže (1387 – 1418). Pre zriadenie novej farnosti bolo nutné postaviť dôstojný a primeraný kamenný
kostol pre vykonávanie Božieho
kultu, teda na slávenie liturgie, čo
súviselo s ekonomickým rastom
mesta a príjmov jeho obyvateľstva.
Nový farský kostol v Trstenej
musel byť buď konsekrovaný
alebo aspoň benedikovaný (požehnaný). Novopostavený farský kostol bol zasvätený Blahoslavenej
Panne Márii. Zároveň s novovytvorenou farnosťou vznikol aj samostatný stredoveký farský
cintorín v Trstenej.
Marek Ďurčo

Štátny archív Bytča, pobočka Dolný Kubín, fond Mestečko Trstená 1608 - 1871, k. 1, inv. č. 7 (jednoduchý odpis latinskej listiny 1371 z konca 18. storočia); k. 1, inv. č. 10 (cisár Ferdinand II. potvrdil 22. 1. 1636 mestské privilégiá Trstenej ako aj listinu z roku 1371).
Smetana, Ján: Trstená 1371 – 1918. In: Trstená 660. Martin : Osveta, 1973, s. 68 – 185.

Potravinová banka na Orave
Možno ste si všimli, že v posledných týždňoch viackrát zazneli
v našom mestskom rozhlase slová
o potravinovej banke. V tomto roku
ju začala prevádzkovať Spišská katolícka charita. Je to bezplatný
výdaj potravín pre sociálne zariadenia, detské domovy, znevýhodnených občanov a rodiny, ktoré
spĺňajú stanovené podmienky. Aj v
našom okrese sme zareagovali na
túto výzvu.
Koncom minulého roka sa rozhodol diecézny riaditeľ PhDr. Ing.
Pavol Vilček zaradiť do zoznamu
prevádzkovateľov potravinovej
banky aj Spišskú katolícku charitu
a sklad v Dovalove pri Liptovskom
Mikuláši sa začal napĺňať tonami
potravín. Akonáhle sme sa dozvedeli základné informácie a podmienky týkajúce sa zaobstarania,
dovozu a výdaja potravín, zišli sme
sa na stretnutí so zástupcami miest

a obcí, aby sme mohli ich občanom
poskytnúť túto bezplatnú pomoc.
Zareagovali veľmi pružne ani
jeden predstaviteľ obce nezaváhal,
hoci správy z médií ohľadom potravinovej banky neboli vždy pozitívne. Zaviedli sme si systém,
rozdali úlohy, stanovili termíny a v
druhom júlovom týždni sme zabezpečili pre celú hornú Oravu viac
ako 26,5 tony potravín, čo znamená
pomoc pre vyše 660 občanov.
Koordinácia práce okolo dovozu
potravín bola tak zorganizovaná, že
sme dostali veľkú pochvalu od
kompetentných, pretože nielen zohratosť samospráv, ale aj systém,
akým bolo všetko zabezpečené,
bolo ohodnotené ako jedinečné a
výnimočné, vrátane dokumentov,
zoznamov prijímateľov potravín a
iných záležitostí. Pán predseda
ZMOHO Ing. Banovčan, ktorý mi
bol v tejto úlohe veľmi nápomocný

sa vyjadril: „ Sme fungujúci región...“ Preto ďakujem nielen jemu
a jeho pani manželke, ale i všetkým pracovníkom, ktorí splnili
svoju úlohu pri pomoci, od úradníčok, ktoré vypisovali zoznamy a
dokumenty, šoférov pri rozvoze i
pomocníkov, ktorí dvíhali tony potravín i keď bez nároku na odmenu, tá na nich čaká zrejme v
nebi...
Buďme vďační i za túto pomoc
aj keď nie vždy sa dá každému vyhovieť, všetko má svoje plusy aj
mínusy, no konať skutky Božieho
milosrdenstva by malo byť pre nás
samozrejmosťou.
Potravinová
banka bude podľa predbežných
termínov prevádzkovaná do konca
novembra tohto roku. Občania,
ktorí spĺňajú podmienky, môžu
túto pomoc prijať len raz.
Janka Benická
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Rozhovor s ...
Júl, pre žiakov a študentov začiatok prázdnin, pre mnohých dospelých čas dovolenky a pre ďalších úplne
obyčajný deň. Pre našu farnosť deň výnimočný a to nielen tým, že bol prvý piatok a slávnosť Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho. Nasvedčoval tomu trocha väčší ruch v sakristii, dievčina s kytičkou ruží a jedna neznáma
tvár, z ktorej vyžaroval pokoj a sústredenie. Na veži odbilo štvrť na sedem, miništrant zvončekom oznámil,
že svätá omša začína. Do zvukov piesne vykročil sprievod, na konci ktorého vstúpil do svätyne zatiaľ pre väčšinu z nás neznámy kňaz - Michal Marlenga. Po týždni strávenom v našej farnosti som ho poprosila o chvíľu
jeho času a položila som mu pár otázok.
Máte súrodencov?
Tajomstvo...Dar...Zodpovednosť...
Áno, mám jedného brata, ten má už Ale v prvom rade tajomstvo.
svoju vlastnú rodinu. Zatiaľ bývajú
Aký je najsilnejší zážitok z
u svokrovcov v Rabči, ale stavajú Vášho predchádzajúceho pôsobev Polhore dom.
nia?
Vaše kňazstvo - bola to záleži- Bolo ich viacej, ale nechávam si
tosť náhleho rozhodnutia pod ich pre seba.
vplyvom nejakej udalosti, osoby
Ak Vám popri Vašich kňazPán farár nám pri Vašom pred- alebo išlo u Vás o postupné dozrie- ských povinnostiach zostane
stavovaní povedal, že ste desiaty vanie k takémuto rozhodnutiu?
voľný čas, ako ho trávite? Máte
rok kňazom, Vaše korene sú na Ako malému chlapcovi sa mi nejaké záľuby?
Orave a že ste doteraz pôsobili na služba kňaza páčila. Samotné roz- Samozrejme, že mám záľuby. Je to
Spiši. Ktoré farnosti boli doteraz hodnutie prišlo v tretej triede gym- fotografovanie, maľovanie, rád si
Vašim pôsobiskom?
názia. Veľký vplyv na mňa mal don pozriem hodnotný film.
Trstená je moja 5. farnosť. Bol som Sobota, salezián v Námestove,
Čo je námetom Vašich fotovysvätený trochu neskôr, rovnako ktorý sa s nami stretával na jednej grafií, malieb?
ako Braňo Kožuch. Po vysvätení z chát na Slanej vode.
Podľa danej situácie. Sú to námety
som bol poslaný do Popradu, kde
Mali ste /máte/ nejaké vzory, z prírody, niekedy človek, neživá
som pôsobil ako kaplán, potom ktoré Vás inšpirujú v kňazskom ži- príroda...
som bol kaplánom v Spišskej Novej vote?
Mali ste aj nejaké výstavy?
Vsi, v Odoríne a v Ľubici.
Áno, mám. Je to pán farár Bočkaj. Oficiálne nie.
Už som hovorila, že pochádzate Síce zomrel, ale pre mňa navždy
Čo robíte s tým, čo vytvoríte?
z Oravy. Konkrétne je to dedina zostáva kňazským vzorom.
Keď sa mi páči to, čo urobím, tak
Oravská Polhora, kde ste prežili
Ako rodičia prijali Vaše roz- to darujem. Alebo si to nechávam
detstvo. Aké sú spomienky na Vaše hodnutie stať sa kňazom?
pre vlastné potešenie.
detstvo, s čím sa spájajú, k čomu Myslím, že veľmi pozitívne.
V kňazskom povolaní človek
sa rád vraciate?
A čo priatelia, známi? Aké boli často musí zmeniť svoje pôsoBývali sme najskôr v Námestove, ich reakcie na Vaše rozhodnutie? bisko. S čím sa Vám spája preklapotom rodičia kúpili rodinný dom v Boli rôzne.
danie- odchod z jednej farnosti a
Oravskej Polhore, ktorý postupne
V každom povolaní človek za- príchod do novej?
poopravovali. Ako deti sme veľa čína plný elánu, nadšenia, plánov Strata a nádej, že získam opäť
času trávili vonku, chodili sme na a ideálov. Líši sa predstava kňaz- niečo nové.
čučoriedky, na hríby... ako dedinskí ského povolania, ktorú ste mali
Kvôli kňazstvu ste sa vzdali
chlapci...no a tiež pomocou rodi- ako novokňaz od tej, ktorú máte svojej vlastnej rodiny - je ešte
čom...
teraz? Ak áno, v čom?
niečo, čoho ste sa kvôli kňazstvu
Máte popri svojich povinnos- Ani nie.
museli vzdať? A na druhej stranetiach čas vracať sa domov, navštePastorácia - inklinujete špe- je niečo, čo získavate?
vovať rodičov, alebo sú tieto ciálne k nejakej vekovej skupine Áno, veď bez toho by to nešlo.
návštevy len zriedkavé?
/deti, mládež, rodiny, chorí, starí/?
Čo prvé Vás oslovilo v novom
Pravdaže, dá sa. Kým som pôsobil Nie.
pôsobisku - teda v našej farnosti?
na Spiši, bolo to pomerne ďaleko,
Čo pre Vás osobne znamená Kostol.
ale teraz mám k rodičom len 35 km. kňazstvo?
Renáta Janoviaková
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Slávnosť prvého prijatia sviatosti zmierenia a
Eucharistie
... v Trstenej

Posvätnosť chvíle stretnutia sa
so živým Bohom, jedinečnosť
času, kedy sa Boh bytostne dotýka
človeka, stáva sa jeho súčasťou a
človek si oveľa viac uvedomuje, že
je súčasťou Toho, ktorý JE.
Ak sme na túto posvätnosť a jedinečnosť zabudli, ak sa pre nás
svätá spoveď a Eucharistia stala len
rutinou alebo sme ju úplne vypustili
zo svojho života, prvý júnový víkend mohol byť pre nás školou.
Školou, v ktorej sme sa znova
mohli naučiť žasnúť nad jednoduchosťou a úchvatnosťou stretnutia
sa s Bohom.
Práve tento víkend 108 detí z
našej farnosti zažilo to, na čo sa pri-

pravovali dlhý čas- v sobotu sa prvýkrát stretli s odpúšťajúcou Láskou a v nedeľu s Láskou, ktorá bez
prestania nasycuje všetky hladné
duše.
V sobotu všetky deti očistili
svoje duše vo sviatosti zmierenia.
Potom rodičia spoločne upratali a
vyzdobili kostol, aby aj ten pripomínal, čo sa stalo s dušami- očistili
sa a vyzdobili pred príchodom
vzácneho Hosťa. No a prišla nedeľa... 8:30...začína sa svätá
omša...pán kaplán spolu s rodičmi
voviedol 31 detí z cirkevnej Základnej školy R. Dilonga do slávnostne vyzdobeného kostola...
10:30...začína
ďalšia
svätá
omša...tentoraz pán farár vedie k

Prameňu života 66 detí zo štátnej
základnej školy...presne tak, ako
dobrý pastier vedie svoje stádo na
dobrú pastvu a k žriedlu čistej
vody.
Prešiel len krátky čas a nedeľná
slávnosť skončila. Ešte niekoľko
fotiek do albumu, ešte pár záberov
kamery... Verím, že týmto to pre
nikoho neskončilo; verím, že na
tento deň stretnutia sa so živým
Kristom nebudeme spomínať len
nostalgicky, keď sa nám dostane
do rúk album, či video z tejto slávnosti; verím, že Ten, ktorého sme
prijali ako vzácneho Hosťa, sa
stane súčasťou našich životov...súčasťou, bez ktorej nedokážeme žiť.
Renáta Janoviaková

pripravil k prijatiu dvoch sviatostí
- sviatosti zmierenia a sviatostného
prijímania s veľkou snahou, ochotou a láskou. Kostol bol krásne vyzdobený a za zvuku zvonov sa
objavili tí, na ktorých sme všetci
čakali - prvoprijímajúce deti so
svojimi rodičmi a duchovnými
otcami. Boli krásne, šťastné a žiarili ako slniečka. Deti boli zo
svojho prvého svätého prijímania
nadšené, hovorili, že zážitok z prvého svätého prijímania bol veľmi
krásny, veľmi sa naň tešili. Cítili,
že v ich vnútri je Ježiš. Prajeme im,
aby plamienok lásky v ich srdieč-

kach horel dlhé roky. Na konci prijímania odznelo poďakovanie pánovi kaplánovi za všetku
vynaloženú snahu, speváčkam,
Marte Florekovej a všetkým, ktorí
sa podieľali na príprave detí, na
výzdobe kostola a pomohli urobiť
tento deň ešte krajším a výnimočnejším pre našich drahých prvoprijímajúcich.
A
my
našim
prvoprijímajúcim deťom prajeme
veľa sily a odvahy do ďalšieho života a vždy živý zážitok nielen z
prvého, ale aj z každého ďalšieho
prijatia Eucharistie.
Ján Banovčan

... v Zábiedove
Deň prvého svätého prijímania
je v každej obci peknou slávnosťou.
Je aj veľmi dôležitou chvíľou celého cirkevného spoločenstva. Pozornosť všetkých sa upriamuje na
Eucharistiu. Nielen deti, ale aj rodičia, krstní rodičia a príbuzní, ba
dokonca všetci veriaci, si majú v
tento deň uvedomiť dôležitosť svätého prijímania v živote zodpovedného prežívania kresťanskej viery.
V nedeľu 5. júna 2011 bola takáto slávnosť aj v obci Zábiedovo,
v tunajšom rímskokatolíckom kostole zasvätenom Božskému Srdcu
Ježišovmu. Na túto chvíľu sa tretiaci pripravovali na hodinách náboženstva a na niekoľkých
stretnutiach so svojimi rodičmi v
kostole. Taktiež sa s pánom kaplánom učili modlitby a speváčky nacvičovali s deťmi pesničky na prvé
sv. prijímanie pod vedením Marty
Florekovej. Pán kaplán Ľuboš
Cvengroš naše prvoprijímajúce deti
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Sviatosť birmovania
Príprava na ovocie Ducha
Po dvoch rokoch sa v našej farnosti opäť vysluhovala sviatosť birmovania. Nič zvláštne... Alebo
predsa?
V tej „dnešnej dobe“, keď tí
mladí sú takí „iní“, ak nesedia pri
počítači, tak ležia na gauči a sledujú telku, keď je pre nich postra-

sa stali dospelými kresťanmi, tými,
ktorí dostanú milosť Ducha Svätého, že im dá svoje dary a ostane s
nimi.
„A ja poprosím Otca a on vám dá
iného Tešiteľa, aby zostal s vami
naveky. Ducha pravdy, ktorého svet
nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani

chom umyť riad, vyniesť smeti, ísť
nakúpiť „tak ďaleko“, niekedy aj
pár metrov... To nie ako my, čo
všetko sme za mladi mali na starosti a čo sme museli zvládnuť...
presne toto vám prebleslo hlavou,
však? Aj mne.
Pozrime sa na to z iného uhla
pohľadu. Tá naša mládež z trstenskej farnosti. 238 mladých ľudí sa
dobrovoľne prihlásilo, že chcú, aby

nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva
u vás a bude vo vás. Nenechám vás
ako siroty, prídem k vám...“ (Jn 14,
16 – 18)
Verím týmto mladým ľuďom,
pretože ich nik nenútil. Viem, na
birmovku sa dostávajú aj iné dary,
tie, ktoré prinesú len málo duchovného úžitku, no zvykli sme si, že to
akosi patrí k tomu.
Čo všetko zažívali budúci bir-

Ako prišli Turíce do Trstenej
Dvanásteho júna bol sviatok zoslania Ducha Svätého. Dvanásteho
júna prišiel pán biskup Mons. František Tondra, aby skrze jeho ruky
bola vysluhovaná sviatosť birmovania pre našich birmovancov. Náš
Pastier prišiel a povedal: „Dnes do
trstenskej farnosti prišli Turíce...“
Pripomenul birmovancom celú
ich cestu dospievania k prijatiu
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tejto sviatosti i to, ako vyzeral deň
Turíc za čias Pána Ježiša i sv. Petra.
Okrem iných povzbudivých slov
nám pán biskup povedal: „Sviatostným birmovaním sme plne vovedení do kresťanského života. Pri
krste začal náš kresťanský život.
Koreň, to je len ako základ. Ten
musí rásť vo veľký konár na strome,
ktorým je Kristus – Ja som vinič, vy

movanci pri príprave na prijatie
tejto sviatosti, nie všetci vedia.
Mnohokrát som počula: „Majú to
ťažké, čo to všetko od nich chcú,
načo ich tak trápia...“
Aha, aké trápenie – aspoň raz v
týždni zúčastniť sa sv. omše, čo je
samozrejmosťou v nedeľu a prikázaný sviatok, každý mesiac sv.
spoveď, duchovné cvičenie, ktoré
bolo v jedno popoludnie, jeden
skúšobný test v polovici prípravy,
pomoc vo farnosti a stretnutia s
animátorom. Potom otázky, ktoré
boli zložené z tých najzákladnejších pravidiel katechizmu, modlitieb, pochopenia Božích a
cirkevných prikázaní, ovládanie
narábania so Sv. písmom, vedomosti o živote a dianí v sv. Cirkvi
a samozrejme životopis svojho birmovného patróna, ktorého si zvolili ako vzor. Nasledovala ústna
skúška a deviatnik pred samotnou
birmovkou.
Birmovanci tieto úlohy zvládli
pomerne dobre a ich odmenou boli
dary a ovocie Ducha...
Vidieť mladého človeka narábať so
Sv. písmom je dnes nevšedný zážitok a ďakujem Pánu Bohu za to, že
túto úlohu brali vážne, to bolo ich
kresťanské dospievanie, až prišiel
deň Turíc...
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ste ratolesti... A ten konár musí raz
zakvitnúť a priniesť ovocie. Tou
miazgou je milosť Božia, ktorú
zvlášť dostávame v Eucharistii. To
je pokrm nášho duchovného života.
No a to vovedenie do kresťanského
života je vo sviatosti birmovania,
čiže stávame sa v plnej miere po
ľudsky povedané dospelými kresťanmi, preto sa udeľuje vo veku dospievania...“
Po sv. omši ostal otec biskup
ešte s nami a odpovedal na naše
otázky v diskusii. Bolo to veľmi
milé stretnutie. Domov už odchádzali birmovanci iní, otvorení pôsobeniu Ducha Svätého. Vážni,
dospelí kresťania, ktorí teraz môžu
v Cirkvi pôsobiť aktívne, oni sami
už môžu byť birmovnými rodičmi
a byť svedkami ďalším birmovancom, ktorí zažijú Turíce, podľa slov
otca biskupa: „Svet bude o toľko
krajší, o koľko budeme my lepší. My
musíme svet skrášľovať tak, že začneme od seba...“
Dojmy birmovancov
Otázka znela, ako sa im zmenil
život po prijatí sviatosti birmovania.
„Od birmovky sa mi začalo
dariť nielen v škole, ale aj na súťažiach...“
„Mama vraví, že som akosi
skľudnela...“
„Najprv som váhal, ale zistil
som, že pán biskup je veselý a dobrý
chlap...“
„Nikdy som doma toľko nehovorila o kostole, ako teraz...“
„Ja som sa do toho tak vžila, že
som cez týždeň začala automaticky
chodiť na sv. omšu...“
„Ani ma nenapadlo, koľko sa
môžem za pár mesiacov naučiť o živote, a ako sa ten môj život
zmení...“
Zdá sa mi po týchto odpovediach, že sme ten svet skrášľovať v
našej farnosti začali, čo poviete?
Janka Benická

Škapuliarsky odpust v Trstenej
Tento rok odpust v Trstenej sa začal v sobotu 16.7.2011 slávnostným
ružencom v Kostole sv. Martina. Po ňom nasledovala slávnostná svätá
omša, ktorú celebroval pán kaplán Michal Marlenga spolu s ďalšími
koncelebrantmi. Homíliu predniesol Vladislav Vrábel správca farnosti
Kolačkov, bývalý väzenský kaplán. Jeho výzva: „Pri tejto svätej omši
každý jeden prosme za vlastné obrátenie,“ bola priamym šípom vyslaným ku každému srdcu, pretože to, čo nám všetkým chýba, je hľadať
najskôr chybu v sebe, a potom pozerať a nachádzať chyby u iných. Táto
výzva vyvrcholila v slávnostnej odpustovej svätej omši, ktorú celebroval
Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Dôrazne apeloval na potrebu zmeny
správania a chápania podstaty života v slovenskej rodine. V homílii odkryl všetky nedostatky, chyby a ľahostajnosť, ktoré sa sústavne maskujú
a zakrývajú odvolávaním sa na „dnešnú dobu“. Po skončení sv. omše
Jeho Excelencia poskytla rozhovor pre náš časopis.

Interview s Mons. Tomášom Galisom
Vaša Excelencia. Vy, ako biskup Žilinskej diecézy máte určite
veľa pozvaní a povinností. Čo vás
viedlo k tomu, že ste dnes dali
prednosť práve slávnosti Škapuliarskeho odpustu v Trstenej?
Bolo to jednoduché, lebo už v minulosti som mal pozvanie, ale vždy
to bolo tak nejako natesno, a potom
to už nebolo možné. Pán farár sa
zabezpečil a už vo februári mi telefonoval, aby som si zaznačil do
diára termín Škapuliarskeho odpustu, teda jeho pozvanie do Trstenej. Potom som si pýtal dovolenie
od pána biskupa Tondru, on samozrejme súhlasil. A pred 2-3 týždňami sme si ozrejmili čo a ako, a

tak som dnes medzi vami.
Vaše heslo: Cez Máriu k Ježišovi, poukazuje na váš osobný
vzťah k Panne Márii. Mohli by
ste našim čitateľom o tomto
vzťahu niečo prezradiť?
Toto heslo je dosť často používané
aj inými, Mária je pre každého človeka spojnicou medzi nami a najsvätejšou Trojicou. Mama nás
doma viedla k úcte k Panne Márii,
doma sme sa modlievali ruženec,
ona spievavala mariánske piesne.
Mám také pekné spomienky aj na
vzťah k Matke Božej práve cez
moju mamu. Aj to bola pre mňa
motivácia, že si chcem dať toto
heslo: Per Mariam ad Jesum.

11

Radosť 2/2011
Vy ste nám už v homílii povedali, že máte vzťah k Orave. Môžete nám ešte niečo prezradiť?
Otec už nežije, pochádzal z Osady,
ktorá je dnes zatopená priehradou a
mama má 85 rokov a pochádza z
Hladovky. V 60. rokoch som ako
chalan chodieval tu na Škapuliarku
a takisto na Zelnú som chodieval do
Hladovky, tam mám rodinu. Aj cez
prázdniny som chodil pomáhať k
bratrancom.
V celých dejinách Cirkvi je povolanie kňaza veľmi náročnou životnou úlohou. Ježišove slová:
„Posielam vás ako baránkov medzi
vlkov,“ sú príslovečné aj pre
dnešnú dobu. Ako vnímate vy svoje
kňazské povolanie?
Ja na to zvyknem hovoriť, že je to
ako jedno veľké božie dobrodružstvo. Myslím, že každý jeden chalan by mal pri svojom otcovi zažiť
nejaké dobrodružstvo. V minulosti
to bolo, keď sa išlo kosiť alebo
sadiť zemiaky a viesť koňa, no to
nie je také jednoduché. Alebo niečo
také, čo sme spolu s otcom robili.
Keď som už bol starší a prerábali
sme, otec chcel našu mienku a toto
je potrebné, aby to chlapec pri svojom otcovi prežil. A toto spôsobí,
akoby som povedal zakorenenie, a
potom sa dokáže postaviť k situáciám, zaujať postoj k rôznym ťažkostiam a obstáť. Čo sa týka môjho
povolania, najskôr som miništroval,
ale to je skôr to vonkajšie, že človek pozoruje, vidí a chce napodobniť, ale to vnútorné rozhodnutie
bolo až na strednej škole, keď som
pocítil (tak sa to dá povedať), že
Pán ma volá, aby som bol kňazom.
Vtedy bola totalita, 60. roky, ale bol
som prijatý na teologickú fakultu
do Bratislavy a na biskupskom
úrade nám pán vikár potvrdil, že
nás prijíma, takto sa postupne rodilo moje povolanie. Mama mi rozprávala, keď už otec zomrel, že ona
voľakedy túžila ísť do kláštora, ale
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potom prišli 50. roky a otec ju našiel tu, práve na Martinskom jarmoku v Trstenej. No a tak namiesto
kláštora je mojou mamou a vtedy
sa jej určite nesnívalo, že jej syn
bude biskupom. A to je práve to
dobrodružstvo Božie. Keď ten súhlas vyjadríme, ako Panna Mária
vyjadrila to fiat, buď Tvoja vôľa,
tak už potom Boh ozaj tú cestu
vedie. Keby mne voľakto povedal,
že budem biskupom v Žiline, tak si
myslím, že nie je normálny, však
ani biskupstvo v Žiline nebolo, ale

ako vidíme, Bohu je všetko možné.
A preto hovorím, že moje povolanie je jedno krásne Božie dobrodružstvo.
Čo by ste odkázali mladým,
ktorí v posledných rokoch po prvotnom porevolučnom nadšení,
akoby stratili záujem o kňazstvo,
vieru. Celkovo pociťujeme úpadok.
Možno je to dôsledok toho, že už
neprežijú dobrodružstvo so svojím
otcom. Má to byť dievča, chalan,
pre ktorých otec má byť autorita,
opora, pevnosť rodiny. Toto je rozbité, a práve preto sú neistí, boja sa.
Boja sa vykročiť či je to kňazstvo
alebo manželstvo. Keď som bol
rektorom v seminári, tak som to
videl a teraz to vidím ešte viac.
Sami to vyjadrujú slovami :„Idem
skúsiť.“ Ale či sa dá skúšať kňazstvo, manželstvo? Treba sa modliť
za svoje povolanie. Pri tom všetkom ľudskom, pri tej slabosti, je tu

určitá istota, opora, záruka. V spolupráci s Božou milosťou sa naozaj
nebojme vykročiť. Preto ich povzbudzujem, aby sa nebáli, aby
menej skúšali a viac sa modlili, aká
je Božia vôľa. Aký plán má Boh
pre mňa. Aby sme toto chceli
uskutočniť.
Čo by ste chceli odkázať veriacim na Orave?
Aby sa nebáli prijímať deti. Tu
bolo vždy veľa detí. Viem, kde sú
deti, tam sú radosti a starosti, ale je
tam aj požehnanie a tam sú aj povolania. Nielen tie duchovné, ale aj
do manželstva. Nech sa neboja, ale
naozaj zakoreňujú vo viere. Viera
je potrebná, aby sme mali odvahu
vykročiť a ísť životom.
Prezradíte mi svoj celkový
dojem z dnešného pobytu v Trstenej?
Bol slnečný, čo je zaujímavé, lebo
mám spomienky, ako sme sa tlačili
ešte v starom kostole alebo vonku,
keď sme sa nedostali dovnútra,
vždy pršalo, alebo bolo pod mrakom a chladnejšie. Zažil som tu prvýkrát krásny slnečný deň, je tu
veľmi príjemne. Všetky také nebudú, ale už to, že putujeme, je
veľmi dôležité, lebo to nás pripraví
na to, aby sme dokázali byť pokorní, dokázali prosiť o odpustenie, ale zároveň, aby sme dokázali
robiť s Božou pomocou aj kroky,
ktoré sú niekedy ťažké, bolestné,
no vieme, že sú v Božej blízkosti,
alebo že sú posilňované Ježišovou
milosťou. Vtedy zvládneme aj
kríže, aj utrpenie, tragédie. Všetko
zmôžem v tom, ktorý ma posilňuje, ako napísal sv. Pavol. Verím,
že tu Bratstvo škapuliara raz bude
a tu je určitá záruka, že Matka
Božia sa nás zastane, pretože ona
prisľúbila, že keď ten škapuliar budeme nosiť a modliť sa, naša duša
nezahynie. Myslím si, že väčšej
záruky nemáme.
Andrea Šprláková

Radosť 2/2011

Odpustová slávnosť v Zábiedove
Sviatok Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho, ktorý je pohyblivým
sviatkom pripadajúcim na piatok po
2. nedeli po zoslaní Ducha Svätého,
pripadol tento rok na 1.7. Už niekoľko rokov sa s týmto sviatkom
spája aj Svetový deň posvätenia
kňazstva, ktorý má svoj počiatok v
roku 1995, kedy pápež Ján Pavol II.
prijal návrh kongregácie pre klérus
sláviť každoročne
takýto deň.
V našej farnosti si práve my,
zábiedovčania,
svoju odpustovú
slávnosť pripomíname na sviatok
Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho.
Práve ono sa
otvára na oltári tunajšieho kostola,
ktorého
hrubá
stavba bola dostavaná pred 80
rokmi. Jeho slávenie sa z praktických
dôvodov
prekladá na nedeľu, a tak zábiedovskí veriaci v
nedeľu 3.7. oslávili
odpustovú
slávnosť a svetový deň posvätenia
kňazstva slávením odpustovej sv.
omše a súčasne uvítaním nového
kňaza do farnosti – pána kaplána
PaedDr. Michala Marlengu. V uvítacom príhovore zaznela problematika „krízy rodiny“, ktorá sa stáva
problémom nielen slovenských
miest, ale aj obcí, ba problémom
celej Cirkvi. Tejto téme sa má venovať aj synoda zvolaná Svätým
otcom Benediktom XVI.
Napriek vyznávaniu Božského
Srdca už v dávnejšej histórii sa o
jeho sviatku začína vážne uvažovať

až zjaveniami sv. Margite Márii
Alacoque (1648-1690), ktorej sa v
júni roku 1675 zjavil Ježiš.
Podľa zjavenia sa vypočítava
Dvanásť prisľúbení Ježišovho
Srdca, ktoré dal Ježiš tým, ktorí
uctievajú jeho Srdce:
• Dám im všetky milosti potrebné
ich stavu.
• Uvediem pokoj do ich rodín.

• Poteším ich v utrpení.
• Budem ich útechou v živote a
zvlášť v smrti.
• Vylejem hojné požehnanie na
ich prácu.
• Hriešni nájdu v mojom srdci
prameň,
nesmierny oceán milosrdenstva.
• Vlažní sa stanú horlivými.
• Horliví dospejú k veľkej dokonalosti.
• Požehnám všetky miesta, kde
bude
vystavený a uctievaný obraz môjho
srdca.

• Kňazom dám milosť pohnúť i
najzatvrdnutejšími srdcami.
• Mená tých, ktorí budú rozširovať túto
pobožnosť, budú zapísané v mojom
srdci a
nikdy sa odtiaľ nevymažú.
• Z hojnosti milosrdenstva môjho
Srdca uštedrí moja všemohúca
láska milosť pokánia na konci života tým, ktorí pristúpia
k
sv.
prijímaniu v prvý
piatok mesiaca a
po deväť ďalších
mesiacov. Nezomrú
v mojej nemilosti
bez prijatia sv.
sviatosti.
Moje
Srdce im bude záštitou a pevným
útočiskom v poslednej hodine.
Prvý chrám na
počesť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho postavili v
Brazílii v Cuaraoaru roku 1585.
V Taliansku vo Florencii prvý kostol
na počesť Ježišovho Srdca postavil v roku 1877 bl.
Ľudovít da Casorio, františkánsky
rehoľník. Medzi nimi vyniká na
prvom mieste Bazilika SacréCoeur na Montmartre v Paríži. Na
Slovensku je v súčasnosti 62 kostolov zasvätených Ježišovmu
Srdcu. Ten zábiedovský stojí teda
už 80 rokov, ale vysvätený bol
otcom biskupom Jánom Vojtaššákom až o 3 roky neskôr, v roku
1934, keď bol dovybavený jeho interiér tak, aby sa v ňom mohli vykonávať bohoslužby.
Ján Banovčan
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Dilongova Trstená očami Jána Štepitu, predsedu
prípravného výboru XX. roč. Dilongovej Trstenej
Tento rok bol jubilejným 20.
ročníkom vzniku Dilongovej Trstenej. Môžete nám priblížiť, ako a
na čí podnet vznikla?
Dôvodov bolo viac. Rudolf Dilong
bol básnik, pochádzajúci z Trstenej
na Orave. V čase "odmäku," keď sa
aspoň trochu uvoľnili stavidlá socializmu, boli pokusy zverejňovať
tohoto básnika, dostať ho do povedomia mesta, Oravy aj Slovenska.
V Kultúrnom živote (aj v iných časopisoch)vychádzali ukážky z jeho
bohatého diela (viac ako sto básnikých zbierok, kníh próz, spomienok, listov). V Trstenej z podnetov
katolíckeho aktivistu - pána Ladislava Kolejáka, prof. Dr. Júliusa Urbana, pátera Cyriaka, riaditeľa
MsKS - Miroslava Rybára, prof.
Jána Štepitu z Gymnázia Martina
Hattalu vznikol I. ročník recitačnej
súťaže (rok 1992). Predtým (v
októbri 1990) blízky priateľ R. Dilonga, františkán Svetloslav Veigl,
prednášal o živote a diele R. Dilonga v sále kultúrneho domu v
Trstenej učiteľom, Dilongovcom,
ktorí žili v Trstenej a v okolí, vzdelancom, osvetovým pracovníkom z
D. Kubína, pracovníkom kultúry,
záujemcom z verejnosti....
Počet recitátorov, ktorí sa prihlásili
do súťaže dobrovoľne, cez školu
alebo priamo, sa každoročne zvyšoval. Propozície sa zasielali, zverejňovali v tlači i v rozhlase začiatkom
roka. Súťaž sa ustálila na prvý piatok v prvom týždni mesiaca júna.
Súťaž je dodnes jednodňová. Súťaží sa v piatich kategóriách, so samostatnými porotami v poézii a v
próze.
Čo je jej podstatou: samotná
súťaž v poézii alebo tam zohráva
úlohu aj niečo iné?
Podstatou súťaže je získať záujem
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o poéziu a prózu náboženského
/sprituálneho/ obsahu vo všetkých
vekových kategóriách. Súťažia
žiaci základných škôl, stredoškoláci i dospelí. Boli roky úrodné aj
menej úrodné. Nechceme konkurovať Hviezdoslavovmu Kubínu.

XX. ročník bol v organizácii a
priebehu súťaže ako iné ročníky
pred ním. Líšil sa slávnostnejšou
atmosférou, bohatším kultúrnym
programom. Už deň pred súťažou,
2. VI. vo štvrtok o pol dvanástej,
boli predstavenia v Kostole sv.

Charakter našej súťaže je iný.
Nebol dostatok literatúry, dnes je
dostatok kníh, časopisov, autorov,
naozaj bohatý výber textov. Propozície najprv vychádzali z Dilongovho diela a jeho priateľov v
literatúre i medzi františkánmi, od
piateho ročníka sme vychádzali aj
z autorov, ktorí boli v čase komunizmu zakázaní a prenasledovaní.
Reportoár sa rozšíril aj na svetovú
spirituálnu poéziu a prózu. Nikdy
však nerobíme výber v predkolách.
Počet sa obmedzil len na dvoch
žiakov /študentov/ zo škôl. Dospelí
sa prihlasujú priamo.
Mohli by ste nám priblížiť
priebeh tohto ročníka? Líšil sa v
niečom oproti minulým rokom?

Martina pre žiakov základných
škôl z Trstenej a pre stredoškolákov. Plný kostol mládeže. Prvá
časť mala titul: POCTA DILONGOVI... v hlavnej úlohe v roli Rudolfa Dilonga vystupoval Michal
Koleják. Bolo to vynikajúco pripravené pásmo o Dilongovi, učiteľmi základných škôl v Trstenej s
autorkou pásma, PaedDr. Danielou
Paľovou, na úrovni, ktoré znesie
profesionálne merítka kvality a dokumentárnej presnosti s nahrávkami živého R. Dilonga a jeho
hlasu.
II. časť programu - to bola dokonalá súhra recitátorov, spevu
Mgr.Art. P. Bažíka. a organistu
Mgr.Art. Tomáša Kubicu v ume-
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leckom pásme: Hviezdoslav hovorí, rovou zo Slov. rozhlasu a známym
počúvajme. Skvelé výkony boli recitátorom Jozefom Šimonoviodmenené potleskom.
čom.
Večer o 18.00 hodine v Kostole sv.
Martina sme zopakovali pre verejnosť dopoludňajšie pásmo Hviezdoslav hovorí, počúvajme.
Na druhý deň (3. VI.) bola
súťaž v prednese poézie a prózy v
5 kategóriách a 7 porotách.
Na začiatku XX. ročníka sa zopakoval umelecký program zákl. škôl
pod názvom Pocta Dilongovi, doplnený recitovaním Dilongových
básní profesionálnymi recitátormi z
Bratislavy: Mgr. Máriou SchlosseMyslíte si, že pre verejnosť,

ale hlavne pre mladých ľudí je
dôležitá poézia? Je pre nich prínosom?
Určite je prínosom. Ak za devätnásť rokov Dilongovej Trstenej
vystúpilo v súťažiach vyše 1300
recitátorov, je to dostačujúci
dôkaz záujmu mládeže pred pätnástimi rokmi aj teraz. Sú ľudia,
pre ktorých je poézia dennou potrebou duševnej potravy. Možno
XX ročníkov Dilongovej Trstenej
prispelo k tejto potrebe v duchu biblického odkazu: Nielen chlebom
je človek živý.
Andrea Šprláková

Pásmo o P. O. Hviezdoslavovi v podaní kňaza Pavla Ondríka
Ako sa zrodil nápad zrealizovať takéto netradičné pásmo o P.
O. Hviezdoslavovi?
Bolo to niekedy začiatkom roka
2010, keď som dostal otázku: „Je
rok kresťanskej kultúry. Pozeral
som si kalendár podujatí ... Naša
diecéza nemá čo ponúknuť?“
A ja som na to reagoval takto:
Myslím si, že naša diecéza má viac
než dosť toho, čo by mohla ponúknuť. Je tu celá plejáda osobností
predkomunistického seminára, Hanusom počnúc. Skupina básnikov
katolíckej moderny – piráti krásy. Je
tu literárno – filozofické prostredie
vytvárané Hviezdoslavom a dodnes
neprebádané. Sú tu miesta odkiaľ
vyšli autori Rúfus a Strauss, ich duchovný svet, ktorý zachytili a my ho
nepoznáme. Neskromne poviem, že
aj naša súčasná generácia, hoci je
pravda, nevieme, alebo málo vieme
o sebe a neprezentujeme sa veľmi
navonok. Už vôbec sa nedotýkam
osobitných prostredí, akými sú história, sakrálna architektúra, hudba.
No zdá sa mi, že tí, ktorí by sa radi
aktívne zapojili do Roku kresťanskej
kultúry a mali by aj čo ponúknuť,
často ani nevedia o pripravovaných
projektoch takéhoto typu. Tých sa

nielen že nik nepýta, ale ani ich
nikto neberie vážne. A sme len „tí
istí bohoslovci“, ako sme boli pred
10 – 15 – 20 rokmi ... „Sopliaci“,
názor ktorých nikoho nezaujíma...
V Kluknave 10. marca 2010.
Tam bol zrod myšlienky pásma, v
ktorom sme chceli Hviezdoslava
predstaviť ako proroka a božieho
muža.
Nápad to bol okamžitý, alebo
mu niečo predchádzalo?
Iste predchádzalo, lebo „bez vetra
sa ani lístok nepohne“, alebo „s
kem pavediošsja, od tavo i naberiošsja“... Je to láska a nesmierny
obdiv k tomuto velikánovi nie len
slovenskej, ale aj svetovej literatúry. A potom blízke priateľstvo s
veľkým odborníkom, literátom,
znalcom, nadšencom a človekom,
ktorý dokáže až do vytŕženia žasnúť nad neustále objavovanou
pravdou, vyžarujúcou z Hviezdoslavových veršov, s pánom Júliusom Rybákom.
Dnešných ľudí veľmi nepriťahuje vážnejšia poézia, próza,
ale skôr to, na čom sa môžu zasmiať, zabaviť. Prečo ste sa rozhodli pre Hviezdoslava? Oslovil
Vás niečím mimoriadnym?

Tak prvá vec – skutočná poézia je
vždy vážna...!
Jeho slová sú „ako dvojsečný
meč...“ (Hebr 4,12) ba išiel by
som v porovnávaní ešte ďalej:
„Učí ako ten, čo má moc...“ (Mk
1,22). Tá moc, tá sila, nástojčivosť,
dôraz, údernosť, ktoré z Hviezdoslava ako nezadržateľný príval
priam zachvacujú celého človeka
majú svoj koreň v Tom, ktorý je
Pravda sama. On je len nástrojom,
jeho prorokom, apoštolom... Uvedomuje si toto svoje povolanie a
pokorne sa pred ním skláňa a zároveň je sám ochvátený ťarchou zodpovednosti za to, čo on videl a o
čom nemôže nehovoriť... (1Kor
9,16)
– Ó, jak sa pripraviť, jak vystrojiť,
jak uspôsobyť, abych súcim stal sa
do služby, jejž mdlé sily venujem;
obete hodným, ktorú trasúcou
sa zapaľujem rukou; dôstojným
pomeru, doňhož s hanby rumencom
na líci vstupujem!? – ho, Hospodine!
tá moja služba tebe patriť chce;
tá obeť moja, pane! hotová
je zhorieť tebe; k tebe rád, tak rád
bych priblížil sa, pritúlil sa Otče!
Hej, skutok, Bože! hodlám vykonať,
čo jediný je hoden života,
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bo sám je životom: nie obrad pustý,
lež vrúcna úprimnosť; a v chvíli tej
– ó, že len raz do dňa zavítava ona!
–keď s denným svetlom i svet zapadol,
sám v tôni trvám, celý, úplný:
v tej chvíli – včuľ – ten skutok nad
skutky:
sa k tebe modliť, pohovoriť s tebou ...
I jak sa k tomu schystať úkonu,
jak prihovoriť, by som verným ti
bol služobníkom, žrecom bezúhonným,
a nadovšetko milým synom?...
(P. O. Hviezdoslav, Zájď už slnko,
úryvok)
(Čím ovšem, nechlúbim sa
ni najmenej; ni zďaľa nenarážam,
nehľadám spojiva... Viem hlboko,
ach, do dna duše viem, že nie som
hoden
remienka odpäť u obuvi tomu
na ceste k Damašku; lež, hľa, i on
bol vyvolenou trebárs, ale preds´
len nádobou: tým viac my trpaslíci
sme iba nástrojmi, ichš božská ruka
upotrebuje, jak chce, obracia
za svojím menším – väčším účelom:
nuž, jej len česť)
(P. O. Hviezdoslav, Je obrátenie
Pavla, úryvok)
Pre mnohých je „odstrašujúcou“
forma, reč, ktorú používa. Ale to
môžu povedať len ľudia pohodlní a
povrchní. Je to ako najjemnejší
závoj, do ktorého je ukrytý poklad,
ako zdanlivo nepriechodná škrupina, ktorá ale skrýva slasť jadra...
Pri Hviezdoslavovi sa trpezlivosť
vypláca!
Plánujete podobné pásmo, divadlo... spoločné „súrodenecké“ aj
do budúcnosti?
Aktuálne nie. Nie je to naša hlavná
činnosť. Ale nevylučujem, že
časom sa zrodí idea, ktorú nie že
budeme chcieť, ale „budeme musieť“ zrealizovať.
Deti si zväčša vyberajú svoje
povolania podľa vzoru rodičov. Vo
vašej rodine sa vyskytujú veľmi
rôzne povolania: kňaz, herec, policajt, murár... Kto bol vaším vzo-
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rom?
Murár, policajt, herec či kňaz ...?!
Všetci sme vyšli z jedného miesta,
z jedného hniezda sme vyleteli. Roboty a všelijakej bolo vždy viac než
dosť. Nikdy nebol čas na to, aby
sme sa – ako rodina – na niečo tvárili, robili dojem. Každodenná realita bola niekedy až tvrdá...
Životnými okolnosťami, ktoré vnímam nie ako cieľ, ale ako prostriedok, sme dostali možnosť postaviť
sa na nohy. V skutočnom živote šablóny neexistujú!!! Ani duchovné...
Zdravím vás,
Vy všetci spravodliví a nábožní!
Zdravím vás,
Ja, jednoduchý človek,
Čo sa naučil len prosto
žiť.
Zdravím vás i váš
svet,
Čo človeka vie pokriviť.
Zdravím vás!
Vás, čo všetko máte
jasné
A tiež máte jasné na
všetko odpovede.
Zdravím vás,
Vás, čo vám vašu istotu a pokoj,
Čistotu a svätosť,
Vašu priamosť cesty závidím,
Zdravím vás,
Ja, hriešnej Evy syn

Kde hanbiť ani tváriť sa nemusíme,
Nie ten, ako my sa naň hľadíme,
Lež ten,
Božím okom aký (ktorý) videný je!
Kluknava 27. januára 2006
Čo vás ako súrodencov spája a
v čom, okrem už spomínaného povolania ste rozdielni?
Spája nás život, bo sme z jednej
krvi...!
Spája nás život, lebo sme spolu
prežili... Spája nás život, lebo
každý na tom svojom mieste sa
usilujeme „byť“ a nie umelo sa
strojiť, tváriť sa... A je úplne jedno,
kto je kto (kým)...Máme sa radi!
Čo by ste chceli povedať,
dodať či odkázať čitateľom časopisu Radosť?

Bolo nám cťou a veľkou radosťou
predstaviť v Trstenej pásmo P. O.
Hviezdoslav hovorí. Počúvajme!
Zo srdca vás chcem všetkých pozdraviť a popriať vám odvahy byť
Zdravím vás,
Vy mocní, čo povinnosť nedovolí vám pravdivými, lebo ak cez nás vo
svete – v tomto našom, každodenpadnúť,
Vás, čo k biede ľudskej neviete si sad- nom svete – nenastane „explózia
lásky“, ak z našich tvárí, očí, gest
núť,
a slov nebude žiariť a znieť pravda
Vás, čo na hlúposti nemáte čas,
(odvodená od Pravdy), treba sa
Zo srdca všetkých zdravím vás!
nám báť... Ale „Ak je Boh za nás,
Pozdravom tým len skríknuť chcem, kto je proti nám...?“ (Rim 8,31),
alebo „Kto nás odlúči od lásky
Že aj iný, ako ten váš Kristovej...“(Rim 8, 35 – 37).
Skutočný svet že je,
V Kluknave 04. júla 2011
Svet v ktorom sa žije,
Nie umelo sa strojí,
Andrea Šprláková
Svet plný sĺz - smiechu aj plaču,
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Na púti v Krakove
...Trstená

Veľa ľudí prežíva v dnešnej
uponáhľanej dobe neistotu svojho
žitia. Nevieme sa trošku pozastaviť
a popremýšľaťo sebe, rodine, o svojich blízkych. Iba keď hľadáme
cesty cez nebeskú Matku a s našim
ochrancom Ježišom Kristom, ktorému hovoríme s úprimným srdcom
,,Ježišu dôverujeme v teba,‘‘ vtedy
nájdeme potešenie vo všetkých svojich úzkostiach a obavách.
Sv. sestra Faustína Kovalská zanechala krásny odkaz o Božom milosrdenstve: ,,Lebo Boh je
milosrdenstvo samo. Stačí len jedno
- dôveruj mi, dôveruj Bohu a buď
milosrdný k ľuďom.“ Tieto myšlienky a slová nás 14. mája viedli
na cestu do Krakova. Približne 129
ľudí z Trstenej vycestovalo vďaka
našej organizátorke - farníčke Márii
Schifferdeckerovej na siedmu rozhlasovú púť s rádiom Lumen. Táto
cesta bola pre nás požehnaním,
slniečko nám svietilo a nám sa rozjasňovala tvár k radosti. V areáli nás
s otvorenými rukami vítala socha
sv. Jána Pavla II. Od dojatia nám aj
vyšla slza.
O 9. hod. sa začal program, v
ktorom nás na úvod privítal krakovský pomocný biskup Mons. Ján Za-

...Zábiedovo
Na sviatok Božieho milosrdenstva sa aj zábiedovčania pripojili k
veľkému množstvu tých, ktorí sa
vybrali na púť do Krakova. Počasie
síce nič príjemné nesľubovalo, ale
to ich nemohlo odradiť. O to skôr,
že tohoročná púť sa niesla v znamení nielen každoročného sviatku
Božieho Milosrdenstva, ale aj mimoriadnej udalosti prebiehajúcej
súbežne na svätopeterskom námestí
vo Vatikáne. Touto udalosťou storočia, ako ju nazvalo Rádio Vati-

jonc. Prihovorila sa nám aj sestra
predstavená Kongregácie sestier
Matky Božieho milosrdenstva v
Krakove. Po svätom ruženci nasle-

dovala svätá omša s eucharistickou
adoráciou, ktorú celebroval kardinál Jozef Tomko, koncelebroval
košický arcibiskup Mons. Bernard
Bober a sprevádzali ho viacerí
kňazi zo Slovenska. V jej úvode
Slovákov pozdravil krakovský arcibiskup kardinál Stanislaw Dzikán, bolo blahorečenie J. Pavla II.
Priamy prenos z blahorečenia
vo Vatikáne si mohli účastníci púte
v Krakove pozrieť na veľkoplošných obrazovkách krátko pred
slávnostnými bohoslužbami a vyvrcholením celého duchovného zážitku bolo požehnanie relikviou –
ampulkou s krvou blahorečeného a
nezabudnuteľného pápeža, Jána
Pavla II., ktorý zásadným spôsobom zmenil nazeranie na kresťanskú Cirkev XX. storočia vo
svete.

wisz. Slová homílie otca kardinála
boli veľmi povzbudzujúce a pre
nás ako balzam na dušu. Po sv.
omši bola vyložená Sviatosť oltárna a relikvie sv. sestry Faustíny
Kovalskej a tiež relikvia Sv. otca
blahoslaveného Jána Pavla II. ampulka živej krvi, prinesená až z
Ríma. Cez obednú prestávku sme
si mohli vypočuť pásmo o Jánovi
Pavlovi II. a koncert gospelových
piesní. Počas celého dňa sme mali
tiež možnosť uctiť si relikvie blahoslaveného Jána Pavla II., sv. Cyrila i sv. sestry Faustíny. Rehoľné
sestry z Kongregácie sestier Matky
Božieho milosrdenstva mali pripravenú prednášku na tému: Ján
Pavol II. a Božie milosrdenstvo.
O 15. hodine začala modlitba
korunky Božieho milosrdenstva a
po nej nám udelil záverečné požehnanie kardinál Jozef Tomko. Ale
naša cesta nebola ešte úplná, pretože sme sa zastavili v Zakopanom
a navštívili sme Sanktuárium slzaMatky Božej fatimskej, kde sme sa
pred Sviatosťou oltárnou pomodlili, poďakovali a odchádzali s
plnými dojmami ku svojim
blízkym.
Ľudka Dzureková
Popoludňajšia modlitba – korunka k Božiemu milosrdenstvu,
bola pre účastníkov púte zároveň
poďakovaním za nádherný pobyt
na krakovských Lagiewnikách, vo
svätyni Božieho milosrdenstva.
Všetci účastníci si domov odniesli hlboký duchovný zážitok,
ktorý s príhovorom blahoslaveného Jána Pavla II. určite môže posunúť každého z nich bližšie k
dobru a nasmerovať ho ešte presnejšie na správnu cestu životom.
Ján Banovčan
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Snahu uprieť nemožno
Je 17 hodín. Sedíme v prázdnom hľadisku takmer dokončenej
kinosály. V našich tvárach sa zrkadlia zádumčivé myšlienky a zádumčivé pohľady ich len kopírujú.
Zjednotení v našej záľube, zjednotení v myšlienkach. Ako to dnes
prebehne, ako len tie dejstvá, výstupy a vôbec to
všetko
predvedieme v týchto
podmienkach. Kinosála je útulná,
no improvizované
javisko nás viacerých mierne zas k o č i l o .
Presvedčíme sa
navzájom, že pre
ľudí hráme a pre
ľudí sa nejakú
obetu oplatí priniesť. Začali sme
sa pripravovať.
V šatni panuje pokojná atmosféra. V hlavách si predstavujeme
koľko ľudí sa dnes na nás príde pozrieť. 7, 15, 40? Ktovie... Ale niekoho, kto by trafil ako to napokon
dopadlo, by ste hľadali márne.
Držali sme sa skôr pri zemi, hlavne
uvedomujúc si naše možnosti a
kvality.
18:30 cvičíme na improvizovanom javisku. Skúšame si jednotlivé
dejstvá, ale niektoré len tak naoko.
Času nám akosi rýchlo ubúda...
Medzitým prišiel náš hudobník
Vlado. Obdivujem jeho schopnosť
zladiť sa so svojím rôznorodým,
respektíve furt sa meniacim „orchestríkom“. Veď na každom predstavení sa musel zmieriť s tým, že tam
mal vedľa seba niekoho iného, kto
ťahal slák. On však nestráca náladu,
ešte nás aj „upokojuje“. O 19:00
nám príde zahlásiť do zákulisia:
„Idem vás upokojiť. Sála je už takmer plná!“ A usmieva sa pri tom
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nádherne šibalsky. Tuším to má po
otcovi. Pri jeho slovách sa niektorým chce na javisko ešte menej. No
upokojujeme sa navzájom, hecujeme. Veď hráme práve pre ľudí.
Tesne pred predstavením príde
Vlado opäť do zákulisia. Opäť ten
jeho potmehúdsky úškrn – „Prišiel

som vás znova upokojiť,“ vraví
nám, „ľudia sedia na schodoch.“
Neverím, bežím k opone a veru tak.
Ľudí ako v stredu v Jablonke.
Krása, to je ten správny povolený
doping, ten ekrazit do žíl herca,
ktorý ho ženie prekročiť vlastné
hranice výkonu. A veru, pochválim
kolegov, tak sa aj stalo.
Začalo predstavenie a diváci už
od prvých chvíľ reagujú veľmi aktívne. Bavia sa, tlieskajú. Podpora
akú nedostanete ani na úrade práce.
Dávky smiechu nášho obecenstva
sme prijímali veľmi vďačne a
každý z nás sa nevedel dočkať ďalšej porcie. Veľmi príjemne nás prekvapujú pozitívne reakcie na tie
časti dejstva, ktoré boli v iných
oravských obciach sprevádzané
nemým tichom vanúcim z tamojšieho obecenstva. Nemám im to za
zlé, určite mali na to objektívny
dôvod. Do istej miery je výkon
herca mierne zrkadlený v reakcii

publika – no platí to aj opačne. Aj
tak sa dá vysvetliť gradovanie
nášho výkonu. Cítili sme sa na
scéne sviežo, radostne.
Všimol som si to aj na mojich
kolegoch, obecenstvo ich hnalo do
výkonu, začali sme akosi vnášať
do našich postáv viac tvorivosti.
Niekedy sme boli
sťa v tranze. Uvedomil som si to v
treťom dejstve.
Mara odpadáva v
návale rozhorčenia
a šoku. Nenašla
svojho syna u tej
potvory Javorovej.
Nuž stráca pevnú
pôdu pod nohami
a ocitá sa na zemi.
Ostatní behajú ako
pomätení v snahe
oživiť to ležiace
stvorenie. Tri kôročky, soli... Tu zrazu pribehne
Števko a facká Maru, akoby mu
svokrou mala byť. Mimo plánu
som zvrieskol a fackanie ustalo. V
zákulisí po skončení výstupu som
sa na to fackovanie pýtal kolegu.
„Chcel som, aby bolo počuť plieskanie,“ povedal ospravedlňujúco.
Výborný nápad, uznal som mu, no
len škoda, že ma na svoj plán neupozornil. Bol by som si nejako
bokom zložil šatku, ktorá údery
dlaňou tlmila. Pri tomto som si tiež
uvedomil, ako sa všetci naozaj meníme na svoje postavy.
Dohrávame posledné dejstvo.
Prešlo rýchlo. Až je nám ľúto, veď
mať také obecenstvo...
„Ľaľa tieto... a za dvanásť týždňov
som ich zákon prelomiť nemohol,“
ukončí Jano predstavenie.
Nastáva moment, ktorý sme
mali pravdu povediac najmenej nacvičený. Slangovo sa volá Klaňačky. Naša chabá príprava na

Radosť 2/2011
tento moment sa prejavila po explózii aplauzu domáceho vďačného
publika. Stáli sme na pódiu a vstrebávali tak nádherný a
pre ďalšie vystúpenia
tak potrebný pocit
úspechu. Som si istý, že
sme si nezaslúžili až
tak krásne uznanie
nášho trstenského publika. Začali sme sa
klaňať, no synchronizácia bola vec, ktorú sme
pri našom „organizovanom“ klaňaní asi najviac postrádali. Ešteže
sme hrali komédiu. Po
takom Kráľovi Learovi
by bola taká klaňačka
ako päsť na oko.
Po hodnej chvíli
sme sa teda pobrali do
zákulisia, no náš prajný divák si nás
skandovaným potleskom pýta späť
na javisko. Ej veru, s tým nik nerátal, a tak sme sa akosi v tom zákulisí zasekli. Waw, čo teraz? Ľudia
naspäť, volám na hercov a opäť sa
vraciame a vychutnávame podoby

úspechu.
pocitom neúmerne veľkých obetí
Hru Ženský zákon naše divadlo na ceste ku cieľu. Nebyť vystúpecvičilo veľmi dlhé obdobie. Možno nia v rodnom meste, asi by ma to
tak rýchlo neprešlo.
Reakcia a uznanie mi
dodalo silu a entuziazmus, z ktorého som čerpal
ešte
ďalší
nasledujúci týždeň v civilnom živote. Rozhodol som sa teda na
tomto mieste poďakovať všetkým tým, ktorí
nás tak nádherne odmenili za našu namáhavú
snahu o divadelné predstavenie. Ste nám skvelým publikom. Budeme
sa snažiť byť vám skvelým divadlom. Zo všetkých
nasledujúcich
predstavení ďalších hier
až príliš. Cvičenie chcelo od nás sa odteraz budem najviac tešiť na
obetu. Niekedy sa mi zdalo, že di- domáce premiéry.
vadlo mi viac berie ako dáva. Že
Nech sa vaše životné role nesatisfakcia v podobe úspechu a stanú tragédiou, ani drámou, ale
dobrého pocitu z hry či výkonu veselohrou s dobrým koncom. Boh
akosi zaostáva za nástojčivým, do vám žehnaj!
vedomia sa neustále pretláčaným
Martin Bošanský

Pampúšik a iné divadielka
Ako minulé leto aj teraz sa pri
fare hrali divadielka pre nás deti.
Na prvé predstavenie Pampúšik
som nevedela či mám ísť, lebo
podľa mňa to bolo pre bábätká. Nakoniec sme išli, a odvtedy som sa
tešila na každé predstavenie.
Prvé sa uskutočnilo v nedeľu
26. 6. 2011. Páčilo sa všetkým aj
dospelým. Bolo to veľmi smiešne
keď líška povedala: „A vy sa čo
smejete, vy staré kofy.“
Keď bolo druhé vystúpenie, o
tom ako si vlk dal ušiť čižmy, poriadne lialo aj s krúpami. Dokonca
na fare aj zhasli svetlá a malé deti
sa zľakli, ale smiešny vlk, čo vždy
dostal výprask, ich rozosmial. Nenechala som si ujsť, a tiež ani

Chcem poďakovať pani Janoostatné deti, ďalšie predstavenie
Ťahal dedko repu.Tentoraz sme sa viakovej a ostatným, že nás deti ale
nezabávali len my, ale aj krásne aj dospelých takto krásne bavia.
letné slniečko. Kto tam prišiel raz,
Karinka Šprláková
chodí tam stále.
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Miništrantský výlet - Hrabušice
„Konečne prázdniny!“ to si povedal určite každý z nás - školopovinných, keď sa začalo vysnené
letné obdobie, hoci počasie nebolo
priam ideálne. Ale s tým už človek
nič nenarobí... Dúfali sme, že počasie bude lepšie, a tak sme sa spoločne s pánom farárom vydali na
zájazd do Slovenského raja.
V pondelok predpoludním odišiel zo stanice vlak s miništrantskou
výpravou farského kostola.
Rosnička vo
večernom spravodajstve nesklamala.
Celou cestou
lialo. Pokrom,
mobilmi
a
MP3kami sme
si
krátili
únavné chvíle,
až kým pán
farár neprikázal urýchlene
vystúpiť,
keďže autobus
už netrpezlivo
čakal na odchod. Potom,
čo 16 švárnych
junákov s plnými batohmi vošlo
dnu a vedúci kúpil vyše jeden meter
dlhý lístok, všetci za pár minút
skončili v Hrabušiciach. Ako prvý
a jediný nás privítal starý pán kostolník, ktorý opäť pobavil svojimi
vtipnými hádankami.
Utorok – slávnosť sv. Cyrila a
Metoda. Hneď ráno bola omša, a
potom nasledovala taká ľahšia túra.
Tá viedla cez nádherné doliny, potoky a rieky po zrúcaninu kláštora.
Tóno s Martinom, obaja atléti, dobehli prví. Ostatní si radšej dlhšie
vychutnávali krásy prírody, najmä
jej milovník, pán farár. Hore pri
chate bolo množstvo turistov zo
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Slovenska i zahraničia. Najedení
sme sa potom nechali na pamiatku
zvečniť pred krížom, presne ako
vlani. Zostup mi pripadal menej zaujímavý. Oživila ho sem-tam nejaká menšia nehoda a šišky. Keď
ich chlapci uvideli, okamžite ich
zobrali a začali po sebe hádzať. Večerný program - futbal, opekačka
a karty. Veľký záhradný trávnik je
vhodné miesto na postavenie

ihriska. Z kopy dreva sa vyberú
hranoly a bránky sú hotové.
Streda. Budíček pomaly o desiatej a cítim sa, akoby boli len tri
hodiny v noci. Pomaly, ťažko vstávam. Pohľad do okna neveští nič
dobré. Zídem dolu po schodoch. A
je to tu! „Dnes nejdeme nikde.“
Skonštatuje pán farár a ja opäť zaspávam. Ľubo, hlavný miništrant,
sa pokúša niečo vymyslieť pre
všetkých, ale vidiac ochotu ostaných spolupracovať, kapituluje.
Našťastie poobede rozbiehame futbalový turnaj. Víťaz vôbec nie je
podstatný, hráme zo zábavy. Každý
spotený chce sprchu, avšak teplá

voda dlho nevydrží. Nevadí. Na to
ešte bude čas. Rozbiehame reťaz
kartových hier: Poker a BANG!
Raz vyhrá jeden, raz druhý. Neskutočné, ako môže človek stratiť
pojem o čase. Hoci zajtra nás čaká
najdlhšia túra, my pokračujeme
znova a znova.
Vo štvrtok nás čakala najdlhšia
túra. Prešli sme roklinou Veľký
Sokol. Sú tam nádherné vodopády,
no
nebezpečné klzké
rebríky. Stálo
to za to.
Skalnaté
bralá, úzke
doliny vyhĺbené mal ý m i
potôčikmi za
státisíce
rokov. Jednod u c h o
úžasný zážitok. Okolo
tej štvrtej –
piatej
sa
zmorení, konečne vraciame
na
faru. Už stačilo. Ideme teda dopiecť to, čo ešte
zostalo. Porozoberáme spoločne
svoje zážitky a pomaly sa vyberáme naspäť do izieb.
V piatok len vypraceme všetok
bodrel a nastupujeme na vlak. Tak
a sme doma. Tento výlet pre nás
veľa znamenal. Jednak zmenu prostredia a vynikajúci oddych, ale
najmä posilnenie nášho spoločenstva. Veríme, že o rok sa vydáme
na ďalší skvelý výlet a počasie
bude trochu viac vydarené. Vďaka
Pánu Bohu aj pánovi farárovi za
všetko.
Lukáš Surovčík
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Dvadsiate výročie založenia speváckeho zboru Mária

Pre niekoho je dvadsať rokov
veľa, pre niekoho naopak. Pre mňa
je to doba, za ktorú dospeje jedna
generácia ľudí. Deti, ktoré vychádzajú a vyšli zo speváckeho zboru
Mária sú v živote a vo výchove
ovplyvnené aj tým, čo v zbore za-

žili. A tak
p o d ľ a
môjho názoru zbor
Mária vychoval generáciu,
ktorá bude
šíriť pozitívne posolstvo.
N
a
slávnostnom programe,
ktorý sa
uskutočnil
dňa 3. júla
2011 vo farskom kostole v Trstenej
pri príležitosti 20.výročia od založenia speváckeho zboru Mária vystúpilo veľa minulých i súčasných
členov, zakladatelia, duchovní
otcovia farnosti, pán primátor udelil Cenu mesta vedúcim zboru.

Medzi príspevkami sa objavili humorné situácie, ktoré život v zbore
priniesol, prostredníctvom videa
sme si zaspomínali na akcie, niektorí z nás na detské časy.
Darčekom k narodeninám bolo vystúpenie bratislavskej vokálnej
skupiny, v ktorej pôsobí aj bývalý
člen zboru Mária.
Aj keď bolo zdôraznené, že
činnosť zboru prispieva ku kultúrnemu životu v našom meste, pre
mňa je dôležitá najmä jeho duchovná náplň. Je to spevácky zbor,
ktorý vznikol ako detský zbor a
jeho hlavnou úlohou bolo spievať
pri svätých omšiach. Myslím si, že
sa to do dnešných dní nevytratilo,
ba práve zdôraznilo. Na nedeľné
sväté omše za účasti detí a speváckeho zboru Mária sa teším nielen
ja ale aj mnohí, ktorí sú duchom
mladí.
Gitka Páneková

Zbor Mária v Česku
V dňoch 6. až 9. júla 2011 sa zbor
Mária vybral šíriť dobré meno k
našim susedom do Českej republiky. Chata Bačkárka na ktorej
sme bývali bola síce ešte na Slovenskom území, ale stačilo kameňom dohodiť a už sme bolo za
hranicami všedných dní a Slovenska. Pozvanie na návštevu sme
dostali od vdp. Mareka Poláčika,
ktorý je naším rodákom a pôsobí
vo farnosti, ktorej súčasťou je aj
spomínaná chata. Štyri dni pobytu
nám preleteli ako voda. Z vďačnosti za krásny koncert nám napiekli 100 pravých moravských
koláčov a pozvali nás do cirkusu.
Vrátili sme sa všetci zdraví, oddýchnutí a plní dojmov.
Gitka Páneková
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Máme nových dobrovoľníkov
možnosť vychovávať a pripraviť
si nových dobrovoľníkov, ktorí sa
venujú aktivitám
a formácii detí v
našej farnosti.
Pravidelne sa
stretávame a realizujeme tvorivé
dielne,
nácvik
programov pre
starkých v Charitnom dome sv.
Františka z Assisi
v Trstenej, výchovné
Vďaka podpore z fondu Hodina
deťom, ktorý zriadila a spravuje vystúpenia pre deti v materských
Nadácia pre deti Slovenska, máme školách, športové aktivity, Detský

čin pomoci, koledovanie Dobrej
noviny, Misijnú púť do Levoče...
Dobrovoľníci nechýbali pri duchovných obnovách pre deti a mládež. Konaním dobrých skutkov a
spolupráce v kolektíve sa snažíme
vychovávať podľa kresťanských
hodnôt: učíme sa zodpovednosti za
svoje správanie a konanie, vytvárame nové priateľstvá. Sme radi,
že do mnohých aktivít sa zapojili
aj rodičia, ktorí spolupracujú a pomáhajú pri realizácii projektu.
Ďakujeme všetkým, ktorí sú
ochotní dobrovoľne a s láskou pomáhať!
Anna Smitková

Farská matrika
Krsty

Sobáše

Pohreby

Trstená
Adam Kostolný, Karin Švaňová,
Alex Gočál, Kristína Maťovčíková,
Kristián Degan, Michaela Šurinová,
Vanesa Floreková, Nina Barutová,
Viktória Tiborová, Karin Kaníková,
Filip Gronský, Adam Trsťan, Nela
Opetová, Mária Amrichová, Mária
Frančeková, Ria Pániková, Jakub
Lepáček, Alica Bieľaková, Silvia
Stareková, Adam Valachy, Beáta Šinálová, Matúš Poláček, Peter Pukaj,
Marko Ferletjak, Lukáš Lonek, Nikola Kachútová, Sofia Zemančíková, Dávid Kumor, Dalibor
Gregor, Šimon Branický, Terézia
Javorková, Lukáš Balek
Zábiedovo
Soňa Kobelová, Dávid Púčať, Adrián Miklúšek, Rebeka Kubíková,
Mária Jašušáková, Elisabeth Hlinová, Tamara Štrnáľová, Jakub Jurášek, Natália Kováľová
Ústie
Blažej Peter Sofka

Trstená
Emanuel Zatlukaj a Monika Ponická, Marek Ďurčo a Mária Balúnová, Michal Daňko a Eva
Mudrončeková, Jozef Borsík a Zuzana Melišová, Marek Majtan a
Lucia Trstenská, Miroslav Adámus
a Lenka Barutová, Anton Kopček a
Anna Loneková, Martin Šubjak a
Gabriela Gloneková, Juraj Prodaj a
Mária Šuhajová
Zábiedovo
Tomáš Ladniak a Mária Hlinová

Trstená
Viktor Gočál (1928), Veronika
Kulčárová (1921), Vladimír Karč
(1949), Martin Golvoň (1964),
Mária Pelachová (1932), Karol Baránek (1930), Ľubica Molčányiová
(1967), Emil Abaffy (1927), Mária
Tokárová (1956), Mária Mačorová
(1936)
Zábiedovo
Anna Tomášková (1925), Vladimír
Mišík (1959)
Ústie
Pavol Šimalčík (1960)
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Letný kresťanský tábor
Štyridsaťdetí z našej farnosti strávilo v júli čas
prázdnin na letnom kresťanskom tábore v Bzinách. Odtiaľ chodili na výlety po Orave. Mali možnosť vidieť a
previezť sa na lesnej úvraťovej železnici, plaviť sa
loďou po Oravskej priehrade, navštíviť historické pamiatky - drevený gotický kostolík v Tvrdošíne, Slanický
ostrov či funkčný drevený mlyn a gáter na vodný pohon
v Kvačianskej doline. Samozrejme, nechýbali ani hry a
súťaže a vlastný program, ktorý si deti pripravovali na
spríjemnenie každého večera.
V mene detí chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri realizácii tohto tábora, pánovi farárovi, obetavému a usmievavému šoférovi nášho výletného
autobusu, železničiarom a v neposlednom rade všetkým
tým, ktorí toto podujatie sprevádzali svojimi modlitbami.
Renáta Janoviaková

,,Oslovil ma Boh, alebo stretol som Boha?“

Teraz to už chápem
Neviem či sa to dá nazvať svedectvom, ale keď som mala asi
päť alebo šesť rokov, udialo sa
niečo, čo ma v tom čase dosť
ovplyvnilo. Možno je to len taká
maličkosť, ale pre mňa to bola výnimočná noc a myslím si, že sa ma
istým spôsobom dotkol aj Boh.
V priebehu tejto noci sa mi
sníval veľmi zaujímavý a neobvyklý sen. Už len miesto, na ktorom sa sen odohrával, bolo veľmi
nezvyčajné, pretože to bola pivnica v našej bytovke. A práve na
tomto mieste sa mi v sne zjavil
Pán Ježiš. Už si ani nepamätám,
ako som sa na to miesto dostala.
Len som pozorne stála a počúvala,
čo mi Pán Ježiš hovorí.

Dal mi veľmi zaujímavú
otázku, ktorej som sa ja veľmi vystrašila. Jeho otázka znela: „Chceš
ísť so mnou?“ Ja som aj hneď
zbŕklo odpovedala: „Nie!“ Možno
to bolo aj tým, že som bola príliš
mladá, aby som tieto slová správne
pochopila a chápala som to len tak,
že mám zomrieť. Preto som odtiaľ
rýchlo utiekla. Keď som sa ráno
zobudila, ešte hodnú chvíľu som
zostala v posteli a rozmýšľala som
nad tým, čo sa mi snívalo. Potom
som sa šla naraňajkovať s rodičmi
a celý sen som rozpovedala mamine. Ona bola veľmi prekvapená
a s úsmevom na tvári mi povedala,
že sa nemám ani opovážiť odísť!
Tento sen bol v mojej mysli

veľmi dlhý čas. Často som sa k
nemu vracala a stále o ňom premýšľala. Dokonca som niektoré
veci začala brať možno oveľa
vážnejšie než predtým. A bez
ohľadu na môj vek a ako to bolo
dávno, si na tento sen stále pamätám a myslím, že naň ani nikdy
nezabudnem!
Lucia Kočanová

Výherkyni súťaže blahoželáme !!!
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