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Časopis farnosti Trstená
Keď vchádzam do nejakého pre mňa neznámeho
mesta či dediny a chcem
nájsť stred, orientujem sa
podľa veže kostola. Na kostoly sme si zvykli ako na
bežnú súčasť sídiel. V Európe
skoro v každej obci natrafíme
na chrám v centre. Nie je tam
postavený preto, aby slúžil
ako orientačný bod, rozhľadňa či hodinová veža. Aj
keď plní aj tieto funkcie, jeho
prioritou je slúžiť celej komunite ako miesto stretávania sa
pri modlitbe a lámaní chleba
(ako sa eucharistickej obeti
hovorilo v prvopočiatkoch
kresťanstva).
Kostol je miestom, kde
viac pociťujeme Božiu blízkosť. Mnohí ho označujú ako
dom Boží. Nie je to síce
pravé sídlo Boha, ale tento
názov výstižne naznačuje spätosť s
poslaním tejto stavby. Sv. Tomáš
Akvinský hovorí: „Boh, ktorý je
uctievaný, nie je uzavretý žiadnym
telesným miestom, preto kvôli nemu
nebolo treba stavať zvláštny stánok
alebo chrám. Ale ľudia, ktorí ho
uctievajú, sú telesní.“ A tak naša telesnosť a potreba zmyslami vnímať
duchovno dala tomuto svetu krásu
v podobe úžasných stavieb, ktoré
zaplnili túto zem. Od jednoduchých
múk a kaplniek až po kolosálne katedrály všetky boli postavené len k
jednej veci – k oslave Boha a k
možnosti zhromaždenia k tejto
oslave. Architekti, stavitelia, remeselníci, umelci snažili sa vtlačiť
svoju zručnosť do stavieb – Bohu
patrí to najlepšie z nás. Preto môžeme obdivovať nádherné výzdoby
stredovekých kostolov, lebo ľuďom

záležalo na ich chráme. Bol nielen
v srdci obce, ale hlavne sa chrám
stal srdcom života ľudí. Poriadok
bohoslužieb ovplyvňoval chod celého života, zvony udávali tempo
práce, hodiny na veži boli jediné,
ktoré odmeriavali čas. Spoločne sa
stretnúť a načerpať posilu do ďalšieho dňa, získať pomoc od Boha,
vyjadriť svoju vďaku za dobrú
úrodu, vyprosiť si zdravie pre rodinu. Sme v chráme všetci spolu a
každý zároveň s čímsi iným. A Boh
sa teší každej našej účasti.
V dnešnej dobe ľudia, ktorí sa
odkresťančili, preniesli tú svoju
prirodzenú túžbu po telesnom prejave duchovna do novodobých stavieb, o ktorých dúfajú, že naplnia
ich vyprahnuté duše – do nákupných stredísk. To, čo dakedy sa
obetovalo pre kostoly, dnes náj-
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deme v obchodných centrách –
mramorové podlahy a obklady,
umelecké obrazy na stenách, krištáľové lustre, vitráže v oknách. K
tomu kvety, hudba a sviece. Len
miesto kňaza stojí pri pulte v strede
budovy človek, ktorý nám s úsmevom rozdáva zľavové a darčekové
kupóny, aby naplnil našu hladnú
dušu. A večer doma zistíme, že
vlastne sme stále nenaplnení, že
nám čosi chýba.
Kostol je miestom nasýtenia
nášho telesného duchovna, miestom naplnenia našich túžob. Je
miestom, kde je srdce našej kresťanskej rodiny a kde môžeme nájsť
všetko, čo potrebujeme pre dušu. A
večer zistíme, že nám chýba, ale
sme naplnení radosťou a očakávaním nebeského chrámu.
Jaroslav Chovanec, farár
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„Ja verím v Boha, občas sa
aj modlím, ale do kostola nechodím. Načo? Cirkev nie, to
nie je pre mňa, to nemusím. Čo
sa však týka detí, tak jasné, že je
potrebné sväté príjimanie, birmovka, samozrejme, že ich vtedy
pošlem do kostola. A prečo aj
nie? Však by mohli mať niekedy
problémy, že im nejaká sviatosť
chýba vo farskej matrike. A ja? Možno raz keď budem mať čas na dôchodku,však všetky sviatosti už mám. A kostol je aj tak pre staré babky,
ktoré len čo vyjdú z kostola iba ohovárajú, osočujú... No a Cirkev, samé
škandály... Teraz fakt nemám čas, je tu práca, povinnosti!“
Takéto vety padajú z úst tých, ktorí tvrdia, že veria v Boha, že sú teda
veriaci kresťania katolíci, len momentálne akosi nemajú čas a chuť a... .
Čo je kostol, čo je svätá omša, čo je Cirkev? Skúsme porozmýšľať
reálne. Ak som pokrstený patrím do Cirkvi, som jej súčasťou, mám si ju
chrániť, nie špiniť neoverenými obvineniami. Keď teda poviem, Boha
beriem, ale ostatné nie, čo vlastne robím? Veľmi si protirečím. Odmietam
vstúpiť tam, kde je Boh prítomný, kde deň čo deň vstupuje ŽIVÝ do
obyčajného bielej oplátky, len aby sa nám daroval. Tak potom aké áno
to chcem dať Bohu?
Nedávno kňaz počas homílie povedal, že kresťanstvo je to náboženstvo, kde sa najviac má žiť láska, kde sa sústavne poukazuje na lásku.
Ako je to s tou našou láskou keď tvrdím, že Bohu poviem áno, ale zároveň nemám čas a záujem prichádzať tam, kam prichádza on, že to nemusím? Nezabúdajme však, že nestačí byť iba prítomný, ale že je
dôležité tú svoju lásku k NEMU aj skutočne žiť.
Týmito slovami sa obraciam na všetkých našich čitateľov nielen z
dôvodu, že téma dnešného čísla je: Kostol a jeho význam vo farnosti,
ale preto, že každý jeden pokrstený člen Cirkvi je povinný svojím laickým apoštolátom učiť a dávať príklad k plnej evanjelizácii života.
Nezabúdajme, raz sa nás Boh opýta každého osobne, čo som preto
urobil. Zodpovednosť je príliš veľká, aby sme ju zanedbávali. „Potom“,
už môže byť neskoro.
Andrea Šprláková
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Editoriál

Význam kostola
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Kostol ako fenomén, znak a symbol

Je aktuálne hovoriť dnes o fenoméne kostola? A čo to znamená, že kostol je znak a symbol? Fenomén je
určitý zjav. Fenomén, akým kostol je, treba najprv zmyslami vidieť, a potom si tento fenomén treba vysvetliť.
Lebo aj vo videní sú rozdiely a stupne. Kostol nestačí iba vidieť, ale treba ho vidieť v plnosti. Idey, koncepty
môžu byť beznádejne predpojaté. Preto je dobré a správne vychádzať z fenoménu, pretože je to východiskový
bod a zároveň objektívny činiteľ, ktorý sa nedá odtajiť ani oddiskutovať. Spočíva sám v sebe, svoju existenciu
preukazuje svojím bytím. Je zjavný každému, kto má zdravé zmysly i zdravý rozum, kým sa tie zmysly a ten
zdravý rozum nepokrivia falošným vplyvom. Fenomén nás priam vychováva k otvorenosti, vecnosti, k pravde.
Lenže fenomén je iba východiskový bod, prvé štádium. On sa ponúka, aby si ho divák všimol a zapodieval
sa ním. Fenomén si žiada výklad. Výklad nás vedie k hlbšiemu pochopeniu veci. Napokon ono premýšľanie
vedie k mysleniu, ktoré pojednáva o samotnom bytí a princípoch bytia. Preto treba pochopiť duchovný význam
kostola ako znaku i duchovný význam kostola ako symbolu.
Čo nám hovorí fenomén kostola?
Táto otázka v nás možno vyvolá
údiv: načo sa pýtať, čo je kostol?
Veď kostol je v každej obci, dedine
či meste ten najvšednejší, najznámejší, najobyčajnejší jav nášho
bežného života. Na jeho zjav sme si
tak navykli od detstva až po smrť,
že ho skoro ani nebadáme. Jeho
zjav je nám taký samozrejmý ako
horizont kopcov a vŕškov, ktoré lemujú náš kraj, našu domovinu; ako
silueta našej obce či mesta; ako
strom v záhrade či parku.
Význam kostola pre jednotlivca
S týmto domom, ktorý nazývame kostol, býval spojený celý náš
život. Uzrel som svetlo sveta a moji
múdri a zodpovední veriaci rodičia
a krstní rodičia ma priniesli do kostola, aby ma tam predstavili Pánovi,
poďakovali za dar môjho života a
požiadali Cirkev o sviatosť krstu
pre mňa. Tam pri krstnom prameni
- krstiteľnici v našom kostole som
sa stal Božím dieťaťom, dedičom
večného života a členom spoločenstva Katolíckej cirkvi. Svätý Gregor Naziánsky, cirkevný otec, k
tomu napísal: „Krst je najkrajším a
najvznešenejším Božím dobrodením.Voláme ho darom, milosťou,
krstom vodou, pomazaním, osvietením, rúchom neporušiteľnosti, kúpeľom znovuzrodenia, pečaťou a
napokon každým najvznešenejším

Zdroj: archív redakcie

menom. Volá sa darom, lebo sa
dáva tým, čo predtým nepriniesli
nič; milosťou, lebo sa udeľuje aj
vinníkom; krstom vodou, lebo
hriech sa pochováva vo vode; pomazaním, lebo je posvätný a kráľovský (kráľov pomazávali);
osvietením, lebo je jasom a svetlom; rúchom, lebo zakrýva našu
nahotu; kúpeľom, lebo obmýva od
špiny hriechu; pečaťou, lebo je zachovaním a potvrdením Božej nadvlády.“ Potom ma dobrí rodičia už
ako malé dieťa brávali do kostola,
aby som aj ja mal živú účasť na
Kristovej kalvárskej obeti prostredníctvom slávenia svätej omše. Po

náležitej príprave ma priviedli k
prvému svätému prijímaniu, aby
som naplno prežíval a slávil svätú
omšu aj prijímaním Najsvätejšieho
Kristovho tela a krvi. Neskôr som
opäť v kostole prijal z rúk otca biskupa aj sviatosť birmovania. Nazývame ju aj sviatosť kresťanskej
dospelosti. Touto sviatosťou som
prijal pozvanie byť Božím spolupracovníkom pri budovaní Cirkvi,
zodpovedne vyznávať katolícku
vieru a podľa nej žiť. Stal som sa
plnohodnotným, dospelým kresťanom, ktorý prebral spoluzodpovednosť za svoju vieru v Boha i za
šírenie viery vo svete ako Kristov
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učeník. Svätý Ján Pavol II. po svojej voľbe za pápeža navštívil aj
rodné Vadovice. Po príchode do
mesta jeho prvá cesta viedla do farského kostola, kde po poklone Najsvätejšej Sviatosti prišiel do bočnej
lode kostola, pristúpil ku krstiteľnici, modlil sa tam, a potom poveFoto: Jaroslav Pallo

dal: „Tu sa to všetko začalo: aj
život, aj škola, aj kňazské povolanie, všetko. Som vďačný Pánu
Bohu, ale aj svojim rodičom i rodákom za dar života, dar viery, dar
povolania ...“
Význam kostola pre obec, spoločenstvo, farnosť
Kostol nám vyznačuje rytmus
dňa ranným, poludňajším i večerným zvonením na modlitbu Anjel
Pána. Aj celý rok sa riadi podľa
kresťanského kalendára, ktorý
predstavuje okruh spásy ľudského
pokolenia počnúc stvorením sveta a
končiac druhým príchodom Ježiša
Krista a posledným súdom. Podľa
kostola sa riadi rytmus práce a
sviatku, pracovného dňa a nedele.
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Posvätenie všedného dňa a posvätenie týždňa Pánovým dňom, ktorý
sa zasväcuje oslave Boha. Všedné
dni sa odohrávajú v domácnostiach
a na pracoviskách, každý viacmenej jednotlivo. V nedeľu sa v
kostole schádza celá farnosť, farská
rodina, Boží ľud, aby sa zúčastnili
Obete a čítania
Božieho slova.
Celý život kresťanskej rodiny je
viazaný na kostol:
týždeň a nedeľa,
hlavné sviatky cirkevného roka v
okruhu vianočnom, veľkonočnom a cezročnom,
hlavné rodinné
udalosti, uzavretie
manželstva, ktoré
má svoj počiatok
v požehnaní oltára, pretože je to
sviatosť. V kostole sa slávi aj
druhá veľká stavovská slávnosť,
slávnosť primícií,
keď syn, po rozlúčke s rodičmi a
ich požehnaní, po prvý raz pristupuje k oltáru obetovať obetu Najvyššiemu Veľkňazovi. S kostolom
sa lúči kresťan aj na poslednej
ceste pri odchode do večnosti, do
domu Nebeského Otca. Môžeme
teda povedať, že kostol je pre obec
orientačný bod, ktorý ukazuje
správny smer, dáva orientáciu, učí
životnej múdrosti.
Kostol ako znak - ako symbol
Na kostol sa nemôžeme pozerať povrchne, ale máme vidieť jeho
duchovný význam a zmysel. Pri takomto nazeraní vidíme, že kostol je
znak a symbol. Čoho? Najprv je
znakom a symbolom Božieho času,
ktorý spája, púta život kresťana, rodiny, celého farského spoločenstva,
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obce. Je znamením, že celý náš
život je v tých najlepších rukách, v
rukách starostlivého, dobrého, milosrdného Boha Otca, ktorý nikdy
nie mimo nich, mimo tohto Božieho okruhu od narodenia po
smrť, aj v spoločenstve aj vo večnosti, v oslávenej Cirkvi v nebi.
Môžeme povedať, že dom, v ktorom sme sa narodili, je náš malý
domov a kostol je náš veľký spoločný domov. Keď prichádzame do
svojho rodného domu, povieme:
ideme domov. A podobne, keď
ideme do kostola, môžeme povedať: ideme do nášho spoločného
domu, okolo ktorého sú roztrúsené
naše malé domovy, ktoré tento
spoločný domov zjednocuje a v
ňom čerpáme novú nádej, odvahu
i silu žiť, pracovať a obetovať sa
pre dobro druhých a vlastnú spásu.
Ak o našej obci s hrdosťou povieme: to je moja rodná obec aj o
našom kostole v obci môžeme s
hrdosťou povedať: toto je môj, náš
kostol, náš spoločný domov. Takto
je s kostolom a cez kostol spojené
do jednoty celé bytie verejnej pospolitosti, obce. Od kraja do kraja,
bez hraníc, bez konca.
Svetské a posvätné
Ale kostol je aj znak iného významu. Kostol ako znak niečo naznačuje, na niečo nás neustále
upozorňuje, je pre nás neustále výzvou. Chce nám niečo zvestovať,
povedať. V každej obci je mnoho
budov, ktoré majú svoje určenie,
funkciu. Všetky tieto stavby sú
vecné so svojím profánnym zameraním a cieľom. Iba jedna budova
v obci je pre nás, pre svet i pre
každý čas a každú dobu znakom
posvätného, čiže sakrálneho. A hocijako by sa chcel tento rozdiel v
našom sekularizovanom svete zotrieť a zrovnať všetko, všetky javy
a všetky hodnoty do jedinej kategórie, do kategórie svetského, profánneho, v nás - v každom
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človeku, v každej dobe, v celej pospolitosti je vrodený inštinkt pre
svetské a pre to, čo sa nijako nedá
zaradiť medzi pochopy svetské,
lebo to patrí do iného poriadku,
ktorý nazývame posvätným, sakrálnym. Kde sú také veci a miesta
alebo časy? Všade na túto prítomnosť posvätného, sakrálneho, na
prítomnosť tejto vlastnosti vyššieho
poriadku upozorňuje kostol! Na
tomto svete a čase prítomnosť toho
posvätného dosvedčuje a reprezentuje kostol a to už tým samým, že
je: ako stojí na svojom mieste, ako
vyrástol z viery a lásky Božieho
ľudu vo svojom čase, ako si ho
Boží ľud v obci, farnosti zveľaďuje,
chráni, stará sa oň, ako kostol plní
svoje poslanie sprítomňovať posvätno, viesť k múdrosti života, k
svätosti, k dokonalosti, k láske, k
jednote a nakoniec do Božieho náručia, k zjednoteniu s Bohom v
dome Nebeského Otca, kde nám
pripravil miesto náš Pán Ježiš Kristus. Kostol je znakom tejto posvätnosti, lepšie povedané jej svedkom.
A tak ako je znakom niečoho posvätného cez veky, tak je aj svedkom
posvätného.
Nemá sa teda prechádzať okolo
kostola ľahostajne, akoby nás nič
do toho nebolo, akoby sme prechádzali okolo celkom ľahostajného,
obyčajného predmetu. Ohrozujú
nás nielen choroby tela, ale aj choroby ducha, charakteru, srdca, svedomia, vzťahov. V takejto dobe
ľahostajnosti, necitlivosti k ľuďom,
k hodnotám, povrchného zmýšľania, musíme sa nanovo aj my dospelí, aj mladí, aj deti od útleho
veku učiť nie povrchne, ale do
hĺbky vnímať zjav kostola ako znak
- ako symbol. Vnímať jeho duchovný zmysel a poslanie a nadobúdať k nemu stále hlbší, vrúcnejší,
správny vzťah.
Mons. Jozef Bieľak,
Penitenciár Spišskej diecézy
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Význam kostola pre obec
Výraz kostol pochádza z latinského castellum, čo v preklade znamená: bašta, hrad, útočisko.
Slovník slovenského jazyka definuje kostol ako budovu na kresťanské bohoslužby resp. chrám.
Podľa rímskokatolíckeho kánonického práva sa pod označením kostol rozumie posvätná budova, ktorá
je určená na božský kult, do ktorej
veriaci majú právo prichádzať, aby
v nej najmä verejne vykonávali
božský kult.
Význam kostola pre obec aj pre
jej obyvateľov je v podstate rovnaký. Keď vidíme kostolnú vežu,
vyvoláva to v nás rôzne asociácie.
Závisí to od toho či sme veriaci (ak
áno, k akému náboženstvu sa hlásime) alebo neveriaci, či sme v známom alebo neznámom prostredí, v
akom vnútornom rozpoložení
práve sme atď. Takže čo ľuďom
zvykne napadnúť pri tomto pohľade?
Kostol = kultúrna pamiatka –
úplne pochopiteľná asociácia pri
pohľade na kostol. Pochopiteľná
preto, že hoci prvý kostol postavený na území Slovenska a vysvätený v roku 830 v Nitrianskom
kniežatstve už neexistuje, dodnes
stojí Kostol svätej Margity Antiochijskej pri obci Kopčany v okrese
Skalica, postavený v 9. storočí za
vlády Rastislava alebo Svätopluka
I., čo je najstarší stojaci kostol a súčasne jediná zachovaná sakrálna
pamiatka z veľkomoravského obdobia – v roku 1995 bola vyhlásená
za národnú kultúrnu pamiatku. No
mohli by sme spomenúť aj iné kostoly, napríklad tie, ktoré sú zapísané do kultúrneho svetového
dedičstva UNESCO ako Kostol sv.
Jakuba s oltárom majstra Pavla z
Levoče, drevené rímskokatolícke
kostoly v Hervartove a Tvrdošíne,
evanjelické artikulárne kostoly v

Kežmarku, Leštinách a Hronseku,
kostoly východného obradu v Bodružali, Ladomírovej a Ruskej Bystrej. A mohli by sme tu menovať
množstvo ďalších kostolov – zapísaných v zozname národných kultúrnych pamiatok alebo minimálne
v histórii obce, v ktorej stoja.
Kostol = architektonická dominanta – tiež ľahko odôvodniteľný dojem, veď mnohé kostoly
svojou polohou, výškou, výzdobou, tvarom či inou charakteristikou dokážu budiť obdiv a úctu už
na prvý pohľad. Spomeňme Dóm
sv. Martina v Bratislave, Dóm sv.
Alžbety v Košiciach, Katedrálu sv.
Martina v Spišskej Kapitule
(Spišské Podhradie), Baziliku Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, Baziliku
Sedembolestnej Panny Márie v
Šaštíne, ale aj množstvo ďalších
kostolov, stojacich na vyvýšených
miestach nad obcou či svojou výškou výrazne presahujúce okolitú
zástavbu.
Kostol = Dom Boží, dom
modlitby, brána do neba – toto
napadne najskôr ľudí veriacich tých, ktorí sa tak len netvária, ale
ktorí skutočne veria. Je to miesto,
kde nachádzame a naplno prežívame Božiu prítomnosť, kde môžeme počuť Božie slovo a kde sa v
Eucharistii môžeme posilniť telom
Pána Ježiša. Kostol je miestom,
kde sme sa krstom stali Božími
deťmi, kde si náš vzťah s Bohom
prehlbujeme, kde rastieme vo
viere, v nádeji a láske. Tu nachádzame odpustenie našich hriechov,
prijímame sviatosti, modlíme sa za
našich zosnulých, tu sme všetci
bratmi a sestrami. Tu môžeme
všetkými zmyslami vnímať Božiu
prítomnosť:
- sluchom – ktorým počúvame
Božie slovo, hudbu a piesne na
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jeho oslavu, ba vďaka zvonom sa
nám pripomína, aj keď sme ďaleko
od neho;
- zrakom – ktorým vnímame estetičnosť bohoslužobného priestoru,
farby obrazov, kvetinovej výzdoby
či farbu liturgického rúcha, texty
piesní a modlitieb;
- čuchom – ktorým vnímame
vôňu kvetov, horiacich sviečok či
kadidla;
- chuťou – ktorou vnímame
Božie telo a krv;
- hmatom – ktorý sa
uplatňuje pri podaní rúk,
ktoré znázorňuje súrodeneckú blízkosť veriacich a
je znamením kresťanskej
lásky, zmierenia, túžby po
nažívaní v pokoji, ale aj dotknutie sa kríža, dotyk pri
pomazaní a pod.
Kostol = pripomienka

mom – miestom, kde prebýva Boh.
On má byť prítomný v celom
našom živote: v zmýšľaní, slovách
i skutkoch. V nás je teda duchovný
chrám a kostol je miesto vhodné a
dôstojné na božiu službu. Veď pre
zhromaždenie kresťanov je kostol
vyhovujúcim miestom: po stránke
priestorovej, potrebnej nerušenosti,
ochrany pred nepriazňou počasia i
ruchu ulice. V ňom sa ľudia môžu
schádzať, aby počúvali Božie
slovo, prijímali sviatosti, spoločne

Význam kostola

svojmu účelu ako dom modlitby a
brány do neba, aby bol účinnou
pripomienkou skutočného Božieho
chrámu. Veď v takejto jednote by
nebol len významnou budovou v
obecnej zástavbe, ale niečím oveľa
viac. Niečím, čo pomáha vytvárať
lepšie medziľudské vzťahy, rozvíjať dobrovoľníctvo a ochotu vzájomne si pomáhať, spolupracovať
na spoločnom dobre - jednoducho
vytvárať obecné, občianske spoločenstvo, v ktorom bude radosť žiť.
Foto: Ján Banovčan

skutočného Božieho chrámu
– táto asociácia sa nám často

stráca a pritom ona je podstatou. Veď Cirkev môže
existovať aj bez kostola ako
budovy, ba pre obdobie
ranej kresťanskej cirkvi
bolo príznačné, že nemala
vlastné kostoly. Stretávala
sa po domácnostiach, v Jeruzaleme sa istý čas stretávali kresťania v bočnej sieni
židovského chrámu a veľmi
často sa stretnutia konali len
tak – pod holým nebom.
Cirkev nemôže existovať
bez iného chrámu – bez chrámu,
ktorým je kresťan. Veď zoberme si
Prvý list Korinťanom: „Neviete, že
ste Boží chrám a že vo Vás prebýva
Boží Duch? Kto by teda Boží chrám
zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží
chrám je svätý – a ním ste vy.“
(1Kor 3, 16-17) „A neviete, že vaše
telo je chrámom Ducha Svätého,
ktorý je vo vás, ktorého máte od
Boha, a že nepatríte sebe?“ (1Kor
6, 19) Áno, náš život má byť chrá-
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sa modlili a oslavovali svojho trojjediného Boha.
A to, čo kostol znamená pre
človeka – obyvateľa, to znamená aj
pre obec celú. Je v záujme obce,
aby bol kostol príťažlivým pre jej
obyvateľov, aby ich svojou veľkoleposťou pozýval byť účastnými na
jeho zachovaní, údržbe a zveľaďovaní, ako to vyžaduje starostlivosť
o kultúrnu pamiatku i architektonickú dominantu obce, aby slúžil

A berúc do úvahy výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov –
najmä percento obyvateľstva hlásiace sa k vierovyznaniu – by takýto cieľ s ohľadom na podstatu
pojmu Boží chrám, nemusel pôsobiť až tak nedosiahnuteľne, ako sa
nám to v tejto komplikovanej spoločnosti a nedostatku skutočnej
lásky v medziľudských vzťahoch
možno zdá.
Ján Banovčan

Z histórie farnosti
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Premeny sakrálnej hudby v Trstenej v kontexte
20. a 21. storočia
Jozef Jablonský a Orava.
(pseudonym. Jožo Podlipský, nar. 1.
4. 1910 Jablonka - Poľsko; + 10. 3.
1988 Dolný Kubín). Študoval na
Učiteľskom ústave v Leviciach,
potom učil pri svojom otcovi vo Veselom, kde sa jeho otec presťahoval
roku 1921. Za jeho pôsobenia vo
Veselom prispieval do Žiačika,
Našej školy, Oravy, Slovenského
hlasu a i. Bol znalcom goralského
nárečia a pracoval pre Maticu slovenskú. Pozbieral skoro všetky goralské
piesne,
viaceré
zharmonizoval a upravil. Nimi
spestroval akadémie a divadelné
hry. Jeho starý otec Anton Machay
ako námestovský učiteľ bol v dennom styku s Hviezdoslavom počas
jeho pobytu v Námestove. Jozef Jablonský zdramatizoval Hájnikovu
ženu a nacvičil ju vo Veselom. Učil
aj v Podbieli, Kamenici nad Hronom, Kameníne, Šali a v Prievidzi.
Preložil Medveďobijcovho syna od
Karola Maya (1936), zostavil osnovy vyučovania národného hospodárstva (ovocinárstvo, štepárstvo,
zeleninárstvo). Písal o krásach
Oravy, o jej kultúre, propagoval
polhorské kúpele, sadenie ovocných stromčekov. Roku 1964 založil v Trstenej Okresný výbor
ovocinárskeho a záhradkárskeho
zväzu. Svojou prácou sa zaradil
medzi priekopníkov novej formy
práce na oravských školách.
Liturgická reforma v Československu. Na uskutočnenie liturgickej
reformy v konkrétnych štátoch Európy i sveta boli poverené jednotlivé biskupské konferencie. V rámci
socialistického Československa,
kde v tom čase bolo mnoho biskupských stolcov neobsadených, biskupskú konferenciu nahradzoval
Zbor ordinárov ČSSR. Tento za

týmto účelom zriadil Celoštátnu liturgickú komisiu, na čele ktorej stál
biskup Ambróz Lazík. Tá začala
svoju činnosť v Bratislave 25. februára 1965. Pre prípravu a schvaľovanie liturgických textov do
oboch národných jazykov (do češtiny i do slovenčiny) boli ustanovené dve subkomisie: pre české

v súlade s vieroučnými princípmi
Katolíckej cirkvi. Úpravám znotovaných liturgických textov používaných pri slávení svätej omše a
pri iných pobožnostiach svoju
značnú aktivitu venoval aj Jozef
Jablonský, ktorý počas svojho pôsobenia v Trstenej ako organista
prispel k presadeniu liturgickej re-

Zdroj: Archív farského úradu v Trstenej

krajiny na čele s kardinálom Františkom Tomáškom a pre Slovensku
na čele s biskupom Ambrózom Lazíkom. Vďaka snahám kardinála
Františka Tomáška, ktorý pre zavedenie reformy vniesol aj katechetický prvok, bol postup liturgickej
reformy v Československu pomerne rýchly a na rozdiel od iných
štátov sa zaobišiel bez odporu veriacich, pretože niektorí požadovali
zachovanie predkoncilovej liturgie
(napr. slávenie tzv. tridentskej
omše).
Liturgická reforma v Trstenej.
Zavedenie tejto reformy v duchu
Druhého vatikánskeho koncilu súviselo aj so zmenou liturgických
znotovaných textov v latinčine,
ktoré museli byť upravované tak,
aby vyhovovali požiadavkám moderného slovenského jazyka a boli

formy v Trstenej i v okolitých obciach (Zábiedovo, Brezovica a
Ústie) na hornej Orave a to svojimi
radami, usmerneniami, odborným
vzdelaním i koncipovaním znotovaných liturgických textov a nápevov v slovenskom jazyku. Jozef
Jablonský vďaka svojim dobrým
kontaktom so zahraničím (najmä s
Rímom) a svojim jazykovým predpokladom realizoval v šesťdesiatych
rokoch
20.
storočia
uskutočnenie zásad liturgickej reformy v cirkevnej hudbe v Trstenej. Trstená spolu s okolitými
obcami patrila medzi prvé lokality
v Spišskej diecéze, kde sa začalo
naplno prejavovať ovocie liturgickej reformy v oblasti cirkevnej sakrálnej hudby. Jozef Jablonský
získaval nové hudobné texty, ktoré
dopĺňal, prípadne ich vďaka
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svojmu citu pre cirkevnú hudbu aj
upravoval prekladmi do slovenčiny
a veľkou mierou prispel k vydaniu
Liturgického spevníka (1. a 2. diel).
Obdobie rokov 1967 až 1970.
Počas politických, spoločenských a
hospodárskych snáh Alexandra
Dubčeka na prelome rokov 1967 a
1968 začali ľudia v Československu i v Trstenej pociťovať prvé
náznaky zlepšovania celospoločenskej klímy, čo sa prejavilo aj v oblasti spopularizovania cirkevnej
hudby medzi vtedajšou mládežou v
Trstenej. Výraznou mierou k tomu
prispel Jozef Jablonský svojim aktívnym prístupom – v júli 1969 sa v
Trstenej vo františkánskom Kostole
svätého Juraja uskutočnila prvá bigbítová svätá omša, kde notové zhudobnené podklady rozmnožoval
práve Jozef Jablonský. O zrealizovanie tejto snáď prvej mládežníckej
svätej omše sa výraznou mierou zaslúžili aj rehoľné sestry satmárky z
kongregácie Milosrdných sestier
svätého Vincenta de Paul, ktoré v
roku 1968 prišli do Trstenej v období tzv. Pražskej jari. Rehoľné
sestry satmárky bývali v roku 1968
v dnešnom zdravotnom stredisku v
centre Trstenej. Na prvom poschodí
tohto zdravotného strediska mali
upravené priestory na bývanie.
Práve rehoľné sestry Marcela a Viktória začali v priebehu roku 1968
pravidelne hrávať na organe v Kostole svätého Juraja. Ich cieľom bolo
združovať miestnu trstenskú mládež a vďaka ich pričineniu sa začal
formovať štyridsaťčlenný mládežnícky zbor. Na prvej bigbítovej
omši bol sólistom Marián Pánik,
ktorý bol neskôr vysvätený za

kňaza. Doprevádzali ho dve gitary,
na ktorých hrali Anton Gajniak a
Juraj Olejník, na bicie nástroje hral
Miroslav Mamira, bassgitaristom
bol František Sahuľ. Počas svätej
omše spieval 40-členný mládežnícky zbor pod usmernením rehoľných sestier Adriany a Viktórie. Do
konca roka 1969 sa uskutočnilo
ešte niekoľko podobných svätých
o m š í ,
ktoré na
jeseň toho
roku boli
zakázané
cirkevným
tajomníkom
z
Dolného
Kubína.
Počas slávenia Vianoc 1969 v
Kostole
svätého
Juraja bola
nacvičená
hudobná
kompozícia a vian o č n é
koledy s
miestnou
trstenskou
mládežou,
ktorú doprevádzali
tri harmoniky
a
troje huslí.
Na Veľkú noc 1970 pod vedením rehoľnej sestry Viktórie mládež v Trstenej nacvičila spev pašií
(sólisti: Štefan Furdek spieval

Pramene:
Archív farského úradu v Trstenej, spisová dokumentácia k organistom – kantorom.
Štátny archív v Levoči, f. Spišské biskupstvo, k. 14, kanonická vizitácia 1776, 1794, 1820, 1833.
Štátny archív v Bytči, pobočka Dolný Kubín, f. Mestečko Trstená, kanonická vizitácia 1754.
Literatúra:
ČAPLOVIČ, Ján: Portréty dejateľov Oravy. Dolný Kubín 1990, s. 69.
JANEK, Jozef: Literárno-kultúrny cestopis Oravy. Dolný Kubín 1991, s. 121.
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evanjelistu; Marián Pánik spieval
Krista a Štefan Pánik spieval slová
Piláta). Pod odborným usmernením a dohľadom profesionálneho
organistu Jozefa Jablonského a rehoľných sestier satmárok v Trstenej v hre na organ pokračovali
Štefan a Marián Pánikovci.
Situácia po roku 1970. V roku
1970 rehoľné sestry satmárky boli

Zdroj: Archív farského úradu v Trstenej

nútené opustiť Trstenú pre svoju
činnosť nezlučiteľnú s komunistickým režimom, ktorú z pohľadu
vtedajšej politickej garnitúry vyko-
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návali medzi mládežou v Trstenej.
Štefan Pánik začal ako organista
hrávať vo filiálnom kostole v Ústí
v roku 1970. Pod jeho usmernením
začala organovať Mária Lucká, rod.
Šprláková, ktorá v v Ústí organuje
dodnes. Vladimír Pánik hrával ako
organista v Trstenej vo farskom
Kostole svätého Martina v rozmedzí rokov 1975 až 1998. V speve a
v hre na organe sa striedali spolu so
starnúcim Jozefom Jablonským a
Štefanom Pánikom.
Pohľad na súčasnosť. Po smrti
miestneho farára Jána Maslančíka
(1975 – 1984) a po nástupe farára
Andreja Imricha (1985 – 1990) organista Jozef Jablonský odišiel
bývať do Dolného Kubína, kde zomrel. V Trstenej zostali v tom čase
pôsobiť dvaja organisti: Vladimír a
Štefan Pánikovci. Na prelome
rokov 1986 a 1987 na základe rozhodnutia farára Andreja Imricha organistom v Kostole svätého Juraja
sa stal Štefan Pánik a jeho brat Vladimír zostal organistom vo farskom

Kostole svätého Martina. Od augusta roku 1998 sa Vladimír Pánik
stal organistom v Jablonke, kde
hráva na slovenských svätých
omšiach. Za pôsobenia dekana
Mons. Michala Tondru od roku
1997 nastúpil do funkcie organistu
vo farskom kostole profesionálny
organista Tomáš Kubica. V posledných rokoch pri sláveniach svätých
omší a pobožností vo farskom kostole popri Tomášovi Kubicovi organuje aj Anežka Kubeková.
V súčasnosti v františkánskom
Kostole svätého Juraja bohoslužby
doprevádzajú svojou hrou na organe: Štefan Pánik, Jozef Kuchárik, Nikola Trstenská a Veronika
Kubačková. V posledných rokoch
sa vo farskom Kostole svätého
Martina konávajú vystúpenia rôznych umelcov a profesionálnych
organistov s námetmi sakrálnej duchovnej tvorby v rámci programu
Trstenskej organovej jesene. K rozvoju sakrálnej hudby v prostredí
mesta Trstená výrazne napomohla

rekonštrukcia a prestavba organu
Rieger - Kloss vo farskom Kostole
svätého Martina, ktorá prebiehala
v máji až septembri 2011. Zhotoviteľom diela bol Ján Valovič zo
Serede a objednávateľom bol
miestny farský úrad. V roku 2012
vo františkánskom kostole sa vo
výraznej miere prebudovalo pôvodné miesto, kde stál starý organ
z roku 1902 a dal sa zhotoviť úplne
nový dvojmanuálový moderný píšťalový organ s mechanickou traktúrou. Zhotoviteľom tohto organu
bol odborník Štefan Tyrol z Oravskej Polhory. Vďaka zbierkam a
milodarom mnohých farníkov, veriacich i rodákov mohol byť tento
organ slávnostne požehnaný v apríli 2013. Premeny sakrálnej
hudby, ktoré priamo nadväzujú na
osobnosti jednotlivých organistov,
tvoria súčasť spoločenského i kultúrneho zázemia novodobej
Trstenej.
Marek Ďurčo

Ó, Pane ...
Ó, Pane, príď do môjho srdca,
aby moja duša uvidela Tvoju spásu,
lebo len Ty mi dávaš silu,
len Ty rozdávaš pokoj a útechu.
Daj, aby som poznal Tvoje Božie cesty,
aby som raz prišiel k Tvojej pravde,
ktorá spája všetkých ľudí dobrej vôle.
Nech Tvoja pravda vedie nás cestami života
a privedie k Tebe, ó, večný Spasiteľu.
Daj, nech Ťa každý z nás pozná,
nech Ťa chváli a ospevuje.

Autorom básne je Štefan Pánik, dlhoročný organista
vo františkánskom Kostole svätého Juraja. Vznikla v
októbri 1969. Báseň bola prednášaná počas bigbitových svätých omší v Trstenej v období začínajúcej
normalizácie v bývalom Československu (hudba
Beatles Monia; v tom čase ju prednášala Daniela
Jankoľová rod. Slivová).

Foto: Ľudmila Dzureková
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V službe Bohu
Privítali sme nového pána kaplána
Meno Peter Duffala nie je od júla 2014 v našej farnosti neznáme. Opäť po roku sme privítali nového pána
kaplána, s ktorým sa spoločne zapájame do chválenia Boha vo svätých liturgii. Aj touto cestou rozhovoru o
svojom povolaní, túžbach a záľubách ho chceme ešte viac priblížiť našim farníkom a čitateľom.

Zdroj: Peter Duffala

Pán kaplán, môžete sa nám v
krátkosti predstaviť?
Mám 27 rokov a pochádzam z
Chmeľnice (okr. Stará Ľubovňa). V
našej malebnej dedinke je kultúra
spišských Nemcov azda najživšia
spomedzi všetkých ostatných. O
tom, že je stále prítomná a živá,
svedčí fakt, že dodnes sa hovorí v
Chmeľnici (nem. Hopgarten) nemeckým dialektom. Teda som na
moju rodnú farnosť hrdý.
Po absolvovaní základnej školy
v rokoch 1993 – 2002 som navštevoval cirkevné Gymnázium P. U.
Olivu v Poprade, ktoré som úspešne
ukončil maturitnou skúškou.
Následne som 1 rok študoval informatiku na Žilinskej univerzite.
Štúdium posvätnej teológie a
kňazskú formáciu som absolvoval
v Kňazskom seminári biskupa Jána
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule,
ktorý je zároveň teologickým inštitútom TF KU. Kňazskú vysviacku
som prijal dňa 15. júna 2013 z rúk
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Mons. Štefana Sečku, spišského
diecézneho biskupa. Od 1. júla
2013 som pôsobil ako kaplán vo
farnosti Bystrany. A od 7. júla som
ustanovený za kaplána v Trstenej.
Medzi moje záľuby patrí cestovanie, dobrá kniha, PC, história, divadlo a nemecká kultúra.
Ste kňazom druhý rok, teda
skoro novokňaz. Čo privádza mladých mužov k tomu, aby sa aj v
dnešnej dobe venovali kňazstvu?
A čo konkrétne vás priviedlo ku
kňazstvu?
Vo filme o sv. Jánovi Pavlovi II.
odznela krásna myšlienka: „Keď
vidím hrôzu tejto doby, to všetko
ma usmerňuje k niečomu Dobrému
– ku kňazstvu.”
Prečo kňazom? Lebo chcem
slúžiť Bohu, chcem sa obetovať pre
druhých, chcem po celý svoj život
patriť iba Bohu!
Na zemi je okrem ľudí veriacich a "hladných po Bohu" aj
množstvo nevedomých a neveriacich, preto všetkým chcem ako
kňaz – pastier pomôcť nasmerovať
sa k Bohu. Sprostredkovať im poznanie a pravdu o Ježišovi Kristovi, našom Vykupiteľovi.
Prvé a najzákladnejšie prikázanie dobre poznáme: "Milovať Boha
nadovšetko a svojho blížneho ako
seba samého." Kto chce milovať,
musí slúžiť!
Ďalším motívom sú slová z
Listu sv. Pavla Rimanom: „Ale ako
budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom
nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?” (Rim 10, 14) Boh pre nás
urobil to, čo nik z hriešnych ľudí
vykonať nemohol: obetoval sa, zní-

žil sa na úroveň človeka, trpel a zomrel za nás. Teda položil život aj
za mňa. A preto chcem týmto Bohu
poďakovať, že zomrel za mňa.
Preto Bohu denne darujem svoj
život v kňazskej službe. Kňazstvo
je nezaslúžený Boží dar. Je to odpoveď na Božie volanie.
Povolanie je zvláštna vec. Je
ako droga. Iba s tým rozdielom, že
droga vás ničí, povolanie vás buduje. A nielen vás. Svet, ľudstvo,
krásu a všetko dobré, čo je dnes vo
svete, budovali ľudia, ktorí sa cítili
volaní a zvádzaní Pánom.
Zakončím slovami proroka Jeremiáša:
„Zvádzal si ma, Pane, a ja som sa
dal zviesť;
bol si mocnejší ako ja a premohol
si ma.
Celý deň som na posmech,
každý sa mi vysmieva.
Vždy, keď hovorím, musím kričať,
musím ohlasovať: ničomnosť a
spustošenie.
Pánovo slovo mi prináša len pohanu
a posmech celý deň.
Povedal som si: Nebudem naňho
myslieť,
ani už nebudem hovoriť v jeho
mene.
Ale tu mi bolo, akoby oheň blčal v
mojom srdci,
uzavretý v mojich kostiach.
A poddal som sa, nevládal som mu
odolať.”
Znaky môjho kňazského povolania:
1/ Vzor kresťanského života mojich rodičov a pravidelná účasť na
sv. omši.
2/ Dlhoročné denné pôsobenie pri
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oltári v miništrantskej službe.
3/ Vzor kňaza – jeho láska k Bohu
a sv. omši.
4/ Služba mimoriadneho rozdávateľa sv. prijímania.
5/ Túžba po svätosti – kňazská
služba ako cesta k svätosti a k získaniu večného života.
Po pár mesiacoch vo farnosti
už môžete možno porovnať vaše
očakávania s každodennou realitou. Nastala nejaká zmena v tom,
čo ste očakávali od novej farnosti?
Aké sú vaše plány, čo chcete
meniť, možno podniknúť v najbližšom období čo sa týka farnosti?
Prišiel som do farnosti Trstená
ani nie tak s očakávaniami, ale predovšetkým s ochotou a otvoreným
srdcom. Načúvať Božiemu hlasu a
odpovedať na Božie výzvy, ktoré sú
pre farnosť vždy požehnaním. To je
úloha kňaza. Nie meniť farnosť
podľa svojich predstáv, ale plniť
Božiu vôľu, a tak privádzať všetkých k Bohu.
Zdedil som lásku a cit pre liturgiu. Preto chcem všetkých pozvať
k znovuobjaveniu hodnoty a krásy
liturgie sv. omše. To je moje
skromné želanie.
Chcete niečo dôležité odkázať
aj všetkým našim čitateľom?
Základom každého vzťahu je
dôležitá komunikácia. Bez nej to
nejde. Teda pre rast nášho ducha je
potrebná úprimná modlitba, od
srdca. Tiež dobrý vzťah musí byť
založený na obete. V neposlednom
rade je dôležité stretnutie – teda
časté sväté prijímanie. Myslím, že
to sú jedny z najdôležitejších pilierov duchovného rastu a vzťahu s Ježišom Kristom.
Nech všetko, čo poviem, napíšem, vykonám v tejto farnosti, slúži
na väčšiu česť a slávu Božiu. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj
za nás!
Za rozhovor ďakuje
Andrea Šprláková
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Štyridsať rokov organistka
Organová hudba oddávna slúži na dotvorenie slávnostného rázu slávenia svätej omše. To, že hra na tento hudobný nástroj je veľmi náročná,
ale zároveň veľmi krásna, sa dozvedáme aj z úst našich farských organistov.
Tentokrát nám o svojej záľube porozprávala pani organistka Mária
Lucká, ktorej aj touto cestou blahoželáme, pretože nachádzať potešenie
v takejto náročnej činnosti celých štyridsať rokov nedokáže každý. Zároveň jej prajeme ešte veľa rôčkov v tejto bohumilej činnosti a obetavosti
v službe Bohu.
A.Š.
dovolenke. V nedeľu sme sa
zúčastnili svätej omše na
chóre a tam upútal moju pozornosť mladý organista.
Veľmi sa mi páčila jeho hra
(hral rukami aj nohami) a
vtedy som si asi prvý raz uvedomila, že to je to, čomu sa
chcem v budúcnosti venovať
aspoň ako koníčku. Pošepla
som rodičom, že aj ja by som
chcela hrať na organe. A tak
ma na moje intenzívne prosby
zapísali do záujmového
Zdroj: Mária Lucká
krúžku a to na klavír (odbor
Lásku k hudbe a ku hre na kla- hra na organe nebol). Kúpili mi
víri mi vštepovali moji rodičia. Jed- harmónium (podobný klavíru), aby
nak výchovou – prihlásili ma na som si splnila svoje sny. Poctivo
hru na klavíri do ĽŠU (Ľudovej som trénovala, učila sa teóriu ...
Na organe som začala hrať
školy umenia), podporovali ma
psychicky (povzbudzovali ma, keď roku 1978 v Kostole sv. Juraja v
sa mi už nechcelo) i duchovne Trstenej na prosbu pátra Cyriaka
(viedli a ešte vedú príkladný kres- (Dominik Macák). Mnohí si ho doťanský život – už oslávili svoju dnes pamätajú ako kňaza, ktorý
zlatú svadbu). A tiež svojím osob- doslova napĺňal Ježišove slová:
ným príkladom, lebo po nedeľnom „Nechajte maličkých prísť ku
obede ocino často začal hrať na mne.“ Pamätám si jeho snahu zaharmóniu a spoločne sme si zaspie- pojiť do sv. omše deti: čítaním livali. Pamätám si, že maminka ve- turgie, miništrovaním, spievaním
dela krásne „potiahnuť“ druhý hlas. a... mňa nechal hrať na organe.
Dokonca mi ešte dnes pomáhajú Nikdy na nás ako na deti nekričal,
spievať cez sviatky v Pastoračnom keď sme sa pomýlili. Ani na mňa
centre v Ústí, kde v súčasnosti hrá- osobne, keď som spočiatku hrala
len niekoľkými prstami. Vždy nás
vam na sv. omšiach.
A kedy vo mne po prvýkrát za- pochválil a povzbudzoval. V tom
rezonovala myšlienka, že aj ja by čase som už chodila do 4. ročníka
som chcela hrať v kostole na or- ĽŠU, kde mi to išlo akosi pomalgane? Keď som mala asi 9 rokov šie. No nácvikom omšových piesní
(1974), boli sme v lete s rodičmi na som sa takto učila čítať noty
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rýchlejšie, a potom aj povinné
etudy som sa učila bez problémov.
V dobe socializmu bol jediným
zdrojom znotovaných katolíckych
omšových piesní starý kancionál.
Ako siedmačke mi ho domov požičal kaplán Filipek, aby som trénovala omšové piesne. Doslova som
drilovala na mojom harmóniu tak,
až som cítila bolesť v prstoch.
V období socializmu veru nebolo možné zohnať „omšové noty“
(odborná kresťanská hudobná literatúra bola nedostupná a internet
neexistoval). Neboli k dispozícii
žiadne liturgické zošity, preto som
si sama ručne znotovala aspoň základné odpovede a žalmy počas
svätej omše. Dokonca som nemala
noty ani na svadobný pochod, tak
som si ho požičala od Ing. Štefana
Pánika a tiež ručne prepísala do
svojho notového zošita. S týmto mi
pomáhal aj pán Jablonský (dôchodca), ktorý pôsobil ako organista ešte pred Š. Pánikom.
Poskytol mi ešte nejaké noty na odpovede. Bol veľmi rád, že pomáham s hraním na sv. omšiach,
pretože vtedy organistov nebolo.
Neskôr sa p. Jablonský odsťahoval
do Dolného Kubína, ktorého som i
tam navštívila. Veľmi ma podporoval a povzbudzoval, len aby som
neprestávala hrať. I keď som bola
laik a v hre na organe samouk,
veľmi ma to bavilo.
Do roku 1980 som hrávala viacmenej v Kostole sv. Juraja v Trstenej, no vďaka p. kaplánovi
Kostelanskému som začala hrať v
Kostole sv. Martina v Trstenej s pomocou Štefana a Vladimíra Pánikovcov. Nedá mi nespomenúť ešte
niekoľko mien ľudí, ktorí mi nejakým spôsobom pomohli. V prvom
rade to bola a stále je moja rovesníčka Anna Gembalová, ktorá sa ku
mne pridala a od začiatku mi pomáhala so spevom. Spolu sme vytvorili malý spevácky zbor, do ktorého
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sa postupne pridávali moja sestra
Martina Šprláková, ako aj ďalšie
naše kamarátky a spolužiačky z
detstva: Anna Bačová, Janka Stareková, potom i Mária Lissová so
sestrou Gabrielou atď. Dokonca
sme mali aj malú speváčku Aničku
Václavíkovú, ktorá ako malé dievčatko veľmi pekne spievala sólo.
Kaplán Kostelanský bol moderný
duchovný, ktorý zaviedol v Trstenej detské a mládežnícke sv. omše,
na ktorých som hrávala a so zborom sme aj spoločne spievali. S odstupom času vidím, že p. kaplán
bol v tej dobe priekopník, lebo sme
ako prví začali hrať na sv. omšiach
nielen na organe (ja ako malé
dievča), ale aj na gitare (Anna
Gembalová). Na tú dobu to bolo
naozaj veľmi odvážne!
Vo farskom kostole sme v roku
1982 vytvorili prvý zbor asi 15 malých detí v Trstenej. V tejto činnosti
nás podporoval už menovaný pán
kaplán Kostelanský, ktorý mi dával
nahrávky piesní iných zborov a ja
som ich potom sama znotovala,
pretože iným spôsobom sa nedali
zohnať piesne (detské, mládežnícke – modernejšie) na obohatenie
liturgie.
V kostolíku zbor obohatila kamarátka Anna Valková a postupne
k nám prichádzali spievať vtedy 6
až 8-ročné dievčatá: jej sestra Helena Valková, Iveta Medvecká,
Monika Lissová, Darina Sivoňová,
Eva Trstenská ...
Pamätám si, že v Trstenej sme
niekedy v sobotu odspievali aj 3
svadby + večerná mládežnícka sv.
omša a na väčšie sviatky aj v nedeľu 2 sv. omše v kostole, litánie
(pobožnosti sa spievali) a sv. omša
v kostolíku. Deti najradšej chodili
spievať na svadby, lebo nám za
spev svadobčania doniesli vzácne
svadobné koláčiky (mňam ). Hrať
a spievať nás pozývali aj do iných
farností na slávnostné sv. omše.

V službe Bohu

Chodievali sme spievať napr. do
Kňažej (D. Kubín) ku pánovi farárovi Kyseľovi, ktorý bol v trstenskej farnosti kaplánom v roku
1976, do Zuberca, Habovky...
Takto som aktívne hrávala a do
roku 1985 som sa venovala zboru.
Potom som na istý čas prerušila
hranie v kostole, hrávala som v Zábiedove asi rok, kde v tom čase nemali organistu.
Až v roku 1997 ma oslovili s
prosbou, aby som začala hrať v
Pastoračnom centre svätej Alžbety
v Ústí, kde doteraz hrám každú nedeľu a sviatky. Tiež sa ku mne pridali so spevom spolužiačky z
detstva: Anna Gembalová, Jana
Zembjaková, Zdenka Drgáňová,
moji rodičia Margita a Jozef Šprlákovci, sestra Martina Dlholucká,
Mária Orčíková, Miroslav Matis a
Danka Adamcová z Ústia. Tak sa
snažíme skrášliť liturgiu na sv.
omšiach v Ústí.
Čo dodať na záver? Myslím si,
že Boh si moju službu (hru na organe) postupne formoval ľuďmi,
ktorých mi posielal do cesty, za čo
by som sa im touto cestou chcela
všetkým poďakovať. Ospravedlňujem sa tým, na ktorých som si v týchto riadkoch nespomenula. Ale
verím, že Pán im to všetko dobro
odplatí v nebi. Ďakujem aj svojim
rodičom za všetky modlitby, ktoré
mi obetovali. Moja vďaka patrí aj
našej Nebeskej Matke P. Márii,
ktorej meno nosím. Pod jej
ochranu sme sa často oddávali a
dôverovali jej. Mnohí by možno
povedali, že som mala v živote
šťastie, alebo že to všetko bola iba
taká náhoda. Ale ja viem, že to
bolo Božie riadenie, za ktoré som
mu nesmierne vďačná. A verím, že
Duch Svätý stále riadi moje kroky
životom, za čo mu ďakujem svojou
službou – hudbou i spevom na sv.
omšiach vo farnosti Trstená.
Mária Lucká, rod. Šprláková
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Sú opodstatnené nadštandardné práva pre
homosexuálov?
V tejto analýze sa pokúsim dať odpovede na hlavné argumenty, ktoré najčastejšie rezonujú v súvislosti s
argumentáciou niektorých homosexuálnych aktivistov. Rozpracoval som viaceré argumenty, ktoré sa v tejto
súvislosti vyskytujú.
Pri právnej argumentácii je potrebné dokázať, že to, čo tvrdíme, má aj reálnu oporu v právnych predpisoch
alebo medzinárodných zmluvách. Inak je to iba účelová argumentácia.
1. Homosexuáli sú diskriminovaní. Pre svoj rozvoj potrebujú
zákon o registrovanom partnerstve. Alebo ešte viac potrebujú, aby
za manželstvo bolo považované aj
spolužitie osôb rovnakého pohlavia.
Je faktom, že zákony, ktoré existujú v niektorých štátoch, priznávajú aj osobám rovnakého pohlavia
postavenie manželov.
Medzinárodné dohovory na ochranu
ľudských práv však
priznávajú právne
postavenie manželstva iba trvalému
zväzku muža a ženy.
Napr. Všeobecná
deklarácia ľudských
práv v článku 16,
Dohovor o ochrane
základných
ľudských práv a slobôd
v článku 12,
Medzinárodný paktu
o občianskych a politických právach v
článku 23.
Jedna zo základných zásad právneho štátu je rovnosť pred zákonom. Zásada
rovnosti pred zákonom si vyžaduje,
aby sa právny predpis aplikoval
rovnako na rovnaké situácie. Zásada rovnosti hovorí, že pri rovnakých veciach, by sme mali
postupovať rovnako, pri nerovnakých rozdielne. Inak porušujeme zásadu rovnosti pred
zákonom.

V prípade, ak dávame na jednu
úroveň manželstvo a registrované
partnerstvo, ktorému v niektorých
krajinách dávajú zákony štatút
manželstva,
porušujeme túto
právnu zásadu rovnosti pred zákonom. Nejde totiž o rovnaké veci.
Manželstvo je definované ako celoživotné spoločenstvo muža a
ženy, kde prirodzene dochádza k
počatiu a výchove detí. Najmä

Uvedené tvrdenie nie je pravdivé. Právne nič nebráni tomu, aby
pacient požiadal lekára, aby informoval o jeho zdravotnom stave určitú osobu. Lekár má povinnosť
mlčanlivosti o zdravotnom stave
pacienta. Pacient má však právo
zbaviť lekára mlčanlivosti a požiadať ho, aby o jeho zdravotnom stave informoval presne
špecifikovanú osobu.
Ilustračné foto: Lukáš Poláčik

vďaka rodinám, ktorých základom
je manželstvo muža a ženy, sa rodia
nové generácie, ktoré ďalej odovzdávajú duchovné a materiálne
bohatstvo svojich predkov, udržiavajú identitu svojich národov a
spoločnosti.
2. Niektorí tvrdia, že homosexuáli sa nemôžu informovať o
zdravotnom stave svojho partnera.

Zákon o zdravotnej starostlivosti je v tomto veľmi jasný:
Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
Táto prekážka sa však dá jednoducho prekonať, a to udelením
splnomocnenia v zmysle § 25 ods.
1 písm. c)
zákona
č.
576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
(Údaje zo zdravotnej
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dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie
osoby
osobe
splnomocnenej na základe písomného splnomocnenia alebo osobe s
osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu).
3. Často zaznieva argument, že
homosexuáli nemôžu
dediť
Právny poriadok
Slovenskej republiky a
právne poriadky demokratických štátov
vo všeobecnosti poznajú právny inštitút –
dedenia zo závetu.
Tento právny inštitút –
zriadenie závetu pre
prípad smrti využívajú
bežne občania na Slovensku a vo svete.
Nič nebráni tomu,
aby
tento inštitút
mohol využiť každý
občan. Avšak je
možné aj dedenie zo
zákona.
Ako to vyzerá konkrétne v našich zákonoch? Homosexuálni
partneri, za predpokladu splnenia zákonných predpokladov,
tvoria spoločnú domácnosť podľa § 115 Občianskeho
zákonníka („Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú
a spoločne uhradzujú náklady na
svoje potreby.“).
Ak homosexuálni partneri tvorili spoločnú domácnosť aspoň 1
rok pred smrťou jedného z nich,
druhý sa stáva dedičom zo zákona
v druhej dedičskej skupine podľa §
474 ods. 1 Občianskeho zákonníka
(„Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí,
ktorí žili s poručiteľom najmenej po
dobu jedného roka pred jeho
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smrťou v spoločnej domácnosti a
ktorí sa z tohto dôvodu starali o
spoločnú domácnosť, alebo boli
odkázaní výživou na poručiteľa.“).
4. Majú mať homosexuáli
právo na adopciu detí?
Dohovor o právach dieťaťa deklaruje hlavnú zásadu, ktorá by

Kresťanské hodnoty

nie objekt právnych vzťahov. Psychológia potvrdzuje, že najlepšie
podmienky pre zdravý vývoj dieťaťa poskytuje dobre fungujúca rodina.
Aj najnovšie vedecké
výskumy potvrdzujú tento fakt, že
najlepším prostredím pre prirodzený, zdravý a harmonický vývoj
detí je rodina založená
manželstvom muža a
ženy.
Renomovaný
americký časopis Social Science Research
uverejnil v roku 2012
výsledky rozsiahleho
výskumu profesora
Marka Regenerusa z
Texasu (41/2012, str.
752 – 770) www.elsevier.com/locate/ssresearch. Do výskumu
bolo zapojených 2988
ľudí. Z nich 236 priznalo, že ich biologický otec alebo
matka mali homosexuálny vzťah. Výskum sa konal v
rokoch 2010 až 2012.
Tento výskum poukazuje na významné negatívne
dôsledky
(napríklad odkázaIlustračné foto: Lukáš Poláčik
nosť na sociálnu
mala byť aplikovaná na všetky as- pomoc, menšie pracovné príležipekty života dieťaťa, osobitne po- tosti, vyššia kriminalita, vyššia zákiaľ ide o tak citlivú vec, ako je vislosť na alkohole, fajčení,
adopcia dieťaťa. Touto zásadou je marihuane a iné) u detí, ktorých
všeobecné dobro dieťaťa. Pokiaľ otec alebo matka mali homosexuide o výchovu a rozvoj dieťaťa, álny vzťah v porovnaní s deťmi zoDohovor v preambule špecificky sobášených rodičov. Zaujímavú
uvádza: „uznávajúc, že v záujme štúdiu o tomto probléme uverejnil
plného a harmonického rozvoja aj Inštitút pre ľudské práva a roosobnosti, musí dieťa vyrastať v ro- dinnú politiku pod názvom: Sú
dinnom prostredí, v atmosfére šťas- deti homosexuálnych rodičov iné?
tia, lásky a porozumenia“. Rodina http://hfi.sk/analyzy/116-su-detije teda najlepším prostredím pre homosexualnych;rodicov-ine
výchovu a rozvoj dieťaťa. Dieťa
5. Neriešiteľné situácie
nie je „vec“. Na dieťa nie je
Niekde môžeme počuť argu„právny nárok“. Dieťa je subjekt, ment, čo ak homosexuálni partneri

Rok Sedembolestnej

žijú spolu iba krátko, napr. 1 mesiac,
nemohli podľa zákona vytvoriť spoločnú domácnosť (požiadavka spoločného bývania 1 rok, táto zákonná
požiadavka sa však uplatňuje nezávisle od pohlavia, či sexuálnej
orientácie, táto sa neskúma podľa
zákona, ale je potrebné preukázať
spoločné bývanie), čo v takom prípade?
Všetko je riešiteľné. Homosexuálni partneri môžu využiť ustanovenie Občianskeho zákonníka § 31
nasledujúce ustanovenia. V písomnom plnomocenstve môže byť na
vymedzené jednotlivé právne úkony
– obmedzené plnomocenstvo, alebo
plnomocenstvo môže byť neobmedzené na všetky právne úkony. Pre
zabezpečenie väčšej právnej istoty
je vhodné podpisy na plnej moci
úradne overiť pred notárom alebo
na matrike.
Takto si môžu homosexuálni
partneri, ale ja každý občan, vyriešiť rôzne nepredvídateľné situácie
Záver:
Právny poriadok by sa mal k homosexuálom správať tak, ako ku
všetkým občanom. Garantovať dodržiavanie ich práv tak, ako sa garantuje dodržiavanie práv všetkým
ostatným ľuďom. Pre svoje sexuálne cítenie nemôžu byť v žiadnom
prípade diskriminovaní a musia byť
garantované ich ľudské práva, ktoré
im patria tak z titulu ľudskej dôstojnosti a ľudskej prirodzenosti.
Na druhej strane, len z dôvodu
ich sexuálneho cítenia nie je spravodlivé a správne, aby im boli poskytované osobitné, nadštandardné
práva, ako sa to niekedy deje.
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Rok Sedembolestnej Panny Márie
Blahoslavená tá, ktorá uverila, že sa splní
všetko to, čo jej Pán povedal
Drahí spolurodáci, boli sme
svedkami toho, ako po Roku viery
nasledoval Rok Sedembolestnej
Panny Márie – patrónky nášho národa. A práve táto následnosť ma
inšpiruje k tomu, aby som sa vám
starším i mladším prihovoril bez
toho, aby som pranieroval, vyčítal,
otriasal malomeštiackym a tradicionalistickým utilitarizmom, ktorý
sa mohol zakoreniť v našej mentalite a postojoch.
Máme za sebou i birmovku, a
preto sa pozrime na tú, ktorá bola
„milosti plná, plná Ducha Svätého“. Dlho som si myslel, že potrebujem Bohu dokázať, že urobil
dobre, keď si ma povolal, že som
naozaj dobrý, lebo robím to a ono,
organizujem, modlím sa... A naopak, nerobím, nepočúvam, nepozerám to a ono, čo je proti
morálke... Mojím bohom, nebol
Boh Ježiša Krista, ktorý prišiel spasiť hriešnikov, ale moje ja, ktoré si

chcelo zabezpečiť večnú budúcnosť, a preto seba realizuje, seba
presadzuje, seba formuje a snaží sa
pretvárať svet i druhých na obraz,
ktorý som ja pochopil, prijal a vysníval, že je ten správny. Pýtal
som sa, Pane, čo chceš, aby som
robil, ale vzápätí som mu predstavil zoznam vecí, ktoré plánujem a
chcem... Teda, Pane, schváľ mi ho
a ja už bežím robiť, čo som si/ti naplánoval. V podstate je to aj mentalita sveta, doby, človeka ... Vytýč
si plán a nasleduj ho, v zmysle plánovacej/projektovej mentality: „vidieť, zhodnotiť, rozhodnúť,
vykonať, prehodnotiť... “
Akú mladosť mala Panna
Mária? Akú mladosť mal sv.
Jozef? Plánovali. Čo? Počúvať.
Počúvať Boha a ľudí. Koľké
množstvo informácií počúvame,
vidíme ... Žijeme v tak intenzívnom informačnom smogu, že nie
sme schopní už počuť hlas svojho
srdca, svedomia, hlas Boha, ktorý
Foto: Ondrej Fedorák

Martin Dilong, právnik
Autor príspevku je právnik.
Je členom občianskeho združenia
Fóra pre verejné otázky. Je expertom KDH pre zahraničie a ľudské
práva. (pozn. redaktorky)
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prebýva v našich srdciach a hovorí
nám: „Ty si môj milovaný syn, ta
si moja milovaná dcéra.“ Boh nestvoril človeka, aby mal záhradkára, sluhu, nádenníka, paholka,
živnostníka vo svojej vinici, roli,
ktorou je svet, ale aby mu komunikoval „svoj obraz“. „Na svoj obraz
ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“
(Gn 1, 27) Keď budeme žiť v mentalite, postoji záhradkára, sluhu, nádenníka (Lk 15, 19, 21),
živnostníka, tak budeme pozerať
na kontrakt, zmluvu, zásluhy (zaslúžim si, aby ma Boh požehnal,
ochránil od chorôb, nešťastia,
atď., lebo som urobil, zachoval
...). Lenže tajomstvo kríža, odumretia sebe, ostáva jedinou
cestou ku zmŕtvychvstaniu.
Mária, Jozef, tisícky svätých povedali Bohu: „Hľa, služobnica
Pána, nech sa mi stane podľa
tvojho slova.“ (Lk 1, 38) A vtedy
sa Slovo mohlo stať telom, vtedy
sa prísľub synovstva mohol stávať realitou (stávať a nie stať
preto, lebo je to proces, ktorý má
svoje vzostupy i pády; nie je to
stav dosiahnutý raz navždy!). Nechať Bohu miesto, aby ma pretvoril
zo sluhu, nádenníka na syna (Lk
15, 24) v Synovi, na dcéru v Synovi.
Ak cítiš v hĺbke svojho srdca,
že túžiš po niečom viac ...,ak túžiš
po väčšej láske, tak sa zastav, vypni
mobil, internet, televízor, rádio a
všetok ten smog a počúvaj, načúvaj
Duchu, ktorého si chrámom, a nie
hocijakým chrámom! Dovoľ slovám tvojho otca, mamy, brata,
sestry, suseda, priateľa, priateľky,
ale i toho neznámeho, aby rezonovali v tvojom vnútri, a najmä čítaj
testament, zaľúbený list, v ktorým
ťa Boh Otec pozýva stávať sa, prijímať jeho milovaným synom a
jeho milovanou dcérou. Čítaj listy
sv. Pavla, z ktorých prýšti svedectvo toho, čo Boh dokázal urobiť v
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človeku, ktorý sa nechal ním premôcť, ktorý sa naučil, čo znamená
byť kresťanom, čo znamená veriť –
teda byť v Kristovi. „Lebo v ňom sa
hýbeme a sme.“ (Sk 17, 28)
Mária dovolila, aby Duch Svätý
urobil v nej to, čo si ona nevedela
predstaviť: „Ako sa to stane ...“ (Lk
1, 34) Kade chodila, niesla v sebe
Krista a „premýšľala a zachovávala
vo svojom srdci." (Lk 2, 51b) Jej
šťastie, V.I.P. postavenie nevyplýFoto: Jaroslav Chovanec

valo z toho, že kojila Ježiša:
„Blahoslavený život, ktorý ťa nosil
a prsia, ktoré si požíval,“ (Lk 11,
27b-28) ale z toho, že bola prvá,
ktorá uverila, že dovolila Bohu
konať v jej živote, že mu dala prednosť pre sebou, že na tróne jej srdca
nesedelo jej ja/seba, ale: „Ty, Pán
môj a Boh môj.“ A preto V.I.P. je:
„Každý, kto plní vôľu môjho Otca,
ktorý je na nebesiach, je môj brat,
sestra, i matka.“ (Mt 12, 50) Aká je
to vôľa, čo chce? Darovať svoj
život za spásu, radosť druhého. A
to si už urobil/a aj ty dnes, keď si sa
rozhodol/a pozdraviť, usmiať, povzbudiť, pripraviť raňajky, pracovať, pre zabezpečenie rodiny,
pripraviť sa dobre na svoje povolanie, zamestnanie, nielen preto, aby
si lepšie zarobil/a pre seba, ale pre

Rok Sedembolestnej

život druhých. Ak si dnes povedal/a áno životu druhého, ak si odumrel/a svojej chúťke, plánu a
dal/a prednosť druhému, tak si na
ceste k znovuobjaveniu radosti v
Bohu, k znovuobjaveniu synovstva, spolu dedičstva v Kristovi.
(Budem si spytovať svedomie
za seba, aby som sa ťa náhodou
nedotkol.) Ak šomrem, nie som
spokojný, tak som ešte stále otrok
a nie syn. Ak čakám odmeny,
som nádenník a nie syn. Ak si
viem spomenúť iba na minulé
rany a krivdy, nežijem, ale som v
nich zabrzdený a život prechádza
popri mne.
Kedysi som bol naučený spytovať si svedomie z pohľadu Desatora, čo je správne, ale môže to
viesť k určitému „katolíckemu
farizejizmu“, k pozerám na to, za
čo všetko si zaslúžim odmenu,
lebo som „až tak veľa nezhrešil“.
Teraz vnímam potrebu spytovať
si svedomie s otázkou: „Pane,
kedy a kde som ťa dnes videl,
počul, prešiel popri tebe? (Mt 25,
31–46) alebo ešte lepšie: „Pane,
kedy a kde si mi dnes ty hovoril, ty
si sa priblížil ku mne?“Ak vidím,
počujem o potrebách druhého človeka – Krista, som kresťan. Ak
vidím, uznám, priznám a odovzdám Bohu svoje slabosti a hriechy, som tým, v ktorom sa
realizuje a aktualizuje. „Lebo Boh
tak miloval svet, že poslal svojho
Syna na svet, aby nezahynul nik,
kto v neho verí, ale aby mal život
večný.“ (Jn 3, 16 a podobne 1Jn
4,9) Teda nie ja, ale On ma spasí,
lebo jeho Láska je väčšia, ako...
z tohto pramení naša RADOSŤ,
ktorá nepominie!
Ďakujem ti za tvoju trpezlivosť a
príklad tvojho života.
Don Martin Rožek, sdb
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Spomienka na odpust Panny Márie
Škapuliarskej
Málokto veril, že tohoročné daždivé leto prinesie aj pekné dni, a
najmä, že bude pekne na škapuliarsky odpust. Veď jarmok, ktorý bol dva
dni predtým, bol veru poriadne upršaný. Ani návštevníci, ani jarmočníci
asi neboli spokojní.
No nedeľné ráno bolo krásne, príjemné, teplé. Námestie v Trstenej sa
rýchlo zapĺňalo. Prichádzali nielen obyvatelia Trstenej, ale aj pútnici a
návštevníci. Všetko bolo dobre zorganizované, nechýbali spevácke zbory
a dychovka. Každý, kto mohol pomôcť, rád prispel: miništranti, hasiči,
spomínané spevácke zbory, mladí, ktorí vyzdobili pódium. Všetci sa tešili
na vzácnych hostí: duchovenstvo, na čele s poľským pánom biskupom.
Prijatie bolo srdečné, slávnosť sa mohla začať. Veľmi si ceníme, ako
sa nám pán biskup prihováral v našom rodnom jazyku, ako povzbudzoval
rodiny, s akou úctou slúžil svätú omšu . Odchádzali sme s hlbokým duchovným zážitkom, mnohí si niesli aj škapuliar. Ten ich bude ochraňovať
nielen v časoch dobrých, ale aj v ťažkých životných skúškach.
Margita Páneková
Každý rok na našej odpustovej púti Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) vítame vo farnosti rôzne osobnosti duchovného života.
Tento rok sme mali česť privítať Jeho Excelenciu Jana Szkodońa, pomocného krakovského biskupa. Píše knihy z duchovnej a pastoračnej
oblasti, zaoberá sa maliarstvom.

Interview s Jeho Excelenciou
Janom Szkodońom
Foto: Lukáš Poláčik

Vaša Excelencia, aby sme vás
trochu predstavili našim čitateľom, ste rodákom z neďalekého
Chyžného, kde mnoho obyvateľov má slovenské korene. Necítite
sa aspoň čiastočne Slovákom aj
vy?
Narodil som sa v roku 1946 po
druhej svetovej vojne a v rokoch
1939 – 1945 Chyžné i celá poľská
Orava patrila k Slovenskej republike. Moji starí rodičia, rodičia i
rodina sa považovali za Slovákov.
Ja som chodil v nižších ročníkoch
do slovenskej školy, potom do
poľskej školy. Skončil som seminár v Krakove a stal sa kňazom
krakovskej arcidiecézy. V súčasnosti som biskupom tejto diecézy
a snažím sa byť otvorený pre tých,
ktorí sa cítia byť ako Poliakmi, tak
aj Slovákmi. Viem, že ľudia narodení v tej istej rodine majú neraz
rôzne pohľady na národnosť, ale
viera je povinná všetkých zlúčiť a
tomu sa snažím slúžiť.
Vaším biskupským heslom je:
„Dominus, ispefaciet“ – „Sám
Pán bude pôsobiť." Mohli by ste
bližšie vysvetliť toto vaše motto?
Je to fragment v Žalme 37, zakončenie tej vety, ktorá vyjadruje
vieru človeka vo večnosť Boha s
nami aj viera v to, že Boh pôsobí,
koná v našom srdci a pôsobí aj
cez nás, ktorí v neho veríme.
Študovali ste v krakovskom
kňazskom seminári a v roku
1970 ste v Jablonke prijali
kňazské svätenie z rúk Karola
Wojtylu, vtedajšieho kardinála a
krakovského arcibiskupa, dnes
svätého Jána Pavla II. Mali ste
možnosť spoznať pápeža Jána
Pavla II. aj bližšie? Aký bol ako
kardinál?
Keď som v roku 1964 prišiel
do seminára, vtedy som prvý raz
videl Karola Wojtylu, krakovského arcibiskupa. Ako kňaz som
niekoľko
rokov
pracoval
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v krakovskej kúrii a vtedy som sa
denne mohol stretávať s kardinálom Wojtylom. Ako pápež Ján
Pavol II. ma vymenoval za biskupa.
Vďaka sekretárovi kardinálovi
Stanisławovi Dziwiszovi som
mohol vždy najmenej raz alebo

našej Nebeskej Matke?
Matka Božia Škapuliarska je
mi veľmi blízka aj preto, že v
Chyžnom od vojny sú dušpastiermi
karmelitáni, ktorí sú priamymi
apoštolmi Panny Márie Škapuliarskej, lebo v 13. storočí sv. Šimon
Stock, ich generálny predstavený,
Foto: Lukáš Poláčik

dvakrát do roka byť u pápeža na
obede či na koláči. Moje stretnutia
s ním neboli síce početné, ale určite
vždy boli veľmi srdečné. Občas ma
oslovoval menom. Či už bol v Krakove alebo ja vo Vatikáne, mohol
som byť veľmi blízko toho, ktorý
mi bol pápežom, ale zároveň veľmi
blízkym človekom.
Máme Rok Sedembolestnej
Panny Márie, kedy sa obzvlášť
utiekame k Pane Márii. Vy ste prijali pozvanie do Trstenej na škapuliarsku púť. Čo vás k tomu
viedlo? Aký je váš osobný vzťah k
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dostal škapuliar od Panny Márie.
Odvtedy, ako som sa dozvedel,
že mám pozvanie do Trstenej, som
sa veľmi tešil a prišiel som tu naozaj s veľkou radosťou.
Vo vašej knihe Modlitba znechuteného som mala možnosť nahliadnuť do otázok a problémov,
ktoré v takej veľkej miere sužujú
dnešný svet. Sú to otázky, ktoré
naozaj vnútorne znepokojujú
mnohých. Ľudia sa skutočne stávajú znechutenými. Aj mnohí
kresťania žijú v akejsi skepse
svojho života. Čo by ste chceli po-
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radiť všetkým našim čitateľom
časopisu Radosť, ako nepodľahnúť pesimizmu a skepse dnešnej
doby?
Knižku Modlitba znechuteného do slovenčiny preložil môj
ujo (brat mamy) a vydali ju verbisti
v Nitre (momentálne vyšlo po slovensky už druhé vydanie). V mojej
knižke sa snažím podchytiť najvážnejšie problémy súčasného človeka, hlavne tie problémy, ktoré
človeka znechucujú. Dnes je veľmi
veľa ľudí, ktorí sú znechutení napriek tomu, že majú zdravie, majú
peniaze, majú prácu, a predsa nie
sú šťastní zo života.
Táto knižka je odpoveďou na
veľa otázok, pravdivých otázok
hlavne mladých ľudí, ktoré mi dávali v Krakove. Má byť pomocou
pre tých, ktorí budú hľadať odpovede na svoje otázky. Už jej samotná štruktúra rozjímaní a úvah
spojených s modlitbou v tých intenciách, ktoré ľudí privádzajú k
smútku i k rozpakom, je odpoveďou. Depresia a znechutenie môže
byť aj duševnou chorobou, ale je to
predovšetkým choroba ducha duše. Preto by som chcel poradiť,
že modlitba, čisté svedomie, čítanie Svätého písma, hľadanie Boha,
Božej pomoci i kontaktu s Bohom
dodáva potechu a svetlo. Pán Ježiš
predsa hovorí: „Ja som s vami, príďte ku mne všetci, ktorí ste zarmútení, ja vás poteším.“
Prednedávnom som sa rozprával s paňou, ktorá bola v Nitre korektorkou mojej knižky. Ona sa mi
priznala, že keď zbadala, že biskup
píše o znechutení, povedala si, že
čo môže biskup poznať, čo môže
vedieť o príčinách znechutenia.
Keď však knižku opravujúc prečítala, išla hneď na svätú spoveď a
vyspovedala sa tak, ako nikdy v živote.
Týmto sa veľmi utešujem, lebo
keby som mal spomínanú knižku
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napísať len kvôli tej panej, tak by
som ju napísal. Pán Boh aj takto pôsobí cez nás a dáva nádej všetkým
tým, ktorí siahajú po tom, čo my
napíšeme.
Na záver by som vás chcela poprosiť o váš osobný odkaz pre našich čitateľov.
Na sviatok Matky Božej Škapuliarskej by som rád upriamil pozornosť na veľkú zbožnosť a úctu Jána
Pavla II. k Matke Božej.
Jeho zbožnosť mala dušpastiersky rozmer, vytváral centrá úcty k
Márii, ale hlavne mal taký vnútorný
výraz a to všetko sa spojilo v slovách: „Totus tuus!“– „Celý tvoj!“
Matka Božia bola pre Jána
Pavla II. príkladom oddanosti voči
Bohu. K Márii mal synovskú oddanosť a dôveru. Všetkým čitateľom
aj tvorcom a prispievateľom časopisu Radosť odkazujem, aby práve
na toto zameriavali všetky svoje
úvahy a myšlienky. Dôležité je zaangažovanie sa, práca, ale najdôležitejšie je to, čo je v srdci a čo je aj
významom slov: „Totus tuus!“ –
„Celý tvoj!“

Radosť 3/2014

Prejavom lásky k Bohu a blížnym je aj spev
a hudba
Foto: Lukáš Poláčik

Dejiny karmelitánskeho škapuliara sa začínajú až v 12. storočí.
Prví karmelitáni tvorili vo Svätej
zemi komunitu, no žili ako pustovníci v oddelených celách, kde sa
venovali modlitbe a práci. Stretali
sa v oratóriu iba na spoločnú modlitbu a bohoslužbu. Žili v mlčaní,
pôste a konali tvrdé skutky pokánia. Zvlášť si uctievali Pannu
Máriu. Sviatok Panny Márie Karmelskej vznikol pravdepodobne v
roku 1387. Idea škapuliara sa k
nemu pripojila až neskôr. V 17. storočí pápeži dovolili sláviť sviatok
Za rozhovor ďakuje v niektorých katolíckych krajinách.
Andrea Šprláková Napokon 24. septembra 1726

pápež Benedikt XIII. rozšíril toto
dovolenie na celú Cirkev.
Slovo škapuliar pochádza z latinského „scapulae“, čo po slovensky znamená plecia alebo chrbát.
Označuje rúcho, ktoré prikrýva
plecia. Je to vlastne vrchný odev,
ktorý splýva vpredu i vzadu z ramien dolu. Nosia ho dominikáni,
františkáni, karmelitáni, augustiniáni a iní rehoľníci. Škapuliar je
viditeľné znamenie a vyznanie, že
niekto si chce zvlášť ctiť Pannu
Máriu. Je veľkým darom Panny
Márie, skrze ktorý nás chce ochraňovať, starať sa o nás a pomáhať
nám vstúpiť do nebeskej vlasti.
Foto: Lukáš Poláčik

19

Radosť 3/2014
Božia Matka nám dáva iba jednu
podmienku – zober ho a nos. V súčasnosti je pobožnosť k sv. škapuliaru známa nielen v Európe, ale na
celom svete.
Trstenská farnosť patrí tiež k
pútnickým miestam, ktoré sú zasvätené Panne Márii Karmelskej (Škapuliarskej). V sobotu 12. júla 2014,
v predvečer sviatku Panny Márie
Karmelskej, popri iných zboroch
prispel do celovečerného programu
aj náš zmiešaný chrámový zbor
Tristianus. V jeho podaní zazneli
skladby, ktorými speváci vzdali
úctu Nebeskej Matke. Druhý deň
sviatku začal slávnostnou svätou
omšou na Námestí Milana Rastislava Štefánika. Odpustovú svätú
omšu celebroval krakovský biskup
Mons. Ján Szkodoň, rodák z neďalekého Chyžného a koncelebroval
Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. K oslave nedeľných
bohoslužieb prispel svojím účinkovaním Hornooravský spevácky
zbor pod vedením svojho dirigenta
- Mgr. art. Pavla Bažíka.
Námestím zneli piesne na
oslavu Panny Márie, ktorá je vo
veľkej úcte u veriacich v Trstenej
už od roku 1728, založením Bratstva Panny Márie Karmelskej zásluhou trstenského farára Juraja
Bresťanského, so súhlasom generálneho predstaveného karmelitánskeho rádu pátra Antona. Na záver
slávnostnej svätej omše sa ulicami
mesta konala procesia s Oltárnou
sviatosťou. Tohtoročná slávnosť
Panny Márie Škapuliarskej bola o
to krajšia, lebo sa jej zúčastnilo
oveľa viac pútnikov ako po iné
roky. K jej sláveniu prispelo aj
pekné a slnečné počasie.
Stúpajúce počty mariánskych
ctiteľov vyjadrujú túžbu formovať
svoj život podľa príkladu našej Nebeskej Matky.
Janka Štefanidesová
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Stretnutie ctiteľov škapuliara
Dňa 26. 7. 2014 sa na Starých
Horách uskutočnilo celoslovenské
stretnutie ctiteľov karmelitánskeho
škapuliara, ktoré usporiadal rád
Bosých karmelitánov na Slovensku. Tejto púte sa zúčastnilo
mnoho kňazov a pútnikov z rôznych kútov Slovenska, ale aj z Poľska. Z našej farnosti a filiálky
Zábiedovo sa púte zúčastnilo 58
veriacich. Počasie na tento deň
bolo dobre vymodlené, a tak pútnici nepotrebovali použiť svoje
dáždniky na ochranu pred dažďom,
ale schovávali sa pod nimi pred páliacim slnkom. Program púte bol
veľmi pestrý. Pútnici mali priestor
pre vykonanie sviatosti zmierenia,
obohatenie sa o nové vedomosti
počas prednášky o škapuliarskom
rúchu či osobné stíšenie počas ado-

rácie pred Sviatosťou oltárnou.
Hlavným celebrantom svätej omše
bol otec biskup Mons. Štefan
Sečka, ktorý vo svojej kázni povzbudzoval všetkých veriacich, aby
podľa vzoru Panny Márie boli
ostatným nápomocní tak, ako bola
Panna Mária nápomocná svojmu
synovi Ježišovi a to tým, že s ním
komunikovala, naslúchala mu a posluhovala mu. Počas púte bolo
možné prijať karmelitánsky škapuliar, a tak sa zveriť pod ochranu
Nebeskej matky.
Organizátorom a všetkým zúčastneným touto cestou ešte raz
veľmi pekne ďakujem a vyprosujem hojné milosti u Škapuliarskej
Panny Márie.
Peter Dilong

Foto: Ľudmila Dzureková
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Celoslovenská púť do Šaštína
Foto: Ľudmila Dzureková

Aj z našej farnosti sme 15. 09.
2014 spolu s naším p. farárom vycestovali do Šaštína, aby sme si
uctili našu patrónku Slovenska –
Pannu Máriu Sedembolestnú. Sv.
omšu celebroval kardinál Jozef
Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.
Bratislavský arcibiskup metropolita
Mons. Stanislav Zvolenský privítal
apoštolského nuncia v SR Mons.
Maria Giordanu, biskupov zo Slovenska a Českej republiky, ako aj
prezidenta SR Andreja Kisku so
sprievodom, poslancov NR SR,
predstaviteľov štátnej správy a
miestnej samosprávy a ďalších
hostí. Apoštolský nuncius v SR
Mario Giordana tlmočil účastníkom
púte pozdravy Svätého Otca Františka a odovzdal im jeho apoštolské
požehnanie. Spomenul terajší Rok
Sedembolestnej Panny Márie na
Slovensku i 450. výročie konania
pútí do Šaštína. Kardinál Tomko v
homílii vyzdvihol dávne tradície
úcty k Sedembolestnej Panne Márii
na Slovensku, ku ktorej sa veriaci
vždy utiekali so svojimi radosťami,
trápeniami a prosbami týmito slovami: „Aj dnes všetci potrebujeme
ochranu Sedembolestnej, aj dnes sa
Kristovi spôsobujú mnohé rany.

Nahrádzame si Boha inými zákonmi,“ kázal Tomko. ,,Azda si ani
poriadne neuvedomujeme, že sa
okolo nás vedie boj o dušu národa,
o jeho mravné hodnoty. Aké názory
sa nám servírujú pod rúškom pokroku, blahobytu, voľnosti a pôžitku. Nepotrebujeme už ani
myslieť, ani rozhodovať, čo je
dobro a čo zlo, o etiku a morálku sa
nám postarajú iní cez moderné prostriedky. Pomaly si nahrádzame
Boha i jeho desatoro a príkaz lásky
inými zákonmi,“ povedal v homílii
,,Kam kráča naša spoločnosť a
na aké cesty sa dáva naša mládež?

Utišujeme si svedomie, že taký je
moderný život a nič sa nedá robiť,
a konečne aj viaceré európske ponuky sú také lákavé pre voľnú
lásku, bez riadneho manželstva,
bez nejakých zábran, bez pevnej
rodiny, koniec - koncov, bez Božích
príkazov. My chceme rozhodovať o
živote a smrti, o manželskej vernosti, o potrate, eutanázii, korupcii, klamstve, pravde a práve, ktoré
si zmeníme podľa potreby na právo
silnejšieho alebo bohatšieho.“
Súčasťou slávnostnej omše
bola modlitba zasvätenia Slovenska Sedembolestnej Panne
Márii. Nechýbali modlitby za rodiny, mládež, pokoj vo svete i za
zosnulých. Arcibiskup Zvolenský
na záver omše poďakoval všetkým
pútnikom, dobrovoľníkom a ďalším ľuďom, ktorí prišli do Šaštína
a pomohli pri zabezpečovaní púte.
Veľkú vďaku za dlhoročnú duchovnú službu Slovensku vyjadril
kardinálovi Tomkovi, ktorý si
práve v pondelok (15. 9. 2014) pripomína 35. výročie biskupskej vysviacky, ktorú prijal v Sixtínskej
kaplnke z rúk Sv. Jána Pavla II.
Ľudmila Dzureková

Foto: Jaroslav Pallo
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Mariánska púť očami mladých pútnikov
Foto: Jaroslav Pallo

12. – 15. september 2014 boli
veľmi výnimočné dni pre mladých
z Trstenej. Niekoľko vytrvalcov sa
zúčastnilo náročno-dobrodružnej
pešej púte z Marianky do Šaštína.
Čo nás k tomu viedlo? Myslím, že
odpovede budú rôzne, ale hlavným
bodom bola naša Nebeská Matka
Mária.
Všetci pútnici sa stretli 12. septembra na pútnickom mieste v Marianke, kde sme našu dlhú cestu
naštartovali sv. omšou s otcom bi-

skupom Haľkom. Nebolo každému
všetko jedno, keď intenzívne dažde
neustupovali, ale povzbudení slovami otca biskupa, ktorý sa tiež
rozhodol obetovať svoje sily a
vydal sa spolu s nami na dlhú 60
km pešiu púť do Šaštína, sme pochopili, že náš Nebeský Otec nám
zosiela padajúce požehnanie.
Krok za krokom sme sa odoberali po cestách cez dedinky, kde nedočkavo čakali štedrí farníci, ktorí
nás vždy niečím dobrým ponúkli.

Počas putovania cez lesy, lúky, pieskové cesty či cícerové polia sme
dostali príležitosť na budovanie
vzťahov. Vznikalo tu množstvo
nových pevných priateľstiev, na
ktoré s radosťou spomíname. Tiež
sme nevynechali chvíle silencia,
kde sme rozmýšľali o vzťahu s
Bohom a s blížnymi. Vždy na
konci programu sme radostne recitovali a spievali desiatky ruženca
ako vďaku, prosbu a chválu za
zvládnuté kilometre a nové sily do
Foto: Jaroslav Pallo
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ďalšieho dňa.
Prvý deň naša cesta vrcholila v
Malackách poklonou pred Oltárnou
sviatosťou. Vyše 200 pútnikov vyprosovalo ochranu, požehnanie a
potrebné milosti pre službu kňazov.
Najkrajším bodom večerného programu bola sprcha (:D), a potom
dlho očakávaná diskusia s otcom
biskupom Haľkom.
Druhý deň putovania bol o čosi
náročnejší, dravá rieka nám skrížila
trasu, polia boli plné mlák, nohy
premočené a päty plné otlakov. Vyzuli sme si topánky a išli sme bosí
cez mláky. Otec biskup nám stále
pripomínal, že putovanie je svedectvo, lebo kráčame spolu za každých
podmienok.
Vstupovaním do Šaštína nás vítali šaštínske zvony a potlesk organizátorov a miestnych. Na konci
sme všetci pútnici dostali odznaky
a certifikáty. Boli to dva dni plné
prekvapení, nových kamarátstiev a
množstva zážitkov.
Organizátori si pre nás pripravili aj sobotný program, ktorý začínal workshopmi a zdieľaniami v
skupinkách. Tiež nás čakali skvelí
speváci ako Sima Martausová, Janais a chorvátska skupina Octoberlight, ktorí sa postarali o skvelú
zábavu. Púť vrcholila v nedeľu
večer programom 7BOLESTNÁ.
Tanečnými kreáciami bolo znázornených sedem bolestí Matky a
tiež sedem silných svedectiev zo života ľudí. Program vrcholil polnočnou sv. omšou, ktorú celebroval
otec biskup Haľko s deviatimi novokňazmi, ktorí nám na záver
udelili spoločné novokňazské požehnanie.
Myslím, že púť nám bola novou
posilou do duchovného rastu, kde
sme načerpali mnoho síl a prehĺbili
si vzťah s Nebeskou Matkou, patrónkou Slovenska.
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Leto - len čas oddychu?
Zdroj: autor článku

Každý z nás či už je to dospelý
človek, mladý pubertiak alebo ešte
len malý žiačik potrebuje z času na
čas vypnúť z každodenných povinností. Na to tu vždy máme čas,
ktorý nazývame letné prázdniny.
Rodičia si zoberú dovolenky a
niektorí z nich si na týždeň rezervujú slnečnú pláž, kde môžu oddychom nabrať sily. Iní zase radi
navštívia prírodu (Slovensko je na
ňu obzvlášť bohaté) a snažia sa v
krásach a tichu prírody nazbierať
mnoho ďalších síl. Mladí a deti trávia zase viacej času s kamarátmi a
spolu zažívajú nezabudnuteľné
chvíle. Je to všetko fajn, lebo človek potrebuje oddych ....
V jednej knihe som čítal:
„Okolo nás chodí toľko ľudí, ktorých život nemá zmysel. Je to preto,
lebo sa naháňajú za nesprávanými
vecami. Jediný spôsob, ako dať
svojmu životu zmysel, je milovať
ostatných, venovať sa ľuďom, ktorí
ťa obklopujú a vytváraniu niečoho
Romana Pallová užitočného a zmysluplného.“ A

preto mám opäť dve provokačné
otázky: „Mali ste počas leta možnosť trochu sa zastaviť a porozmýšľať o smerovaní svojho života
a o jeho zmysle ? A ako ste pristupovali počas obdobia prázdnin k
druhým ľuďom? S láskou? Alebo s
postojom, že moje JA je to najdôležitejšie na svete?“
Aj my sme pred začiatkom
prázdnin premýšľali o tom, ako sa
podeliť s naším časom, ako šíriť
dobro ďalej. Bola tu pre nás jedna
dobrá možnosť: pokračovať v projekte T4T - aktivity teenagerov pre
deti na Západe. Avšak chýbala nám
nejaká skúsená osoba, ktorá by sa
za celú akciu zaručila a dokonca
sme nevedeli či sa vôbec nájdu
ďalší ochotní mladí ľudia, ktorí nezištne prispejú svojím časom pre
druhých. No keď sme si dali prvé
stretnutie všetkých, ktorí by chceli
pomôcť, prišlo pár ochotných ľudí,
vďaka ktorým sme sa mohli pustiť
do organizovania leta pre deti a
mladých. Týmto mladým ľuďom
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chcem vyjadriť veľké ĎAKUJEM
za ich obetovaný čas a všetku energiu, ktorú do aktivít vložili. A prosím vás o modlitby za nich vďaka.
Toto leto bolo opäť pestrejšie
čo sa týka ponúkaných aktivít.
Oproti minulým
rokom sa tentokrát každý týždeň
viedol v rámci určitej témy. A tak
sme mohli každý
týždeň zavítať či
už športom alebo
ručnými prácami
na určitý kontinent. V rámci
amerického
týždňa sme navštívili
Sochu
slobody, Hawaj
alebo Indiánov. A
postupne
sme
takto prešli celým
svetom. Spolu
sme spoznali nielen nové kultúry
a hry, ale sme sa
snažili pochopiť to, že keď deti dostanú dobro od druhých, tak zase
oni ho majú posúvať ďalej. A to je
vlastne základná myšlienka celého
T4T: „My mladí sa delíme o svoj
čas a dobro s tebou, a preto ty sa
snaž deliť s ďalšími a nenechávaj
si všetko len pre seba, lebo ver
tomu, že len darovaný čas pre druhého, ťa urobí skutočne vnútorne
šťastným!“ V tomto hesle nejde o
nič veľké. Stačí malá pozornosť
každý deň či už v rámci rodiny
alebo medzi kamarátmi, keď im
pomôžem s nejakou drobnosťou
alebo im venujem kúsok zo svojho
času a aspoň ich trocha vypočujem, aké majú problémy a čím žijú.
Verte mi, ak by sa každý vedel podeliť so svojím časom a začal by sa
zaujímať o druhých, tak náš svet minimálne naše mesto by vyzeralo
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úplne inak a to nezávisle od politikov, finančných skupín, svetových
problémov ....
Po minulé roky sme sa zameriavali hlavne na prácu s deťmi,
ktoré sme chceli vytrhnúť od počítačov či televízorov, a tak im touto
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každý z nás vytvoril nejaký projekt
pre druhých a venoval im každodenne svoj čas. Ale vidno na nás,
keď bežne jednáme s niekým iným
(v rámci rodiny, firmy, školy či len
na ulici), že sme kresťanmi? Naše
náboženstvo je založené na láske.
Základné prikázanie znie: „Miluj
Boha nadovšetko
a blížneho ako
seba samého.“
Vidno toto učenie
na našich vzťahoch k druhým?
Možným ukazovateľom
toho,
aký v skutočnosti
som vo svojich
vzťahoch, môžu
byť reči, ktoré s
druhými vediem.
Môžem byť človekom,
ktorý
bude neustále na
mnohé veci len
frfľať, hovoriť len
o tom ako sa
Zdroj: autor článku
mám JA zle a pricestou ukázať alternatívne využitie nášať väčšinou posudzovanie a odčasu, aby sa zabavili a taktiež súdenie druhého. Alebo budem
mohli získať nových kamarátov. zastávať postoj skutočného kresNo tento rok sme rozbehli aj pro- ťana. Budem sa snažiť prinášať
gram pre mladých, kedy sme každému skutočnú radosť zo žiokrem športov na ihrisku Západ vota, pochopenie, ktorého majú
dali do ponuky aj filmové večery a mnohí z nás nedostatok a čistú
spoločenské hry v Cool Clube. O lásku, ktorú každý jeden z nás povečery v Cool Clube nebol až taký trebuje a ak ju nedostane, tak ju
veľký záujem, ale veríme, že ak sa bude hľadať inde .... a žiaľ mnohonám to v budúcnosti podarí opäť krát len v materiálnych veciach ....
pokryť zanietenými dobrovoľ- Avšak Cirkev nám garantuje, že ak
níkmi, tak prilákame zase viac a si vyberieme cestu kresťana, tak
viac ľudí. Čo nás však nesmierne máme záruku toho, že na tejto
potešilo, bol pomerne veľký zá- ceste nikdy nebudeme osamotení.
ujem o športy - futbal a hlavne vo- Pretože ak by nás v určitej etape
lejbal, kde sa takmer každý utorok dokonca všetci opustili, tak náš
zišlo 20 - 30 ľudí. Spoločne sme Boh nás nikdy neopustí a to je netak mohli prežiť nejeden zábavný nahraditeľná sila v našich živovečer a taktiež spoznať nových toch. Tak akí sme skutočne MY v
ľudí.
našich vzťahoch ?
Teraz nechcem povedať, aby
Ľubomír Sahuľ
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Táborové dobrodružstvo
Najúžasnejšie to býva na mieste
konania – tam to vrie zážitkami, no
kým to začne, treba čo-to pripraviť,
aby všetko fungovalo. A tak sme už
koncom marca hľadali pre tohtoročný farský tábor miesto a zabezpečovali program, aby sme toho
veľa videli a zažili. Potešilo nás, že
znova začalo fungovať ubytovanie
na fare v Bzinách. Nie je tam nejaký veľký komfort, spíme rozdelení v 3 izbách, ale deti, ktoré
chodia na farský tábor pravidelne,
si toto ubytovanie pochvaľujú najviac.
Keď už bolo všetko zabezpečené, mohli sme tohtoročnú ponuku
oznámiť a ponúknuť na zápis. Je
trochu na škodu, že si to mnohí záujemcovia nechávajú na poslednú
chvíľu, pretože sa zdalo, že tento
rok nebude o tábor veľký záujem,
a preto sme jeden termín zrušili. No
potom, keď už to nebolo možné zariadiť, sa ozvali ďalší, ktorí by na
tábor chceli ísť. Škoda, že nie všetci
si uvedomujú, že ubytovanie treba
rezervovať dopredu a že si nemôžeme dovoliť držať termín, keď nevieme či ho naplníme, pretože
poskytovateľovi ubytovania by
vznikla škoda, ak by sme ho týždeň
pred termínom odmietli. Koľko detí
navyše sa dalo pridať k termínu,
ktorý zostal, toľko sme zobrali. No
všetko má svoje limity, a tak sme
museli niektorých aj odmietnuť.
Dni ubiehali, všetko potrebné sa
pripravilo, blížil sa čas tábora. Sú
však nielen veci, ktoré môžeme dopredu pripraviť, ale aj také, ktoré
treba jednoducho prijať také, aké
sú. A k tým druhým patrí aj počasie.
Toto leto nám bohato doprialo zrážok. Dlhodobá predpoveď nám
veru nežičila, ale Pán sa vždy postará a pripraví nám vždy niečo
úžasné. Ak si myslíte, že teraz začnem písať o krásnom slnečnom

Foto: Renáta Janoviaková

počasí, mýlite sa. Nebolo také, ale
napriek tomu bolo nádherne
úžasné. V deň odchodu to vyzeralo
celkom sľubne. Slnko síce nepálilo, ale ani nepršalo. A tak dáždniky a pršiplášte zostali len
súčasťou batožiny. Za výdatnej pomoci rodičov sme obsadili takmer
všetky voľné miesta v Oravke.
Keď sa nám podarilo umiestniť
všetky tašky, kufre a batohy tak,
aby neprekážali ostatným cestujúcim, miestami som mala pocit, že
batožina našich detí vytláča okná a
strechu. No deti sa pohodlne usadili, objatím, bozkom, mávaním a
niektorí aj s pár slzami v oku sa
rozlúčili s rodičmi a hurá – vyrážame.
Ubehla viac ako polovica cesty,
keď mi zazvonil telefón. Volal pán
zabezpečujúci ubytovanie. Kontroloval či sme v poriadku a upozornil
ma na prudký lejak a silnú búrku v
Bzinách. Takže batožina dole, idú
sa hľadať pršiplášte a dáždniky. Do
Bzín sme dorazili pripravení do
dažďa. No Bziny nás vítali nielen
dažďom ... Poviem vám, takú
búrku som už dávno nevidela. Blesky akoby chceli prikovať oblohu

k zemi, vietor nútil stromy klaňať
sa hlboko k zemi a z mrakov lialo
a lialo. Rozhodovanie, čo robiť,
muselo byť rýchle. Vedľa nás kovové koľajnice na jednej strane a
prístrešok pre pár ľudí na druhej
strane. Tam zostať nemôžeme –
hlúčik ľudí v tomto priestore je
ideálnym terčom pre blesky. Nebolo mi všetko jedno, len pred pár
dňami v televízii odvysielali
správu, ako blesk udrel do skupinky ľudí idúcich na pohreb. Nasledovali priam vojenské rozkazy.
Zložiť dáždniky, rozdeliť sa na
malé skupinky, odľahčiť deti od
batožiny, utvoriť zástup, rozostúpiť sa, aby medzi deťmi boli pol
metrové medzery a rýchly presun
ku fare. Nie je to ďaleko, cesta trvá
5 minút, no týchto 5 minút bolo pre
mňa nekonečne dlhých. Prosiac
anjelov strážcov o ochranu a vkladajúc životy nás všetkých do Božieho milosrdenstva sme sa čo
najrýchlejšie presunuli k fare. Blesky bičovali zem okolo nás ako
divé, hrozivo potvrdzovali svoju
silu burácajúcim hrmením, dážď
nám šľahal do tvárí - dramatický
príchod... Fara v Bzinách prijala
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Foto: Renáta Janoviaková

„pútnikov“, ktorí vyzerali ako rozprávkoví vodníci. Keď sme zastali,
okolo každého sa začala tvoriť malá
mláčka. Prioritou bolo dostať deti
do suchých šiat a mokré veci rozvešať. Po pol hodine už bolo všetko v
poriadku. Animátori prvú skúšku
zložili na jednotku. Potom sme sa
mohli prezliecť a vysušiť aj my. Začala sa príprava večere. Tá po takomto úvode zmizla v deťoch
závratnou rýchlosťou. Keď sme už
boli suchí a najedení, mohli sme sa
zoznámiť /tí, ktorí pribudli noví/ a
rozdeliť sa do skupín. Potom nás čakala už len večerná hygiena a išlo sa
spať. Ale uznajte – po takomto zážitku sa ťažko zaspáva. Niektorým
to trvalo dlhšie, iným kratšie. Pred
piatou ráno zaspávali poslední vytrvalci a budili sa tí, ktorým sa podarilo zaspať skôr. Ale budíček bol
jasný – do pol 8 muselo byť ticho.
Snažili sa, ale nešlo to tak ľahko.
Podchvíľou do kuchyne nakukla
zvedavá hlávka s otázkou, čo bude
na raňajky. Tie sa už chystali, a tak
niektoré z detí pridali aj ruku k
dielu. Program tohto dňa bol neistý.
Teda pripravený a zabezpečený bol:
čakali nás plte, Oravský hrad a Múzeum šľachtických kočiarov a saní.
Ale ako to bude s plťami po takej
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prietrži, nie je isté. Treba to overiť.
Môj predpoklad sa potvrdil – plte v
ten deň vôbec premávať nebudú,
no majiteľ ma uistil, že keď bude
počasie fajn, vtlačí nás do programu v niektorý iný deň. Nasledoval plán B. Na hrad pôjdeme
vlakom. Predtým však treba posunúť rezerváciu vstupu. Všetko prebehlo bez komplikácií, prehliadka
sa vydarila, hoci vonku jemne pršalo. Kým sme vyšli z hradu, mrakom sa voda minula, a tak sme si
mohli v pokoji vychutnať zmrzlinu
Foto: Renáta Janoviaková
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pod hradom. Keď sme sa vrátili do
Bzín, už sa na nás spoza mrakov
usmievalo slniečko, a tak sme
mohli ísť aj von. Na večernej svätej omši miestny pán kaplán zaujal
deti rozprávaním o svojom detstve
a o tom, ako u nich v rodine pestovali úctu k sv. Márii Magdaléne.
Ani sme sa nenazdali a utorok šepkal, že už odchádza. Druhá noc už
bola pokojnejšia. V stredu nás
čakal Aquarelax a príchod nášho
pána farára. Nerozoznali by ste, na
čo sa deti tešia viac. Ale keď by ste
boli pri tom, keď pán farár prišiel,
hneď by ste pochopili – z pána farára sa stal vešiak na deti. Viseli na
ňom z každej strany. Spoločne sme
slávili svätú omšu ešte pred odchodom na kúpalisko. Kým sa skončila, už zasa pršalo, ale to nám
nevadilo. Po krátkej ceste do Dolného Kubína nasledovali pre deti
vytúžené 3 hodiny vo vode v spoločnosti pána farára. Ubehli rýchlo.
Pán farár sa musel vrátiť do Trstenej a nás čakali Bziny. A ďalší
krásny deň bol za nami.
Kým si deti užívali vodu, kontaktoval ma majiteľ pltí. Na ďalší
deň – vo štvrtok – sa mu podarilo
nájsť „medzeru“, do ktorej by nás
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vopchal, treba len ráno overiť či sa
niečo nezmenilo vzhľadom na počasie. Na štvrtok sme mali naplánovanú
prehliadku
dreveného
kostolíka v Istebnom a turistiku.
Hľadám spôsob či by sa to dalo
spojiť, no evanjelická farárka, ktorá
nám mala umožniť prehliadku kostola, má na čas, kedy by sme mohli
prísť po splave plťou do Istebného,
už iný program. Voľno mala len na
skôr dohodnutý čas. Rozhodujem
sa medzi plťami a Istebným. Vyhrali plte. Neľutovala som. Vo
štvrtok ráno síce
zasa pršalo, no
keď som volala
pltníkom, uistili
ma, že nás
zvezú aj v
daždi, že nám
už pripravili aj
pršiplášte. Nebolo ich treba a
nielen
kvôli
tomu, že sme
mali vlastné.
Slnko svojimi
lúčmi rozohnalo
mraky a z výšky
sa na nás usmievalo.
Smiali
sme sa aj my a
pltníci časom
strácali reč – o
zábavu sa nám
postaral malý Dávidko. Stal sa z
neho malý ľudový rozprávač. Keď
sme vystupovali, boleli nás bruchá.
Na vine však nebola nejaká
„morská“ choroba, ale smiech,
ktorý nemal konca. Naši pltníci referovali ďalším: „Ten malý buď na
dačom fičí, alebo je to malý génius.“
V Oravskom Podzámku sme
počas toho týždňa boli už druhý
raz. Na hrad už nešli, tento raz naše
kroky smerovali do múzea kočiarov. Deti sa tešili aj na stánky so su-
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venírmi, na ktoré sme pri predchádzajúcej návšteve nemali čas. Múzeum nie je veľké, ale deti si pri
prehliadke išli oči vyočiť :) Väčšina detí najviac obdivovala kočiar,
ktorý slúžil pri pohreboch. Bol najväčší a bohato zdobený. Potom
nasledovali vytúžené nákupy.
Detské srdiečka sa uspokojili tým,
že nakúpili niečo pre seba na pamiatku a niečo pre rodičov a súrodencov ako malý darček z cesty.
Očká im žiarili láskou a hrdosťou,

na farskom dvore. Po nich nasledovali úlohy rytierskej olympiády.
Medzitým sa varil guľáš, piekli palacinky... Keďže nám to trvalo
dlhšie, ako som predpokladala, nestihli sme to do plánovaného odchodu, a tak sme necestovali
autobusom, ako sme mali pôvodne
naplánované, ale neskorším vlakom. To spôsobilo, že v tento deň
sme nestihli svätú omšu, lebo v
Bzinách bola až po našom odchode
a v Dolnom Kubíne, kam sme smerovali, začala ešte
Foto: Renáta Janoviaková
pred naším príchodom. Po nervozite,
ktorá vznikla z nedostatku času a obáv
či stihneme posledný spoj, ktorý
by nás dopravil do
cieľa, nasledovalo
upokojenie. Všetko
sme stihli, sedíme
vo vlaku a Dolný
Kubín je už blízko.
Znova ideme do
Aquarelaxu. Je to
náhrada za pôvodný
program – nočnú
prehliadku hradu. O
tejto zmene sme vedeli už pred začiatkom tábora. Nočná
prehliadka nebola
vhodná pre deti a
detské lístky sa ani
keď mi ukazovali, komu čo kúpili. nepredávali. Nahradili sme to veEšte raz sme navštívili stánok so černým kúpaním. A bolo super. Zo
zmrzlinou a vybrali sme sa na začiatku bolo síce viac ľudí v bacestu späť do Bzín. Po krátkom od- zéne, lebo začal víkend a prichádychu sme šli na svätú omšu. Po dzali tam najmä rodinky s malými
nej sa chystalo všetko potrebné na deťmi, no našim deťom to neprekáopekačku – dievčatá pripravovali žalo. A keď potom zostali v bazéne
klobásku, čistili a krájali zeleninu takmer samy, nevedeli sa vyšantiť.
a chlapci pripravovali ohnisko a Na vlak sme zasa dobiehali. Deti
drevo. Bol príjemný večer, a tak boli také unavené, že väčšina už
sme vonku zostali pomerne dlho. chcela ísť rovno do postele, a tak
Štvrtok sa s nami lúčil oblohou sme nočnú hru zrušili. Posledná
plnou hviezd. V piatok deti spali noc bola najtichšia. Z každej strany
dlhšie. Pripravili sme im raňajky sa ozývalo spokojné odfukovanie
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detí. Keď sa deti ráno začali budiť,
varil sa už obed a raňajky sa na nich
usmievali zo stola na farskom
dvore. Pomáhali mi aj dve mamičky, ktoré boli s nami na plavárni
a prenocovali na fare. Po raňajkách
nasledovalo balenie, upratovanie a
vyhodnotenie súťaží, ktoré prebiehali medzi jednotlivým programom.
Pred obedom začalo znova pršať, a
tak sme museli našu „jedáleň“ presunúť z dvora dnu. Po obede sme
všetko vyumývali, doupratovali a
po odovzdaní fary smerovali k
vlaku. Naše táborové dobrodružstvo
bolo pred koncom.
V Trstenej na stanici už hodnú
chvíľu prestupovali rodičia z nohy
na nohu. Vlak mal totižto meškanie.
Deti už na začiatku Trstenej stáli
pripravené na odchod a nedočkavo
pozerali cez okná, kedy už uvidia
svojich rodičov. Vlak zastal ... a
znova objatia, stisky rúk, bozky,
úsmevy ... Rodičia si prevzali svoje
deti ...Tábor skončil, no zážitky zostali. Som doma, konečne si môžem
vydýchnuť od zodpovednosti –
všetko dobre skončilo, nikomu sa
nič nestalo. Ďakujem Bohu za požehnanie a za to, že otcovsky nad
nami bdel aj anjelom za to, že strážili tam, kde nedosiahli moje ruky a
nedovideli moje oči. Ďakujem úžasným animátorom – Dominike, Karinke a Michalovi, ktorí mi
neúnavne pomáhali aj vtedy, keď
padali od únavy. Ďakujem nášmu
pánovi farárovi za pomoc a ústretovosť, pani Janke za odvoz potravín
a všetkého potrebného tam aj späť,
slečne Renátke za pomoc pri nákupoch potravín na tábor, rodine Šurinovcov za odvoz domov. Ďakujem
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli. A ďakujem tiež rodičom detí za dôveru. Ak Pán Boh dá
„dovidenia“ o rok.
Renáta Janoviaková

Máme novú cirkevnú materskú
školu v Trstenej

Foto: Anna Smitková

Kresťanská výchova detí by už
od malička mala byť túžbou srdca
každého rodiča. V dnešnej uponáhľanej dobe, keď rodičia musia zabezpečiť rodinu po finančnej
stránke, otvárame cirkevnú materskú školu, ktorá im pomôže po
stránke duchovnej. Nebude nahrádzať rodičov, ale im pomáhať. Je
zameraná okrem kresťanskej výchovy aj na vzdelávanie detí v anglickom jazyku a na všestranný
rozvoj dieťaťa. Materskú školu navštevuje 33 detí, ktoré sú rozdelené
do dvoch oddelení: 3 - 4 ročné deti
a 5 - 6 ročné deti. Venujú sa im 4
kvalifikované učiteľky, 1 špeciálny

Foto: Anna Smitková
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pedagóg, logopéd a rehoľná sestrička. K deťom pristupujeme individuálne
a
s
láskou,
rešpektujeme jeho originalitu. Ďakujeme otcovi vikárovi Tyrolovi,
ktorý nám 2. 9. 2014 pri otvorení
novej cirkevnej materskej školy
posvätil priestory i všetkým, ktorí
nám pomohli finančne i materiálne. Nech nám nebeská Matka
Panna Mária vyprosuje požehnanie u nebeského Otca, aby sme s
pomocou Ducha Svätého vychovávali deti na Božiu slávu a radosť
rodičom.
Anna Smitková, riaditeľka
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Misionár z Ekvádoru na Gymnázium v Trstenej
Je pondelok, 9. septemra 2014,
študenti zhromaždení v triede v
skupinkách živo debatujú a spomínajú ne zážitky z prázdnin. Niektorí
z nich boli v zahraničí, iní ich strávili doma na našom Slovensku.
Náhle ich rozhovor prerušuje
stroho oblečené osoba . Na nohách
má jednoduché sandále, nad členkami zuniace ozdoby, pod pásom
je ovinutý kusom jednoduchej
látky. Na hrudi je ozdobený dvoma
pásmi nádherných ozdôb, hlavu mu

zdobí indiánska čelenka, v ruke
drží dlhú kópiu na ktorej je pripevnená tsanca. Pohybuje sa akoby tanečným pohybom a prítomných
oslovuje pokrikom v neznámom jazyku... To medzi študentov prišiel
misionár pôsobiaci medzi indiánmi v pralesoch v povodí mohutných prítokov rieky Amazonky
v juhovýchodnej časti Ekvádoru.
Študenti s údivom obrátia na neho
svoju pozornosť. Na stôl rozložil
mnoho predmetov vytvorených rukami Suarov (ozdoby pre ženy i
mužov, nôž, kópiu, tsancu, šesť metrovú preparovanú kožu z Ana-

J.: Don Odrobiňák, ako ste sa
dostali medzi indiánov?
O.: Ako stredoškolák som sa v
byte Dona Sobotu tajne stretol s
misionárom donom Šutkom, ktorí
pôsobil už v tom čase v Ekvádore.
Jeho rozprávanie zanechalo hlboký
dojem. Napriek tomu, že som
ukončil vysokoškolské štúdium
veteriny, po revolúcii v roku 1989
som vstúpil ku saleziánom a začal
som sa pripravovať na misionársku prácu. Po skončení štúdia
teológie som na vlastné požiadaFoto: Jozef Kušnier
nie išiel pracovať do Ekvádoru
za don Šutkom v roku 2005.
J.: Bola to pre vás veľká životná zmena?
O.: Som v pralese. Mám na starosti veľkú oblasť. Aj keď sa za
posledné roky vďaka misionárom situácia zmenila k lepšiemu,
je to práca veľmi
náročná. To čo bolo na Slovensku samozrejme, to v pralese
domorodcov musíme naučiť.
Mnohé rodiny žijú v pralese,
živia sa tým čo im dáva príroda.
O nejaký čas sa presunú na iné
miesto. Don Šutka pozdvihol
vedomie Suarov, založil školy,
komunity. Oblasť, kde pôsobím
je veľká, infraštruktúra je málo
ostatné je odstránené...).
rozvinutá, práca je náročná. Za
Jeho rozprávanie vytvára údiv, ľuďmi chodím autom, motorkou,
úsmev, ale aj strach, keď hovorí o člnom, koňom a po neschodných
bezprostredných zážitkoch z kaž- cestách aj pešo. Medzi staršími dododenného spolunažívania s in- morodcami bola donedávna zaužídiánmi.
vané, že za všetko môže ich
Čas rýchlo ubiehal, študenti sa nepriateľ. A tomu sa treba pomstiť
dozvedeli o náročnej a úspešnej treba a zabiť ho. Nepriateľova vypráci misionárov a aspoň čiastočne preparovaná hlava bola ozdobou
si doplnili informácie o živote v muža. Účinkovanie misionárov
pralese a o spôsobe šírenia kres- mení ich myslenie k lepšiemu. Z
ťanstva medzi indiánmi v Ekvá- pohľadu Európana pôsobia misiodore.
nári v nebezpečnom prostredí, ale
S misionárom donom Odro- ich aktívna práca prináša veľký
biňákom sme urobili krátky úspech.
rozhovor:
Jozef Kušnier, pedagóg GMH
kondy), ale aj množstvo fotografii
a krátkych filmov, ktoré zobrazujú
prostredia a život domorodých indiánov. Jeho rozprávanie je pútavé,
prinesené materiály dáva do rúk
študentov. Krásne ženské ozdoby
sú vytvorené z plodov a kamienkov, zo zvierat a v vtákov žijúcich
v pralese, ale aj z českej bižutérie.
Najväčšiu pozornosť vzbudzuje
tsanca( zmenšená vypreparovaná
ľudská hlava - veľkosti päste – z
ktorej zostala iba koža. Všetko
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Poďakovanie zboru Mária
Počujeme ich na detských svätých omšiach, rodinných sv. omšiach, dotvárajú slávnostnú atmosféru mnohých sviatkov, svadieb, ale aj cirkevných podujatí. Každoročne pred tým, ako sa členovia zboru rozídu na
letné prázdniny, pripravia obyvateľom nášho mesta nádherný kultúrny zážitok v podobe ich koncertu. Nebolo
to inak ani tento rok. V júni sme mali možnosť zažiť prekrásny koncert piesní prevažne k P. Márii popretkávaný
slovom, ktoré ešte umocňovalo lásku k našej Nebeskej Matke. O kom je reč? Predsa o našom mládežníckom
a zároveň aj detskom zbore Mária. Aj týmto spôsobom chceme vyjadriť úprimnú vďaku ich dlhodobej vedúcej
pani Márii Strapcovej (Lacekovej) a všetkým jej členom, ktorí aj takto dokážu venovať svoj čas dobrému
cieľu.
Eva Valková
29. 6. 2014 som sa zúčastnila na
koncerte zboru Mária v Trstenej.
Bol to skutočný zážitok ako umelecký tak i duchovný.
Tento zbor sledujem už asi 10
rokov, nakoľko aj moja dcéra v ňom
toľko pôsobí. Musím s uznaním povedať, že úroveň Zdroj: archív zboru
tohto telesa stúpa.
Majka Strapcová,
zbormajsterka, je
človek na pravom
mieste. My rodičia,
ako aj naše deti,
máme veľké šťastie, že sa im venuje
práve
Majka.
Hlboko si ju vážim
a obdivujem, s
akou láskou a trpezlivosťou učí deti spievať, oslavovať Boha a pritom zároveň napĺňať
radosťou deti, rodičov a všetkých,
ktorí ich počúvajú.
Prajem jej ešte veľa zdravia, síl a
chuti venovať sa našim deťom a
robiť ich šťastnými, pretože tie deti
to robia dobrovoľne a s nadšením a
na zážitky zo zboru budú spomínať
celý život.
Janka Varskíková
Na koncert zboru Mária, sa vždy
veľmi teším, pretože je to krásny zážitok.
Vidieť naše deti ako krásne spievajú
na Božiu slávu, vidieť mladých,
ktorí sa
nehanbia za vieru a obetujú svoj
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voľný čas pre dobrú vec. Toto
všetko je Majkina zásluha: že ich
dokáže spojiť, že im venuje čas a
seba. Mala som na koncerte zimomriavky z krásneho spevu, slov a
modlitieb.
Teším sa na ich ďalší koncert, ktorý

pohladí uši, srdce a dušu.
Jana Štrbová
Keďže sama pracujem s deťmi
a viem, aké je to náročné, rada by
som ocenila prácu Márie Strapcovej, pani učiteľky s veľkým U, a
vedúcej zboru Mária. Viem, že nielen moje deti si ju veľmi vážia a
poslúchajú na slovo. Mala som
možnosť zúčastniť sa aj mnohých
koncertov, vystúpení či výletov so
zborom. Vždy to bol veľký zážitok,
vždy bolo všetko dobre premyslené
a zorganizované. No najväčším prínosom pre naše deti a nás ako rodičov či divákov zboru je, že pani
učiteľka dokáže so svojím zborom
nacvičiť také úžasné piesne, pro-

gramy, sväté omše, vystúpenia, na
ktoré sa deti tešia. Nejedná sa o
akcie, ktoré sú raz za čas, ale o pravidelné vystúpenia a sväté omše.
Nácviky bývajú dvakrát za týždeň,
niekedy aj častejšie. Keby to deti
nebavilo, určite by tomu nevenovali tak veľa voľného
času. Ale chodia tam
rady. My rodičia
vieme, že sú v bezpečnom prostredí,
ktoré im nemôže
ublížiť.
Je to systematická
práca s mládežou,
ktorú v dnešnej dobe
len málokto dokáže
tak kvalitne vykonávať. Patrí jej moje
uznanie, pretože zvláda niektoré
veľmi náročné situácie s rozvahou,
empatiou, ale najmä citlivo, aby
nezranila detskú dušu. Som veľmi
rada, že ju máme.
Margita Páneková
V nedeľu som bola na vystúpení speváckeho zboru Mária.
Veľmi som váhala či ísť, avšak
som rada, že som išla.
Bolo to vystúpenie, ktoré malo
svoje čaro a nielen ucho, ale aj oko
sa potešilo. Mladí usmiati speváci
sa správali ako profesionáli a ich
piesne sa veľmi dobre počúvali.
Určite pôjdem znova a ďakujem za
pekný zážitok.
Marcela Sahuľová
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Aktivity zboru Tristianus
Už sa stalo tradíciou, že zbor
Tristianus je pozývaný do Kostolíka sv. Juraja, kde sa slávi sviatok
Porciunkule alebo ako sa zvykne
hovoriť Porcinkule. Je to tradičný
cirkevný sviatok, ktorý sa spája s
rádom františkánov. Práve františkáni majú v Trstenej široké, dlhoročné pôsobenie. Názov sviatku
Porciunkula je pomenovaním
miesta kaplnky Anjelskej Panny
Márie, ktorý sa považuje
za centrum františkánskeho rádu (latinsky Porciuncula
–
malý
pozemok).
Cirkevné
oslavy sa konajú 1. a 2.
augusta vo všetkých
kostoloch, ktoré majú
spojitosť s františkánskym a kapucínskym
rádom.
V nedeľu 14. septembra sa spevácky zbor
zúčastnil slávnostnej sv. omše vo
farskom Kostole sv. Martina pri príležitosti odovzdávania zrekonštruovanej
hasičskej
zbrojnice
Dobrovoľnému hasičskému zboru
v Trstenej. Svätú omšu celebroval
Mons. František Bartoš, ktorý je biskupským vikárom Ordinariátu OS
a OZSR. Po liturgických obradoch
sa prítomní presunuli k hasičskej
zbrojnici, ktorú biskupský vikár požehnal a odovzdal hasičom do užívania pod heslom: ,,Bohu pre slávu,
človeku pre úžitok.“
Dňa 21. septembraTristianus
prijal pozvanie na festival chrámových zborov, ktorý sa konal v amfiteátri pri Kolibe v obci Klin.
Na festivale zazneli skladby v podaní dvoch domácich zborov. Ďalším účinkujúcim bol chrámový
zbor z Beňadova. Pre nepriaznivé
počasie niektoré zbory svoju účasť
na festivale odriekli. Trstenský
zbor vystúpil v závere festivalu a v

jeho podaní zazneli skladby: Haleluja, Ave Mária, Va pensiero, mariánske piesne a iné.
Spevákov príjemne potešilo
náhodné stretnutie so spišským
diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom a správcom farnosti
Štefanom Mordelom, v priestoroch
kostola v Kline.
Janka Štefanidesová
Dňa 13. septembra 2014 okolo

gentky Niny Guzy so svojimi
skladbami na oslavu nebeskej
matky v latinskom a v poľskom jazyku. Záverečnú pieseň „Maryjo
cos jest w niebie“ zaspievali oba
zbory pod taktovkou poľskej dirigentky. Po koncerte strávili všetci
speváci príjemný spoločný večer v
družnej zábave a pohostení.
V nedeľu 12. októbra 2014
zbor TRISTIANUS so svojím dirigentom P. Bažíkom
Zdroj: archív zboru
odcestoval do mesta
Skalica, slobodného
kráľovského mesta,
ktoré má asi 14-tisíc
obyvateľov. Predpoludním zbor spieval
na sv. omši vo farskom Kostole sv. Michala. Po jej skončení
sme si obzreli mesto z
výšky, z veže tohto
kostola a neskôr sme
poludnia pricestoval zbor HALKA si prehliadli niekoľko významných
zo susedného Poľska. Zbor pamiatok, okrem iného i kostol miHALKA bol založený v roku 1911. losrdných bratov s loretánskou kaJe to miešaný spevácky zbor z plnkou. Popoludní sa konal koncert
mesta Piekary Śląskie s viac ako k novej knihe veršov Petra Janíka
100-ročnou históriou. Toto mesto „CESTA KU TEBE“ v jezuitskom
sa nachádza v južnej časti Poľska, kostole v Skalici, kde popri iných
neďaleko Katovíc. Má okolo 60- účinkujúcich /mládežnícky spevotisíc obyvateľov a je duchovným kol FREĎÁCI a cimbalová muzika
centrom Horného Sliezska, pútnic- PLÁŇAVA zo Skalice, organový
kým mestom s mariánskou bazili- virtuóz LACO SOVIČ zo Strážnice
kou aj baníckym mestom, kde sa a priatelia/ vystúpil aj zbor TRISzačiatkom 20. storočia konalo nie- TIANUS. Peter Janík je duchovný,
koľko vzbúr baníkov. Zbor ktorého korene siahajú na Oravu.
HALKA popoludní navštívil Skan- Teraz je správcom farnosti v Mani.
zen v Zuberci, kde vystúpil s krát- Náš zbor sa predstavil koncertnými
kym programom. Po večernej sv. skladbami, medzi ktorými zazneli
omši vo farskom Kostole sv. Mar- verše z vyššie uvedenej knihy. Na
tina sa konal koncert na počesť záver niekoľko veršov z knihy:
našej patrónky Sedembolestnej NEMAJ STRACH
Panny Márie, kde v úvode zaznelo Bolesť, komplex, skúška, des,
niekoľko mariánskych piesní v po- neboj sa ich, to je lesť.
daní domáceho zboru TRISTIA- Sila, múdrosť, odvaha,
NUS. Po ňom sa predstavil zbor ver, že vtedy Pán Boh pomáha.
Margita Kapitánová
HALKA pod vedením mladej diri-
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Kostol v Zábiedove oslavuje 80 rokov
(Dokončenie z minulého čísla)

Zdroj: autor článku

V roku 1936 boli za turnus
dreva v urbárskych lesoch zakúpené
zvony. Boli tri. Najmenší – odliaty
v Kremnici ešte v roku 1833 a nesúci nápis: „Gloria in excelsis Deo.“
(„Sláva na výsostiach Bohu.“)
Stredný bol odliaty v roku 1936 s
nápisom: „Matka Ružencová, Pani
naša, primlúvaj sa za nás.“ Venovali
ho ctitelia ruženca z obce. Najväčší
bol tiež odliaty v roku 1936 s nápisom: „Ježišu, Kráľ slávy, zmiluj sa
nad nami.“ Bol venovaný zábiedovskými veriacimi. Zvony posvätil
vdp. dekan Jozef Slanicaj dňa 25.
júna 1936. Ako krstní rodičia pri
zvonoch stáli: Jozef Tomčík, Ján
Marušťák, Peter Kameník, Jozef
Chrenek Kierňa, Matej Dula, Ján
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Bolek Kubášek, Jozef Gadzman,
Štefan Kubáň, Apolónia Benická,
Anna Gibasová, Mária Kubáňová,
Anna Púčaťová, Verona Zbojová,
Verona Dulová, Mária Bobrovská
a Mária Štefanková. Slávnosti sa
zúčastnil aj vedúci notár Matej
Adamec a správca školy Július Kolodej.
2. až 10. apríla 1941 sa v obci konali prvé misie. Kostol bol navštevovaný dvakrát denne, konali sa
procesie a slávnostný ráz ešte zvyšovali kultúrne vystúpenia žiakov
ľudovej školy v obci a hra učiteľa
Jozefa Vaseka na organe.
Pri bojoch počas druhej svetovej vojny bola zničená jedna strana
strechy, v tom čase zakrytej eterni-

tovou krytinou a jedna z dvoch vežičiek na priečelí z hornej strany.
Streľbou boli poškodené múry,
omietka, žalúzie na veži a tiež krytina veže. Po vojne bol kostol
opravený a strecha opäť prekrytá
eternitovou krytinou.
Počas komunistickej éry sa na
kostole neudiali okrem nevyhnutnej údržby žiadne väčšie zmeny.
Prvé uvoľnenie režimu v roku
1968 vytvorilo podmienky na rozsiahlejšiu údržbu, a tak sa vymenil
eternit na streche za pozinkovaný
plech a bol vymaľovaný interiér
kostola. Príchod sovietskych vojsk
a „spriatelených armád“ Varšavskej zmluvy však tento trend zvrátil a nasledujúce roky normalizácie
postavili cirkev opäť do nepriateľskej pozície obnoveného a posilneného komunistického režimu.
Po jeho druhom uvoľnení, ktoré
prišlo s „perestrojkou a glasnosťou“ Michaila Gorbačova a po následnom páde komunizmu v
Československu v novembri 1989,
začali prvé stavebné úpravy pod
vedením vtedajšieho vdp. farára
Andreja Imricha a po jeho vysvätení za pomocného spišského biskupa tieto práce podstatne rozšíril
a riadil jeho nástupca – vdp. farár
a neskôr dekan trstenského dekanátu – Michal Tondra.
V rámci týchto prác bola pristavená nová sakristia, miestnosť
pre matky s deťmi, návštevná
miestnosť, spovednica, sociálne
zariadenie a sklad. Bol predĺžený
chór, vybudovaná Kaplnka Panny
Márie Lurdskej pred kostolom
(vysvätená otcom biskupom
Mons. Andrejom Imrichom 8. 11.
1992) a na nej nový vstup do kostola so závetrím. Stará omietka z
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exteriéru kostola bola v roku 1993
nahradená novou, boli zdvojené
okná, vymenená väzba a krytina
veže aj vežičiek a kostol bol nanovo
omietnutý. Neskôr bol vymaľovaný
exteriér aj interiér a boli vymenené
a presklené dvere. Prebehli terénne
úpravy okolia kostola, vydlaždenie
prístupových chodníkov a zhotovenie oporných múrov prírodným kameňom, na čo nadviazali podobné
úpravy parkov v hornej časti obce s
vybudovaním kamenného mosta
ponad potok Zábiedovčík pred kostolom a pamätného kamenného
stĺpa. 10. júna 1994 tu celebroval
odpustovú svätú omšu spišský diecézny biskup Mons. František
Tondra. Táto sv. omša sa konala v
provizórnych podmienkach, keďže
svätyňa kostola bola práve v prestavbe a oltár bol nahradený sochou
Božského srdca Ježišovho. No prítomnosť otca biskupa bola povzbudením pre veriacich do ďalších
prác. V krátkej dobe bola dokončená svätyňa s novým pevným
obetným stolom. Práce boli prevedené nákladom takmer 2,9 mil. Sk.
Príjmy za rovnaké obdobie činili
viac ako 2,7 mil. Sk: z toho veriaci
vo forme milodarov, zbierok a
zvončeka prispeli čiastkou 1 822
215 Sk; bývalí urbárski spolumajitelia čiastkou 483 520 Sk a obec
Zábiedovo čiastkou 401 905 Sk.
Tieto sumy nezahŕňajú hodnotu
množstva hodín dobrovoľníckej
práce veriacich z obce ani súbežne
realizované parkové úpravy zelene
v hornej časti obce realizované
obcou. 27. marca až 2. apríla 1995
sa tu konali sväté misie, na ich
záver bol pri kostole vztýčený nový
misijný kríž. Kostol v súčasnej podobe bol konsekrovaný dňa 6.augusta 1995 diecéznym biskupom
Mons. Františkom Tondrom. V septembri 1995 bola ešte urobená tepelná izolácia stropu kostola. 29.
júna 1997 sa vo vynovenom kostole
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konala historicky prvá primičná
svätá omša, ktorú slúžil Peter Žofiák (vysvätený za kňaza v Tvrdošíne 21. júna 1997). V historickom
roku 2000 pribudol vo veži nový
a dodnes najväčší zvon datovaný
jubilejným miléniovým rokom
2000 a nesúci portrét a meno Jána
Vojtaššáka, biskupa–mučeníka,
ktorý tento kostol v roku 1934 vysvätil, a ktorého hlas dodnes zvučí
silnou vierou, napriek nepredstaviteľným ťažkostiam, utrpeniu, väzneniu a vyhnanstvu, v ktorom
vinou vtedajších mocipánov nakoniec aj zomrel. Zvon, odliaty v moravskej zlievarni v Brodku,
posvätil pomocný spišský biskup
Mons. Andrej Imrich. Zvony boli
súčasne elektrifikované. Generálnou opravou prešiel tiež oltár a
organ. V roku 2003 prebehla plynofikácia kostola a obnova vnútornej maľby. Počas trvania týchto
prác sa sväté omše slúžili v sále
obecného úradu. Viaceré práce prebehli ešte aj v nasledujúcich rokoch už pod vedením ďalšieho
správcu farnosti vdp. Jaroslava
Chovanca, ktorý sa svojho úradu
ujal 1.7. 2006. V roku 2008 sa realizovala výmena strešnej krytiny a
okapov i zvodov za medené a bol
vymaľovaný exteriér kostola. 4.decembra 2009 bola na priečelí kostola odhalená a posvätená pamätná
tabuľa Rev. Jánovi E. Stasovi,
OFM ako prejav úcty a vďaky Zábiedovčanov za jeho nenahraditeľný počin pre stavbu kostola.
Udialo sa tak pri príležitosti 75. výročia vysviacky kostola a 115. výročia jeho kňazskej vysviacky. 9.
až 17. júna 2012 sa tu opäť konali
sväté misie vedené bratmi redemptoristami. Ako pamiatka na ne bola
na misijnom kríži doplnená číslovka 2012. V lete 2014 v kostole
pribudol projektor s projekčným
plátnom.
Ján Banovčan

Správy z filiálky
Zábiedovo
Odpustová slávnosť v Zábiedove – 29. 6. 2014 si zábiedovskí
veriaci pripomenuli hneď niekoľko
sviatkov. Popri sviatku sv. Petra a
Pavla to bola súčasne odpustová
slávnosť, oslava 80.výročia vysviacky kostola a 142. výročie narodenia rodáka Jána Stasa –
františkánskeho kňaza, národovca,
novinára a človeka, ktorý odkázal
peniaze na stavbu tunajšieho kostola. Slávnostnú sv. omšu celebroval súdny vikár spišskej diecézy
Mons. Ján Duda a koncelebrovali
vdp. dekan Michal Tondra, vdp.
Páter Andrej Filipek, SJ za účasti
pátra Daniela Bertu, OFM, pána farára Jaroslava Chovanca a pána kaplána Branislava Kožucha. Pri
oltári sa tak symbolicky stretli zástupca biskupského úradu, na čele
ktorého stáli: biskup Ján Vojtaššák,
ktorý tunajší kostol posvätením
uviedol pred 80 rokmi do života i
biskup František Tondra, ktorý ho
pred 19 rokmi po rozsiahlej rekonštrukcii a prístavbe konsekroval;
pán dekan - kňaz, ktorý venoval
mimoriadne úsilie prestavbe a rozšíreniu nášho kostola aj s jeho rozsiahlymi vonkajšími úpravami;
zástupca jezuitského rádu, z ktorého vzišiel náš súčasný pápež; aj
rádu františkánov, ktorého zakladateľa Františka z Assisi si zvolil za
svoje meno, a z ktorého pochádza
aj náš dobrodinec - Ján Stas.
V závere sv. omše si pán dekan Michal Tondra prevzal z rúk starostu
obce listinu o udelení čestného občianstva obce. Vedenie obce sa mu
týmto najvyšším obecným ocenením rozhodlo poďakovať za nasadenie, neochvejnosť, každodennú
prítomnosť, riadenie, radenie i presviedčanie pri rozsiahlej rekonštrukcii a prístavbe kostola, ktorý je
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Foto: Ján Banovčan

skutočnou dominantou obce.
Svätá omša Za brodkom – už
tradičná bohoslužba v prírode sa
konala aj tento rok pri kaplnke Za
brodkom. Kaplnka je postavená na
„krížnych cestách“, teda tam, kde
sa cesta vedúca dolinou Zábiedovčíka križuje s odbočkou na poľnú
cestu, ktorá v dávnej minulosti spájala obce Zábiedovo a Habovka.
Dnes je tu odbočka turistického
chodníka, prepájajúceho Zábiedovo s Habovkou, ktorý v polovici
trasy Nad Studienkami križuje iný
turistický chodník vedúci od
Tvrdošína, Nižnej a Oravského
Bieleho Potoka cez Javorkovú a
Mikulovku na Skorušinu. Na každej z týchto trás je množstvo nádherných výhľadov a zákutí, ktoré
okrem pobytu na čerstvom vzduchu turistovi umožnia precítiť veľkosť Božieho stvoriteľského diela.
V nedeľu 3. 8. 2014 sv. omšu v
krásnej prírode – teda v najveľkolepejšom Božom chráme - celebroval náš nový pán kaplán Peter
Duffala. Areál pripravili urbarialisti
obce Zábiedovo, ktorí sa postarali
aj o pohostenie a občerstvenie
účastníkov, ba pre každý prípad pripravili aj prístrešok. Napriek upršanému letu bol našťastie potrebný
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skôr na vytvorenie tieňa, lebo počasie sa tento rok skutočne vytiahlo. Nečudo preto, že aj účasť
veriacich bola tento rok veľmi
pekná.
Odpustová slávnosť v Hámričkách – Tento rok sa veriaci v
Hámričkách stretli už 15. krát na
odpustovej slávnosti pri kultúrnej
pamiatke Zvonica s kaplnkou v
Hámričkách. Odpust sa tu koná na
sviatok Narodenia Panny Márie,
ktorému je zasvätená tunajšia kaplnka. Aj tento rok sa jej zúčastnili
nielen domáci, ale aj cezpoľní, priFoto: Ján Banovčan
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čom zábiedovčania prišli opäť a v
hojnom počte v procesii. Svätú
omšu tu slúžil člen rehole saleziánov don Bosca, vdp. Martin
Rožek. Mimochodom, saleziáni si
tento rok pripomínajú 90. výročie
svojho pôsobenia na Slovensku.
Vo sviatočnej homílii sa venoval
myšlienke z Božieho slova, ktoré
zaznelo v čítaní a to konkrétne
vete: „Hnev a nenávisť sú odporné!“ S poukázaním na krásu
čistoty Srdca Ježišovho a jeho
Matky Márie zdôraznil, že na
večný život je potrebné, aby sa
naše srdcia pripodobnili týmto čistým vzorom a hnev a nenávisť
nám to znemožňujú. Je preto nebezpečné uchovávať ich v srdci,
lebo ak hnev a nenávisť sú odporné, potom je Bohu odporné aj
srdce nimi naplnené a takéto srdce
nie je a ani nemôže byť vstupenkou do neba.
Obec Zábiedovo a Klaster Orava,
oblastná organizácia cestovného
ruchu, pripravili propagačný materiál s tunajšou kultúrnou pamiatkou, ktorú si mohli ako prví
pozrieť práve účastníci hámričskej
odpustovej slávnosti.
Ján Banovčan

Farská matrika
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Farská matrika
Sobáše

Krsty
Trstená: Filip Vrabček, Kristína
Hlušáková, Jakub Kovalík, Dávid
Gašperec, Adam Tyrol, Jakub
Straka, Rebeka Stroková, Michaela
Oršuliaková, Hana Harkabuzová,
Michal Šuhaj, Nicol Necia Zemáneková, Natália Hrbeková, Simona
Gerčáková, Tímea Lepáčková, Vanesa Ľubová, Emma Šefčíková,
Peter Šmiheľ, Lukáš Pňaček, Tobias
Pohorelec, Patrik Plojhar, Adam
Lackovič, Tamara Javoreková, Nela
Surovčíková
Zábiedovo: Aneta Miklúšeková,
Timea Jašušáková, Viktória Kováčová, Jakub Hlina, Simona Gibasová, Vivien Hlinová

Pohreby
Trstená: Karol Fedor (1941),
Anton Pánik (1953), Milan Romaňák (1973), Ivan Trstenský (1940),
Jozef Gembala (1962), Oľga Kakačková (1941), Margita Miklátková (1927), Mária Revajová
(1937), Klementín Pariža (1946),
Mikuláš Franček (1966), Rozália
Barnasová (1926)
Zábiedovo: Žofia Hlinová
(1925), Ervín Šubjak (1929), Jozef
Laurinec (1929), Emília Chreneková (1935)

Ilustračné foto: Ľudmila Dzureková

Trstená: Tomáš Janiga a Zuzana Sirotová, Štefan Korman a
Alžbeta Janoviaková, Libor Dzurek a Júlia Frančeková, Lukáš Kuchárik a Katarína Smitková, Jozef
Vorčák a Zuzana Letková, Michal
Klein a Maja Markovič, Daniel
Koyš a Kristína Lucká, Tomáš
Remko a Dominika Železňáková,
Michal Jurina a Adriana Žulková,
Tomáš Haburaj a Jana Kolejáková, Ľubomír Košút a Dáša Reháková, Roman Staš a Dominika
Šurinová, Michal Klinovský a Tatiana Gembalová, Martin Pariža a
Mária Klincová, Lukáš Javorek a
Veronika Reháková, Benedikt Kuhajda a Diana Bednárová, Peter
Škařupa a Alžbeta Kubeková, Jozef
Bebej a Lenka Krúpová, Michal
Zaťko a Katarína Straková
Zábiedovo: Jozef Kuráň a Michaela Hlinová, Juraj Močarník a
Mária Floreková, Martin Gibas a
Monika Agnieszka Wauter, Michal
Janota a Eva Štefanková
Ústie: Ľuboš Staš a Lenka Fernezová
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