Radosť

Časopis farnosti Trstená
Prebiehajúci Rok zasväteného života nám pomáha
uvedomiť si prínos reholí a
mníšskych rádov životu
Cirkvi. Oddelenie sa od života v materiálnom svete a
svetských lákadiel vždy
vzbudzovalo v ostatných ľuďoch úctu a zároveň nepochopenie.
Ťažko
si
predstaviť, že niekto sa
môže vzdať všetkého toho
lákavého na užívaní si života, ktoré nám tento svet
podsúva, a bude sa venovať
len práci a modleniu, v prípade mníšstva dokonca aj
tichu a nestretaniu sa s inými
ľuďmi.
Každý, kto sa nejako odlišuje od priemeru, púta na
seba pozornosť. Rehoľníci a
mnísi to nerobia preto, aby
boli centrom záujmu verejnosti, ale aby v nenápadnosti
realizovali Ježišovu myšlienku šírenia Božieho kráľovstva. „Lebo som bol
hladný a dali ste mi jesť; bol som
smädný a dali ste mi piť; bol som
pocestný a pritúlili ste ma; bol som
nahý a priodeli ste ma; bol som
chorý a navštívili ste ma; bol som
vo väzení a prišli ste ku mne.“ (Mt
25, 35 – 36) Zasvätený život je teda
obetou v prospech evanjelia. Muži
a ženy od začiatku Cirkvi sa oddávali úplne duchovnému životu a
opúšťali pozemský svet pre rozširovanie Kristových myšlienok. Svojím vlastným svedectvom prinášajú
vklad k lepšiemu súžitiu ľudí s Božími zákonmi. Dokážu z lásky k
Bohu vykonávať práce a služby,
ktoré nie sú pre iných atraktívne,
ale ktoré sú veľmi nápomocné, ako

je starostlivosť o ťažko chorých,
biednych, sociálne zaostalých. Idú
tam, kde nie sú žiadne výhody, do
vzdialených končín, zabudnutých
osád, chudobných štvrtí. Ich ale
najväčší prínos je v obetovaní modlitieb a celého svojho života pre
dobro ostatných. Svojimi sľubmi
čistoty, chudoby a poslušnosti sa
výrazne líšia od života ostatných.
V popredí je duchovné dobro, to
materiálne je na druhom mieste.
Svojím oblečením chcú poukázať na oddanosť Božej veci. Na to,
že tento svet je dôležitý len v tom
smere, aby sme získali ten skutočný, večný život. V tomto by sme
sa mali inšpirovať od rehoľných
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osôb. Uvedomovať si prípravnosť
tejto prvej fázy našej existencie by
nás malo viac naštartovať na
zmenu v našom správaní. Je absolútna márnosť spoliehať sa na majetky, tie nám nič nezaručia. Je
márnosť vkladať celú snahu do získavania širokého zoznamu priateľov, pred Boha sa postavíme sami.
Našou jedinou možnosťou je teda
nasledovať ich príklad a snažiť sa
o konanie záslužných skutkov, všímania si potrieb iných a prikladať
menej dôležitosti uspokojovaniu
svojho ega. Tak budeme napĺňať
poslanie svojho kresťanského zasvätenia.
Jaroslav Chovanec, farár
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Editoriál

Milí naši čitatelia,
prihovárame sa vám novým číslom
Radosti v čase plynúceho Roku zasväteného života. Sme v období
pôstu, kedy musíme prehodnocovať
a hlavne meniť svoj život. V čase,
keď sme svedkami obrovských útokov na Cirkev a pravé hodnoty života. Pred nami stojí výzva KAJAJTE SA A VERTE EVANJELIU!
K čomu nás vyzýva? Aby sme sa
zriekli pokrmu, k občasnej návšteve
kostola, odriekavaniu modlitieb, či? Toto by bolo veľmi málo. Čo teda
znamená kajať sa? Jednoduchá odpoveď– ľutovať všetko zlé, čo sme
urobili a prosiť Boha vo svätej spovedi o odpustenie a snažiť sa viac nehrešiť. Znamená, nenechávať sv. spoveď až na posledné dni pred Veľkou
nocou, keď sa pred spovednicou tlačia dlhé nervózne rady.
Ďalšia časť – verte evanjeliu. Evanjelium, radostná zvesť nám hlása
o tom, ako máme prežiť život s Ježišom v našom každodennom živote.
Nie je o občasnom vypočutí, čo povie kňaz, a aj tak si urobiť po svojom,
so zdôvodnením, že čo on už len vie o našich starostiach a trápeniach.
Hoci sami hrdo tvrdíme, že sme veriaci, pohŕdame tými, ktorí sú
nástupcami samotného Ježiša Krista. Samozrejme, veď komu je milé počúvať od nich, že dokážeme stáť na strane vrahov, ktorí zabíjajú deti v
matkinom lone a dokonca, že sami k vrahom patríme so svojimi názormi, ľahostajnosťou, praktikami – ponúkaním svojim deťom nielen
antikoncepciu, ale dokonca aj tabletky PO, len aby sme náhodou neostali
v hanbe. Že dovolíme cudzoložne žiť v pochybných zväzkoch mladým
so sťažnosťou na nedostatok peňazí, akoby kňaz pýtal za sobáš peniaze.
Zatvárame oči pred skutočnosťou, že najdôležitejším pre nás nie je sľub
pred Bohom, ale pompézna fraška nádhery a neskromnosti.
A kde je kresťanská výchova detí? Zabezpečíme, aby naše deti mechanicky prijali všetky sviatosti a stačí? Vieme ako sa správa naše dieťa,
keď nie sme pri ňom? Presne tak, aké základy sme mu dali sami do života! A nevyhovárajme sa, že nemáme čas. Na to čo je pre nás dôležité
si ho vždy nájdeme. A naše dieťa? Je iba doplnkom či dedičom? Je
smutné, že už málokto chce, aby jeho dieťa bolo dedičom Večného kráľovstva. Na to už akosi zabúdame. Zo skúsenosti a praxe osobne viem,
že tí rodičia, ktorí často musia ťažko pracovať, aby zabezpečili svoju rodinu, venujú viac času svojim deťom, lebo ich majú skutočne radi, stoja
im za to, aby ich vychovali pre Božie kráľovstvo. No tí, ktorí sa vyhovárajú práve na čas radšej svoje dieťa zavalia množstvom krúžkov a všetkými materiálnymi statkami, a je im jedno, že ich dieťa celé dni trávi
bez nich, hlavne že oni majú pokoj a čas na seba a svoje záujmy. Nedostatkom času, zakrývajú tak iba svoj egoizmus a plytké hodnoty.
Je čas pokánia a pred nami ozajstná výzva života, ktorá môže byť
pre mnohých aj posledná. Preto vám, naši drahí čitatelia, prajeme aj prostredníctvom tohto časopisu dokonalé prijatie Ježiša Krista jedinej dokonalej lásky, do svojho života.
Andrea Šprláková

Pôstne zamyslenie
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Pán Ježiš napomína plačúce ženy
Po roku sme opäť vstúpili do obdobia svätého pôstu. Preto by bolo dobré znova si pripomenúť význam a
ideu pôstu pre život veriaceho človeka. K tomu si pomôžeme 8. zastavením krížovej cesty, kedy Pán Ježiš napomínal plačúce ženy.
Skúsme si živo predstaviť situá- súcitu, ale k podstatnému obratu,
ciu - Kristus ako muž bolesti kráča náprave života a k úprimnému pona Kalváriu. Sleduje ho skupina kániu.
žien, nie celkom bezcitná. Plačú
Pán Ježiš vôbec nežiada od nás
nad ním. Pán Ježiš sa k nim obracia nemožné! Dobre vie, že následa prehovorí: „Dcéry jeruzalemské, kom prvotného hriechu Adama, sa
neplačte nado mnou, ale samy nad ľudská vôľa naklonila k zlému a
sebou a nad svojimi deťmi.“
človek sa stal náchylným na hriech,
Týmto ženám sa môže podobať a predsa nás nekonečne miluje a
aj svedomie človeka. Jedni majú
svedomie citlivejšie
na hriech, iný
menej. Pán Ježiš
nám chce výrokom:
„..neplačte nado
mnou, ale samy nad
sebou.“ jasne povedať: Neplačte nado
mnou, ale samy v
sebe hľadajte príčinu mojich múk!
Kristus však vie,
že nešťastie nie je v
jeho utrpení, ale nešťastie je v dušiach, Ilustračné foto: Lukáš Poláčik
ktoré boli povolané k životu s obetuje svoj život za nás.
Bohom, ale samy sa vylúčili z roHodnotu a veľkosť svetla si
diny Božích detí svojim konaním a viac uvedomíme v tme ako vo
hriechom. Často nie sme schopní svetle. Podobne aj veľkosť Kristopochopiť, aká veľká je naša zodpo- vej lásky skôr pochopíme, keď sa
vednosť za každý hriech a aká je zamyslíme nad skutočnosťou, že
cena za jeho vykúpenie. Kríž nám sám Boh sa znížil na úroveň človydáva svedectvo, že hriech si veka, aby vzal na seba hriechy
žiada zadosťučinenie. Preto rozjí- ľudí, zvíťazil nad smrťou a zaistil
manie o Pánovom umučení nás ne- nám večný život v nebesiach. To
smie priviesť iba k chvíľkovému nech nám je pravou posilou v po-

kušeniach! Práve tejto láske sa
nám treba učiť, a to tak, že sa necháme prežiariť Kristovou vykupiteľskou láskou. Preto je prvoradé,
nie čo najlepšie oplakať svoje viny
a oľutovať ich, ale vyhýbať
hriechu a vopred sa strániť každej
príležitosti k nemu.
Slová žalmistu: „Tí, čo sejú v
slzách, s jasotom
budú
žať“,
možno parafrázovať
na slová: Tí, čo
sejú snahu verného nasledovania Krista do
jeho
rúk
a
slzami úprimnej
ľútosti oplakávajú svoje slabosti na ceste k
dokonalosti, s
jasotom budú
žať plody Kristovej lásky i
ovocie Ducha Svätého tu na zemi
i v nebesiach.
Pane Ježišu, prosíme ťa, rozmnož v nás vieru, osvieť nám
rozum, posilni našu vôľu, aby sme
ťa nezaťažovali ďalšími hriechmi,
ale čnostným životom sa pripravovali na tvoj slávny príchod.
Všetkým čitateľom prajem požehnaný čas svätého pôstu!
Peter Duffala, kaplán

Pomoc pri doučovaní
Ak si stredoškolák alebo chodíš na základnú školu a potrebuješ občas pomôcť s matematikou, anglickým
jazykom či prípadne iným predmetom, tak tu máme pre teba jedinečnú možnosť bezplatného doučovania.
Môžeš prísť so svojím problémom každú sobotu v čase od 17:00 - 18:00 do vynovených priestorov Cool
Clubu, kde si učenie spoločne môžeme spestriť nejakým čajom či horúcou čokoládou. Tak príď a vyskúšaj,
že doučovanie môže byť v pohode.
in:farské oznamy
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Rok zasväteného života
Rok zasväteného života začal 30. 11. 2014 na 50. výročie publikovania koncilového dekrétu Perfectae
caritatis o obnove rehoľného života a potrvá do 2. 2. 2016. Boli mu určené tri ciele:
Prvý cieľ – s pohľadom vďaky sa pozrieť na uplynulých 50 rokov od koncilu ako na čas milosti pre zasvätený život a prítomnosti Ducha Svätého, ktorý vedie k životu a zároveň skúsenosti Božieho milosrdenstva a
lásky.
Druhý – s pozitívnym pohľadom na čas milosti od koncilu až podnes uchopiť budúcnosť s nádejou, tak ako
to povedal Pápež Benedikt XVI. brazílskym biskupom, keď uviedol: „Kríza, ktorej čelí spoločnosť a Cirkev
sama, sa plne dotýka aj zasväteného života. My však chceme vnímať túto krízu nie ako predsieň smrti, ale
ako ... priaznivú príležitosť pre rast do hĺbky a teda nádej, motivovanú istotou, že zasvätený život z Cirkvi
nikdy nevymizne, pretože bol chcený samým Ježišom ako neoddeliteľná súčasť jeho Cirkvi.“
Tretí cieľ - žiť prítomnosť so zanietením v zmysle výzvy Sv. otca Františka: „Zobuďte svet.“

Logá pre Rok zasväteného života
Vatikánske logo

Cez symboly vyjadruje základné
hodnoty zasväteného života:
Holubica nad vodami – ako pôsobenie Ducha Svätého, prameňa života a inšpirátora kreativity.
Voda s mozaikovými tvarmi – poukazuje na komplexnosť a harmóniu ľudských a kozmických prvkov,
ktoré Duch „oživuje“ podľa tajomného obrazu Boha.
Tri hviezdy – pripomínajú identitu
zasväteného života vo svete ako vyznanie Trojice, znamenie bratstva a
službu lásky. Vyjadrujú vzájomnosť
a vzťahy trojičnej lásky.
Mnohostranný glóbus – chce vyjadriť svet v jeho pestrosti ľudí, kultúr. Duch Svätý (holubica) ho drží a
vedie k budúcnosti.
Nápis - Vita consecrata in Ecclesia
hodie: Evangelium, Prophetia,
Spes. V preklade: Za-svätený život
v Cirkvi dnes: Evanjelium,
Proroctvo, Nádej.
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Evanjelium – základný zákon pre
život
nasledovania
Krista.
Proroctvo – prorocký
charakter zasväteného
života.
Nádej – pripomína záverečné dovŕšenie kresťanského tajomstva. „A
nádej
nezahanbuje,
lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha
Svätého, ktorého sme dostali“
(Rim 5, 5).
Slovenské logo
Hranatá sviečka – symbolizuje
dom, z ktorého ako z večeradla sa

učeníci rozpŕchli plní Ducha do
ulíc. Dnes to znamená vyjsť na periférie vo všetkých jej významoch
a priniesť svetlo Kristovej lásky
cez svedectvo života v ohlasovaní
evanjelia radosti a nádeje.
Výrazný plameň - ktorý nás uisťuje o pôsobení Ducha Svätého,
ak sa mu otvoríme, čo naznačujú
plamienky, ktoré sa neprelínajú a
neuzatvárajú do seba. Dynamika
plameňa pozýva k rastu, k učeníctvu. Tieto dva horiace plamienky sú zároveň symbolom
radosti, života, ktorý pozýva k spolupráci medzi zasvätenými, k spoločnému
hľadaniu
a
k
vzájomnému dopĺňaniu
sa, ako aj k nádeji, že aj
dnes sa mnohí mladí zapália pozvaním: „Poď a
nasleduj ma!“
Byť svetlom sveta a nechať sa dnešným svetom
„vyrušovať“ znamená
žiť v prorockom nepokoji, ktorý vedie k skúmaniu Božích znamení a
nových ciest. Aj pre zasvätených je tu výzva
„zobuďte sa“ a žite so
zanietením pre Krista,
zanietením pre ľudstvo,
byť
si
navzájom
svetlom.

Rok zasväteného života

Toľko „výber“ z informácií,
ktoré spolu s mnohými ďalšími môžeme vyčítať z webových stránok
Vatikánskeho rozhlasu a tlačovej
kancelárie Konferencie biskupov
Slovenska.
Svätý Otec František v príhovore na začiatok Roka zasväteného
života zdôraznil, že zasvätení majú
osobitné povolanie podporovať jednotu. Niet však jednoty bez obrátenia, bez modlitby a bez svätosti
života. Po obnovení jednoty všetkých kresťanov volajú všetky cirkvi
a v rámci nich tak osoby zasvätené,
ako aj laici. Ale táto jednota nie je
plodom nášho úsilia, ale je darom
Ducha Svätého, ktorý vytvára jednotu v rozmanitosti, ako to poznáme zo života v rehoľných
komunitách. Svätý otec zdôraznil,
že:
• Niet jednoty bez
obrátenia.
• Niet jednoty bez
modlitby.
• Niet jednoty bez
svätosti života.
Pritom práve
život
zasvätených, život kňazov a rehoľníkov,
ktorým je obrátenie, modlitba a
svätosť života
osobitne blízka
alebo presnejšie
p o v e d a n é
vlastná, môže byť
základom
pre
zbližovanie cirkví. Základom pre
jednotu kresťanov na celom svete,
ale aj pre ich zbližovanie s ostatnými, predovšetkým monoteistickými náboženstvami i pre pokoj a
mierové spolunažívanie vo svete.
A čo laici v roku zasväteného života?
Na prvý pohľad to všetko vyzerá tak, že nás radových kresťanov
sa tento rok nijako extra netýka.
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ťanské spoločenstvá, aby tento rok
prežívali predovšetkým ako poďakovanie Pánovi a vďačnú spomienku na dary, ktoré sme dostali
a stále dostávame prostredníctvom
svätosti zakladateľov a zakladateliek a vernosti mnohých zasvätených osôb ich charizme. Pozývam
všetkých, aby sa zišli okolo zasvätených osôb, radovali sa s nimi a
prežívali s nimi ich problémy, spolupracovali s nimi, nakoľko je to
možné pri plnení ich služby a
uskutočňovaní ich diela, ktoré napokon patrí celej Cirkvi. Dajte im
pocítiť lásku a srdečný vzťah celého kresťanského ľudu.
Nech je zvelebený Pán za
šťastnú zhodu, že v Roku zasväteného života sa koná aj synoda o rodine. Rodina a zasvätený život sú
totiž povolania,
ktoré prinášajú
všetkým bohatstvo a milosť; sú
priestormi poľudšťovania pri
budovaní životných vzťahov,
miestami evanjelizácie. Pritom si
môžu navzájom
pomáhať.“
A my už dnes
môžeme
len
dodať: Nech je
zvelebený Pán
za
šťastnú
zhodu, že v roku
Ilustračné foto: br. františkáni
zasväteného žimohol byť temer nekonečný, až po vota sa koná aj referendum o rosv. Jána Bosca či blahoslavenú Te- dine. V čase vydania tohto čísla je
rezu z Kalkaty. Blahoslavený už po referende. Sú známe jeho výpápež Pavol VI. právom zvolal: sledky i účasť na ňom. A bola by
„Bez tohto konkrétneho znamenia to ešte šťastnejšia zhoda, keby si
by hrozilo riziko, že láska, ktorá každý, kto číta tento článok mohol
oživuje celú Cirkev, vychladne, povedať: "Bol som hlasovať, podspásny paradox evanjelia sa otupí a poril som rodinu ako obraz Svätej
,soľ‘ viery sa rozpustí vo svete, rodiny a prispel som k úspešnosti
ktorý je čoraz viac sekularizo- referenda." Ale je to tak?...
vaný.“ Vyzývam teda všetky kresJán Banovčan
Stačí dôverovať, prípadne sa občas
pomodliť za kňazov a rehoľníkov,
a oni to už všetko zariadia. Sv. otec
František vo svojom apoštolskom
liste všetkým zasväteným osobám
pri príležitosti Roku zasväteného
života píše: „Rok zasväteného života sa netýka len zasvätených
osôb, ale celej Cirkvi. Preto sa obraciam na celý kresťanský ľud, aby
si čoraz viac uvedomoval dar prítomnosti toľkých zasvätených
mužov a žien, dedičov veľkých
svätých, ktorí tvorili dejiny kresťanstva. Veď čo by bola Cirkev bez
sv. Benedikta a sv. Bazila; bez sv.
Augustína a sv. Bernarda; bez sv.
Františka a sv. Dominika; bez sv.
Ignáca z Loyoly a sv. Terézie z
Avily; bez sv. Angely Merici a sv.
Vincenta z Paoly? Zoznam by
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Rok zasväteného života na Slovensku
Vyhlásenie Roku zasväteného
života prekvapilo asi všetkých. Sv.
Otec František ho vyhlásil na plenárnom zasadnutí generálnych
predstavených v roku 2013. Hneď
o rok, v novembri 2014, sme tento
rok už slávili. Pri akej príležitosti

svetu, že tu sme a že sme pre svet
potrební, rozbehli sme na Slovensku projekt Na 5 minút s nami.
Ide o súbor krátkych dokumentárnych filmov, ktoré sú zverejňované
na našej stránke www.zasvatenyzivot.sk . Môžete tam vidieť rehoľ-

Foto: Anna Smitková

tento rok začal? Je na to viac dôvodov. Jedným z nich je 50 rokov od
vzniku dekrétu Perfecte caritatis
(dokument II. vatikánskeho koncilu
o zasvätenom živote). Ďalšími dôvodmi sú okrúhle výročia veľkých
svätcov – rehoľníkov: sv. Terézie z
Avily a sv. Jána Bosca
Na Slovensku žije približne
3000 rehoľníkov a rehoľníc (z toho
asi 800 mužov). Venujeme sa rôznym činnostiam, ktoré prináša súčasná doba – školy, nemocnice,
domovy sociálnych služieb, pastorácia marginalizovaných skupín.
Jednoducho – rehoľníci sú všade
tam, kde je život a kde život potrebuje pomôcť. A preto je dnes
možné vidieť rehoľníkov od médií
po prácu pod mostom.
Aby sme sa trošku ukázali

níka – hudobníka, ktorý prepája
hudbu s modlitbou alebo sestru,
ktorá pracuje s bezdomovcami.
Nie, týmto videom sa nechceme
chváliť. Chceme len ukázať, že tu
sme a robíme veci, o ktorých
mnohí ani netušia. Na tejto stránke
je možnosť čítať dokumenty o rehoľníkoch, vidieť ich prácu, ale dozviete sa aj množstvo zaujímavostí
o modlitbe.
Okrem tohto projektu sme sa
chceli dostať do vrecka aj mladým
ľuďom a tak sme vymysleli aplikáciu pre mobilné telefóny. Aplikáciu
vytvorili Jozef Martiniak, predseda
občianskeho združenia Admissam
v spolupráci s P. Jurajom Pigulom,
šéfredaktorom časopisu Zasvätený
život. Pre Android môžu záujemcovia nájsť novú aplikáciu cez google

play (pod názvom – Zasvätený
život), pre majiteľov zariadení
Apple bude k dispozícii už čoskoro. Nainštalovanie aplikácie
vyžaduje pripojenie k internetu
(mobilnému alebo cez wifi), no následne je možné používať aplikáciu offline (bez internetového
pripojenia). Používanie aplikácie
je zadarmo. Na aplikáciu nadväzuje aj rovnomenná myslienka.zasvatenyzivot.sk, kde bude možné
myšlienky nájsť a zaregistrovať sa
na mailing list.
Počas roku nerobíme len rôzne
zaujímavosti, ale sa aj modlíme.
Na Slovensku je približne 440 komunít, a preto sa každý deň jedna
komunita na Slovensku modlí za
všetkých ostatných rehoľníkov.
Ak sa chcete za nás pomodliť, tak
to môžete urobiť aj slovami tejto
modlitby:
Láskavý Bože, ty si prisľúbil
večný život v nebeskom kráľovstve tým, ktorí majú srdce čisté a
sú chudobní duchom. Prosíme ťa
za všetkých tých, ktorí sa rozhodli
zanechať všetko, aby ti zasvätili
celý svoj život prostredníctvom rehoľných sľubov. Nech sú svojou
chudobou príkladom pre tých, čo
majú nedostatok a trpia, svojou
čistotou srdca nech otvárajú zrak
všetkým, čo túžia hľadieť na
Božiu tvár a svojou poslušnosťou
a verným nasledovaním evanjelia
nech kráčajú k tebe, prameňu
všetkých milostí. Skrze Krista,
nášho Pána. Amen
s. Hermana, koordinátorka RZŽ

Pôstna krabička
Slovenská katolícka charita pripravila už štvrtý ročník zbierky Pôstna krabička pre Afriku, ktorá je zameraná
na pomoc chudobným deťom a rodinám v subsaharskej Afrike. Výťažok zbierky bude použitý na podporu
zdravotníckeho centra v Rwande a centra pre deti s HIV v Ugande. Charita poslala Pôstne krabičky do viac
ako 630 farností na celom Slovensku. Všetci veriaci sú pozvaní zapojiť sa do tohto projektu. Na stránke
www.charita.sk sa možno dozvedieť viac informácií a taktiež je možné aj prispieť na spomínané projekty.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
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Správa dekana Adama Vilčeka o stave trstenskej
farnosti z roku 1765
V archíve arcibiskupského
úradu v Trnave sa nachádzajú unikátne správy o stave trstenskej farnosti v druhej polovici 18. storočia.
Samotná správa napísaná v barokovej latinčine informuje generálneho
vikára Ostrihomskej diecézy Jána
Galgóciho o celkovom stave trstenskej farnosti v období, keď farský
úrad v Trstenej mal v administrácii
obce: Suchá Hora, Hladovka, Čimhová, Vitanová, Liesek, Brezovica,
Hámry, Hámričky a Zábiedovo.
Dekan Adam Vilček poslal túto
správu do Trnavy, keďže v uvedenom období miestny farár Imrich
Kmoško náhle zomrel. Správa konštatuje, že by bolo potrebné posilniť
farnosť aspoň dvoma kaplánmi, poukazuje na nedostatočné hmotné
zabezpečenie miestneho farára a na
stav farnosti pred príchodom františkánov z Okoličného do Trstenej.
„Obce tejto farnosti sú čisto katolícke. Od kostola a od fary sú tak
vzdialené, že aj cesta tu trvá niečo
pod šesť hodín. Do kostola musia
putovať aj celý deň. Práve kvôli
tejto vzdialenosti veriaci ľud, ktorý
žije v týchto obciach, nemá takú
možnosť zúčastňovať sa bohoslužieb. Niektorí sa ich zúčastňujú
sotva dvakrát do roka, prípadne trikrát, aby si vypočuli Božie slovo.
Nemožno sa ani čudovať nad tým,
že niektorí z nich ich vedome ignorujú, hoci vedia, že je to pod trestom večného zatratenia. Nie vždy sa
stáva, aby farár po zavolaní (ku
chorému) nechal chorého bez zaopatrenia sviatosťami.
Do tohto mestečka a do (miestnej) cirkvi bola v roku 1729 uvedená
nábožná
Kongregácia
Blahoslavenej Panny Márie z vrchu
Karmel, čo prináša veľké duchovné

ovocie a úžitok. Rodí sa tu ovocie
horlivejšej nábožnosti najmä v dolných častiach (farnosti), kde sú početní
katolíci.
Z
dôvodu
náboženskej zbožnosti sa veriaci na
tomto mieste schádzajú v tak hojnom množstve, že na titulárny sviatok 16. júla tu možno poľahky
spočítať aj šesťtisíc veriacich.
Schádzajú sa aj na väčšie sviatky:
na sviatok Nanebovstúpenia, na
sviatok Premenenia Pána, na
Meno nášho Pána a na Meno
Panny Márie. Zároveň sa zúčastňujú v takom množstve aj na všetky
sviatky Panny Márie, svätého Jána
Krstiteľa, na svätého Martina a na
svätého Juraja. V prvú nedeľu v
mesiaci je tu prítomný tak početný
veriaci ľud, ktorý kňazi majú problém počas dňa vyspovedať.
Zdá sa to až nemožné, že
miestny farár alebo aj ktokoľvek
iný môže vybavovať toľké potreby
veriacich. Bolo by snáď aj potrebné, keby sem boli uvedení dvaja
kapláni, pričom jeden z nich by
mohol bývať v miestnej filiálke v
Čimhovej. Keďže farár nemá potrebné prostriedky ani na vydržiavanie jedného z nich, stav farnosti
je v biednom položení. Na základe
toho sa má uchádzať o to, aby títo
kapláni mohli byť zabezpečení cez
Pokladnicu duchovných tohto kráľovstva alebo prostredníctvom podpory zo strany (Oravského)
panstva.
Ak by sa táto farnosť rozdelila,
druhý farár by mohol byť uvedený
do tejto filiálky, čo sa však až tak
pohodlne nemôže stať, pretože:
1. aj po rozdelení farnosti námahy
jedného (farára) sa neumenšia, tomuto bude vypomáhať mestečko;
2. ani jeden z nich by zo svojho príjmu nedokázal vyžiť;

3. snáď by sa aj umenšilo uctievanie Božej Matky.
Oveľa menej treba uvažovať o
zrušení tejto nábožnej Kongregácie, pretože jej zrušenie by mnohým bolo na pohoršenie, rozrástol
by sa počet heretikov a mnohým by
to uškodilo na ich spáse. Práve
táto nábožnosť ich veľmi často privádza k pokániu. Dokonca aj veľkí
zatvrdilí hriešnici vždy prichádzajú
sem (do Trstenej), kde je živá veľká
nábožnosť.
Zatiaľ aspoň toľko o celkovom
stave farnosti. Bolo by užitočné napomáhať v potrebách, totiž najmä
pri administrovaní. Dokonca
(možno povedať), že každý, kto si
prelúska miestne problémy, snaží
sa čím rýchlejšie odtiaľto odísť.
Okrem toho sme tu zavalení viacerými prácami a námahami, zároveň sme nútení požadovať aj
skromnú plácu pre kňazov, ktorí
vypomáhajú a aj pre iných spovedníkov. Na pokrytie svojich potrieb
nemáme dostatok prostriedkov.
Farár zo svojho príjmu nemôže
vydržiavať ani jedného z kaplánov
a počas uvedených sviatkov vypomáhajúcich kňazov živí zo svojich
skromných prostriedkov.
Počas celého roka za krsty dostáva 49 zlatých a 80 denárov.
Za desať pohrebov mužov dostáva 10 zlatých.
Za 17 pohrebov žien má príjem
13 zlatých a 60 denárov.
Za dva pohreby – chlapca i
dievčaťa má 90 denárov.
Za pochovanie 60 novonarodených detí má príjem 15 zlatých.
Za 32 uzatvorených manželstiev má 33 zlatých.
Od miestnych mlynárov má každoročne 8 zlatých.
Dostáva 291 korcov obilia, čo
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robí 194 meríc. Z ozimín má príjem
151 korcov, čo predstavuje 101 saputov ozimín. Cena tohto obilia
predstavuje 70 zlatých a 70 denárov.
Dostáva 140 korcov ovsa, čo je
93 saputov. Celková hodnota je 27
zlatých a 90 denárov.
Z dvoch ofier má 3 zlaté a 50
denárov.
Koleda prináša len nepatrný
zisk, skôr námahu.
Celkový príjem činí asi 232 zlatých, ale pretože chudobní nič nemajú a sotva môžu zaplatiť plné
štolárne poplatky, ktoré sú 30 zla-

tých. Miestne polia sú veľmi neúrodné.
Túto správu potvrdil za zbožne
zomrelého trstenského farára Imricha Kmoška v Oravskej stolici
Adam Vilček, farár v Orávke a
dekan Hornooravského dekanátu.
V Trstenej 8. mája roku 1765.“
Z tejto správy je jednoznačné
zreteľné, že ekonomické i sociálne
pomery v Trstenej boli neutešené.
V čase napísania správy dekanom
Adamom Vilčekom v meste i na
okolí pôsobili františkáni. Len
vďaka podpore najvyšších krajin-

Misie

ských uhorských inštitúcií v Budíne a s podporou miestnych farníkov sem boli uvedení františkáni.
Od začiatku fungovali v pozícii kaplánov miestneho trstenského farára. Medzi prvými pomocníkmi –
kaplánmi miestneho farára sa uvádza istý františkán Valentín Lovíšek a nemenovaný bývalý člen
Spoločnosti Ježišovej (jezuitov).
Cirkevné písomnosti sú často neoceniteľným hmotným ba až hmatateľným dokladom nielen o
náboženskej situácii mesta a farnosti, ale poukazujú na viaceré aspekty života v Trstenej.
Marek Ďurčo

Vysvetlivky:
Korec -pôvodne miera na sypaniny, 25 - 85 l, neskôr ustálená na 30 litrov alebo 25 kilogramov.
Merica (lat. metreta) - miera na sypaniny. Pôvodne sa pokladala za budínsku mieru. Od roku 1588 sa stala základom unifikácie mier v Uhorsku s
obsahom 64 holieb ( = 54 - 62 litrov). V 17. storočí sa používala bratislavská merica s obsahom 74 holieb (1 holba = 0,9715 litrov); bratislavská 61,5 l ,
trnavská 31,3 l, viedenská 42,3 l.
Sapu/saput - pôvodne miera na sypaniny.

Zbierka poštových známok pre misie
v ZŠ P. O. Hviezdoslva
Každá poštová známka má svoju históriu. Bola nakreslená, vytlačená, predaná. Pre filatelistov je preto
každá známka výnimočná. Zbieranie známok na účel podpory misií má viac ako storočnú tradíciu.
Známky vystrihnuté z poštových zásielok sa odborne nazývajú
„misionársky skart“.
Zapojte sa aj vy do akcie zbierania použitých poštových známok pre africké misie. Peniaze
získané predajom známok sú určené na podporu misijných činností.
Čo treba urobiť? Predovšetkým nevyhadzovať a neodlepovať
známky. Poštové známky je potrebné vystrihnúť s polcentimetrovým okrajom a nepoškodené
priniesť do ZŠ P. O. Hviezdoslava
– štátna škola p. uč. Hucíkovej,
poprípade ktorejkoľvek pani učiteľke alebo vložiť do poštovej
schránky na farskom úrade.
ĎAKUJEME!
Foto: Martina Hucíková
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V službe Bohu
Náš rodák P. Marek Poláčik, SVD,
správca farnosti Nový Hrozenkov.
Drahí moji rodáci, ďakujem za možnosť i takto sa vám ešte raz prihovoriť prostredníctvom nášho
farského časopisu.
V lete to už bude 8. rok, ako
som prišiel do farnosti Nový Hrozenkov. Nastúpil som tu ako mladý,
neskúsený kňaz hneď po kňazskej
vysviacke. Prvý rok som bol ešte s
jedným spolubratom kňazom,
potom som ostal sám. Vtedy už boli
rozbehnuté plány na nové okná vo
farskom kostole. Pre mňa skúsenosť, o ktorej sme sa v seminári nič
neučili. A tak sme sa postupne vo
farnosti púšťali do jednotlivých
častí opráv farského kostola, ktoré
sa dali vykonávať zvonku. Každý
rok sme kúsok po kúsku niečo opravili. No nakoniec sme prišli do
bodu, kde sme vedeli, že nás čaká
najzložitejšia časť a to bola rekonštrukcia kostola vo vnútri. Kňazi v
dekanáte hovorili, že náš farský
kostol vyzeral najhoršie. A myslím,
že niečo na tom bolo. No bola to
vec, za ktorú som sa i ja i ľudia
modlili, lebo sme sa nevedeli posunúť ďalej. Akosi sa nám stále nedarilo nájsť niekoho, kto by mi vedel
predstaviť takú víziu rekonštrukcie
kostola, ktorá by i mňa dostatočne
tvrdohlavého presvedčila o tom, že
to má byť takto. Bol to čas, ktorý
nám Pán dával, aby jednotlivé veci
viac premodlili. Ja i moji spolupracovníci sme sa učili dôverovať
tomu, že Pán nám ukáže svoje
plány. Nakoniec ukázal a pani,
ktorá robí náš farský spravodaj, náhodou projektantka, ktorá bola
vtedy už niekoľko rokov na materskej dovolenke, bola ochotná dať na
papier moje sci-fi predstavy. V tom
čase som si povedal: „Pane, ak to
chceš, ukáž to tak, že na konci roku
budeme mať na účte pol milióna."

Foto: Lukáš Poláčik

Vo chvíli, keď som túto modlitbu
povedal, sme tam mali asi 30 000
korún. No a na konci roku bolo.
Neviem ako, ale bolo. Pre mňa to
bolo znamenie, že Pán vyslovil
svoje áno a ja musím povedať to
moje a spoliehať sa na neho. Tak
som svojim veriacim, (ktorí skutočne nič netušili, len túžili vymaľovať kostol) po novom roku
vyhlásil, že kostol vymaľujeme, no
potrebujeme k tomu urobiť ešte pár
drobností. Pre vašu predstavu pár
drobností znamenalo, že v kostole
zostali len obvodové múry a strop.
Vtedy som ani ja netušil, že týchto
pár drobností nás bude stáť celkom
8 miliónov korún. No musím aj tu
vyjadriť úctu svojim farníkom,
lebo hoci nikto z nich nevidel plány
a ani netušili, čo všetko nás čaká,
celý čas stáli pri mne a pomáhali
každý spôsobom, akým mohol. Pre
vašu predstavu našu farnosť tvoria
dve veľké dediny, každá z nich má
okolo 2 500 obyvateľov, no na sv.

omšiach v nedeľu je spolu asi 500
ľudí. No ľudí odvážnych. Tak sa
stalo, že sme 1. mája 2013 kostol
zatvorili a vedeli sme, že máme
presne 4 mesiace na to, aby sme
všetko stihli, lebo vtedy už bol naplánovaný dátum konsekrácie kostola. Sv. omše sme mávali v
jednom bývalom závode, kde pár
týždňov predtým chytili cudzincov, ktorí tam vo veľkom pestovali
marihuanu a bolo to vo všetkých
správach. A o dva týždne po úžasnej policajnej razii som v kostole
vyhlásil, že tam bude náš dočasný
nový kostol, ktorý sme zasvätili sv.
Jozefovi. Aj zlá reklama je reklama, a tak každý bol zvedavý,
ako to tam vyzerá. Moji farníci ma
i tu prekvapili, pretože bolo leto a
plechová strecha tak rozpálila, že
sa tam nedalo dýchať. No pre mňa
to bol moment, kedy som žasol
nad tým, ako sme v tom kráčali
spolu, aj keď veriaci mali možnosť
chodiť na sv. omše do susedných

9

Radosť 1/2015

V službe Bohu

Foto: Lukáš Poláčik

farností. A takto sme začali pracovať. Kto mohol - chodil na brigády.
Kto mohol - modlil sa. Ženy 4 mesiace nosili robotníkom také desiate, že reštaurátori, ktorí tam
pracovali, si ich každý deň fotili.
Myslím, že každý sa snažil prispieť
do spoločného. Moji farníci sa zo
mňa smejú, že som „děkujíček“,
lebo som o peniaze skoro nikdy neprosil, len som vždy v nedeľu ďakoval za to, čo som v týždni dostal.
Za necelé dva roky sa nám podarilo
vyzbierať vyše 7 miliónov korún a
vlani na konci roku nám zostal posledná časť dlhu (600 000 korún).
Z mojich farníkov sa smejem, že by
ich ľahko hocikde rozoznali, lebo
sú bieli. Bieli sú preto, lebo vďaka
mojim túžbam už roky väčšina z
nich nebola na dovolenke, lebo čo
mali, dali na kostol. Preto som bol
veľmi vďačný, keď sme dostali
možnosť zorganizovať jarmok na
pomoc pri zaplatení nášho dlhu u
nás v Trstenej. V kostole som vyhlásil, nech každý donesie, čo
môže. A tak ľudia nosili. Ženy
piekli, chlapi doniesli klobásy, iní
robili ručné výrobky a kto nič nevedel, mal štrikovať ponožky. A takto
to začali v posledný týždeň nosiť na
faru. Bolo toho naozaj mnoho, ženy
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piekli naše valašské frgále v noci,
aby boli na nedeľu čerstvé. Potom
sme to začali všetko baliť. Keď
sme zistili, že dve autá sú málo,
rýchlo sme zohnali vlečku, do ktorej sa toho vošlo viacej a vydali
sme sa na cestu. Dohodli sme sa, že
ceny na všetkom určujem ja.
Keďže som dostatočne nepraktický
a málo chodím do obchodu, tak sa
mi to robilo ťažko. Preto to naše
ženičky občas poupravili, ale tak,
aby som to nezbadal. Takto sme sa
v nedeľu skoro ráno vydali na
cestu. My v autách, speváci v autobuse. Musím sa priznať, že bol vo
mne i strach z toho, že sa to nepredá, lebo toho bolo naozaj veľa.
Nie kvôli peniazom, ale preto, že
mnohé ženy, ktoré tam boli ako
speváčky alebo predavačky, tie výrobky piekli alebo vyrábali. Bál
som sa, že im bude ľúto, keď to ponesieme späť domov.
A tak sa vám sa chcem, drahí
rodáci, poďakovať za vaše prijatie
a pánu farárovi za to, že nám dal
túto možnosť, ktorá bola pre nás
skúsenosťou úžasnej ľudskej empatie a štedrosti z vašej strany voči
nám. Viem, že mnohým z vás sme
po tretej sv. omši už ani nemali čo
predať, lebo sa už skoro všetko mi-

nulo, a tak ste dávali peniaze len
tak za nič. Myslím, že čiastka 5
652 eur hovorí za všetko. Moji farníci boli prekvapení z vašej radosti
i štedrosti, no zvlášť z toho, že na
konci nám ostali veci, ktoré sme
dali do jednej banánovej škatule.
Ďakujem vám. Ďakujem, že ste
nám pomohli vtedy, keď už možno
nám samým neostávalo veľa, aby
sme dokázali zaplatiť ďalší kúsok
pôžičky. Ďakujem nielen za finančnú pomoc, ale zvlášť za vašu
radosť z radosti iných, za veľmi
ľudský prístup, o ktorom mi ešte
veľakrát po našom návrate domov
rozprávali moji veriaci. Nemôžeme sa vám odplatiť inak než
modlitbou, a tak vás chcem ubezpečiť o tom, že ste v našich modlitbách.
Nakoniec sme vďačne prijali
pozvanie zboru Tristianus na obed
v školskej jedálni, ktorým odbremenili mojich rodičov a pripravili
nám skutočnú oravskú hostinu so
všetkým, čo k tomu patrí. Nech
vám Pán požehná a odplatí svojím
požehnaním vašu účasť na našej
radosti. To vám z celého srdca
vyprosujem.
P. Marek Poláčik, SVD
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V službe Bohu

Miništrantská služba v Trstenej
Miništrovaním rozumieme posluhovanie pri Pánovom oltári, slúženie pri slávení eucharistickej obety, posluhovanie pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch. Miništrantská služba
je vznešená, posvätná, je to služba rozmnožujúca Božie milosti, služba Pánovi a služba veriacemu ľudu.
Vznešenosť miništrantskej služby spočíva v tom, že vo svätej omši sa sprístupňuje nekrvavým spôsobom obeta
Ježiša Krista na kríži, ktorou sa svojmu Otcovi obetoval za naše hriechy sám Boží Syn. Miništrant je po kňazovi
najbližšie k samému Ježišovi Kristovi opravdivo, skutočne a podstatne prítomnému vo Sviatosti oltárnej pod
spôsobom chleba a vína.

Foto: Martin Bošanský

Keď som začal miništrovať ako chlapec, bolo to pre mňa
niečo nové, čo som chcel vyskúšať.
Postupom času sa mi to zapáčilo už
nielen kvôli samotnej službe, ale aj
kvôli kolektívu kamarátov, spoločným aktivitám, športovým hrám a
letným miništrantským výletom,
ktoré boli odmenou, ale i motiváciou pre ďalšie zotrvanie v službe.
Postupom času prirodzene jedni odchádzali, iní prichádzali, preberal
som väčšiu zodpovednosť za chlapcov, ktorí sa rozhodli miništrovaniu
venovať, až prišiel čas odchodu na
vysokú školu, kedy som postupne
opúšťal miništrovanie z dôvodu neprítomnosti v Trstenej.
Mojou dlhoročnou službou bolo

miništrovanie pri ranných sv.
omšiach. Bol to dobrovoľný výber,
aj keď to nebolo jednoduché a už
vôbec nie pohodlné opustiť ráno
vyhriatu posteľ. Mnohokrát to
chcelo dávku sebazáporu, ale postupom času som si zvykol a už
som to bral ako povinnosť. Veľakrát sa stalo, že som tam bol ráno s
kňazom sám a aj to ma motivovalo
ďalej ísť a slúžiť.
Po nedávnom ozname v kostole, kedy pozývali chlapcov a
mužov miništrovať kvôli malému
záujmu a nedostatku miništrantov,
sa ma tento oznam dotkol a rozhodol som sa opäť začať miništrovať
tak, ako kedysi počas ranných sv.
omší. Keďže už pracujem a nedá sa

prísť každé ráno, snažím sa ísť
aspoň vtedy, keď sa to dá. Je to pre
mňa dobrý štart do nového dňa a
taktiež radosť z toho, že môžem
byť vo farnosti aj takto užitočný.
Osobne si myslím, že miništrovanie je dobré aj preto, že chlapci
si môžu navyknúť, že majú nejakú
povinnosť a zodpovednosť, čo určite nie je na škodu. Preto pozývam a povzbudzujem všetkých
chlapcov, mužov, ktorí cítia, že by
to chceli vyskúšať alebo sa takto
chceli zapojiť do služby vo farnosti. Taktiež prosím aj ostatných,
aby ste týchto chlapcov povzbudzovali k tejto službe a vytrvaní
v nej.
Peter Dilong

Použitý zdroj:
http://ministranti.kapitula.sk/?page_id=6

Foto: archív redakcie
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Poverenie úlohou dekana v Trstenskom dekanáte
Foto: Miroslav Jurči

Dnes už nebohý pán dekan
Michal Tondra podal abdikáciu
na úrad dekana Trstenského dekanátu zo zdravotných dôvodov
ku koncu kalendárneho roka
2014, teda k 31.12. 2014.
Diecézny biskup Mons. Štefan
Sečka túto jeho abdikáciu prijal.
Dekrétom zo dňa 12. januára
2015 v zmysle dikcie kánona 554
§ 1; a kánona 555 poveril vykonávaním úlohy dekana Trstenského
dekanátu mňa až do vymenovania
nového dekana.
S pozdravom a prianím všetkého dobrého
Ján Marhefka, dekan - farár

Rozlúčka s bývalým trstenským dekanom
a pánom farárom Michalom Tondrom
Životopis pána dekana
Narodil sa 17. januára 1947 v Spišských Vlachoch. Vysvätený za kňaza bol 21. júna 1970 v Bratislave.
Jeho prvé pôsobisko bolo v Zázrivej v rokoch 1970 – 1973 , kde pôsobil ako kaplán. Od roku 1973 až do
roku 1990 pôsobil ako správca farnosti Hladovka, 1973 – 1974 excurrendo Liesek, 1990 – 1999 správca
farnosti Trstená a 1999 – 2006 farár v Trstenej, 2006 – 2015 farár v Suchej Hore.
Počas kňazského pôsobenia zastával aj ďalšie úlohy: 1990 – 1999 prodekan dekanátu Dolný Kubín,
1998 – 2014 člen Diecéznej liturgickej komisie, 1999 – 2015 člen Kňazskej rady Spišskej diecézy a farár
konzultor, 1999 - 2001 dekan dolnokubínskeho dekanátu, 2000 – 2015 člen Zboru konzultorov, 2002 –
2015 dekan - moderátor trstenského dekanátu.

Zádušná svätá omša
Zádušná svätá omša za pána dekana Michala Tondru sa konala dňa 20. 2. 2015 o 15. 00 hod. v kostole Krista Kráľa v Suchej Hore.
Na túto svätú omšu prišli aj veriaci z okolitých farností, kde pán dekan pôsobil. Z Trstenej prišiel celý
autobus.Svätú omšu celebroval náš nový pán dekan Ján Marhefka farár z Tvrdošína, koncelebrovali vdp.
Dušan Škrabek riaditeľ vnútornej správy na Katolíckej univerzite v Ružomberku, pán farár z Čimhovej
Richard Jurík a vdp. Vladimír Maslák farár z Kláštora pod Znievom. Počas sv. omše hrala goralská muzika
a spieval zbor zo Suchej Hory. Na konci zádušnej svätej omše mal príhovor pán starosta Zábiedova a farníčka zo Suchej Hory Štefánia Šuvadová, kde sa peknými slovami rozlúčili s pánom dekanom. Na tejto
svätej omši sa zúčastnili mnohí starostovia a predstavitelia obcí.
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Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka
Pohrebná svätá omša sa konala v sobotu 21. februára 2015
o 10.00 v kostole Krista Kráľa v
Suchej Hore.
Pán dekan si vo svojom poslednom závete veľmi želal, aby
jeho poslednú rozlúčku s týmto
svetom zorganizoval vdp. Dušan
Škrabek. Na svätej omši bolo prítomných približne 150 kňazov a
veľa veriacich hlavne z farností,
kde pán dekan pôsobil a to zo Suchej Hory, z Hladovky, z Trstenej, zo Zázrivej, zo Zábiedova, z
Brezovice. Obec Suchá Hora za-
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bezpečila aj veľkoplošnú obrazovku, aby ľudia, ktorí sa nezmestili do kostola mali možnosť
sledovať sv. omšu. Hlavný celebrant pohrebnej svätej omše bol
náš otec biskup Mons. Štefan
Sečka. Koncelebrantmi boli Mons.
Andrej Imrich, a Mons. Anton
Tyrol. Homíliu predniesol Mons.
Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. Poslednú
rozlúčku spestrili svojím spevom
zbor Tristianus z Trstenej a spevokol zo Suchej Hory, goralská muzika zo Suchej Hory i z Hladovky
a Trstenská krídlovka. V závere sa

so zosnulým pánom dekanom
rozlúčili a poďakovali za prínos a
spoluprácu aj predstavitelia obcí.
Pre ľudí, ktorí sa nemohli zúčastniť poslednej rozlúčky s našim
bývalým pánom dekanom bolo
on-line vysielanie: www.youtube.com- pohrebná svätá omša
vdsp. Michala Tondru.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
svojím pričinením postarali o dôstojnú rozlúčku s kňazom, ktorého poznáme s prívlastkom
STAVITEĽ.
Tatiana Trojanová, poslankyňa
obce Suchá Hora

Foto: Miroslav Jurči

Koncert a spomienka na zosnulého pána dekana
Pán dekan Tondra nám bol
vždy oporou, keď sme potrebovali. Vedel nám poradiť hlavne
pri výchove detí. Vždy sa najskôr
zamyslel a potom povedal veci,
ktoré nás vždy povzbudili a posunuli vo viere. Bol vnímavý na potreby človeka a trpezlivý pri
počúvaní. Nikdy neodsúdil, keď
bolo potrebné vedel mlčať a pochopiť. Veľmi mu záležalo aj na
cirkevnej škole, zaujímal sa, na-

vštevoval ju, pýtal sa i tešil z
úspechov školy. Vedel vždy povzbudiť nielen učiteľov, ale aj rodičov, aby boli zodpovední za
výchovu detí.
Mal nádherne pripravené homílie i slávnosti pre prvoprijimajúce deti i birmovancov.
Jeho čistý a výrazný hlas i nádherný spev priťahoval mnohých
do kostola, rád sa pridal k akciám
našich zborov.

Aj z tohto dôvodu sme si my,
trstenský veriaci, v nedeľu
1.3.2015 spomenuli na pána dekana Michala Tondru práve
prostredníctvom rozlučkového
koncertu.
Zúčastnili sa na ňom naše
zbory, speváci, hudobníci, ktorí
mu aj takto chceli vzdať úctu a
povedať veľké ĎAKUJEM za
všetko čo pre nás urobil.
farníci z Trstenej
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Rekonštrukcia
(fejtón)

Ilustračné foto: Lukáš Poláčik

„Na dnešnú farskú radu som
pozval pána inžiniera architekta
Ruinu. Pán Ruina sa v posledných
mesiacoch oboznámil s potrebami
rekonštrukcie nášho kostola po
stránke skvalitnenia slávenia svätých omší z pohľadu úpravy interiéru stavby kostola ako takej.
Dovoľte, aby som vám ho všetkým
predstavil.“ Takto začal príhovor na
x-tej farskej rade miestny farár
miestnej farnosti. Rad radom ho
predstavil každému zo zúčastnených. Už dlhšiu dobu sa snažila táto
farská rada rozlúsknuť problematiku okolo dôstojnejšieho slávenia
omší. Hlavne tých, ktoré navštevujú
početnejšie davy. Ide hlavne o davy,
ktoré si spomenú na presnú trasu do
kostola vždy len na Vianoce alebo
Veľkú noc. Podľa toho sa miestny
farár zariadil a zavolal si na pomoc
architekta, ktorý by mohol inšpirovať radu z pohľadu prípadnej rekonštrukcie. Pán architekt Ruina si
na stretnutie podľa očakávania doniesol akési nákresy, plány a zápi-
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sky, pri pohľade na ktoré dostal pán
Šubléra menšiu srdcovú slabosť.
„Prepáčte, možno by ste mohli
začať tým, že by ste nás oboznámili
s rozpočtom, s ktorým počítate pri
plánovanej rekonštrukcii.“ ozval
sa placho pán Šubléra. Je totiž zodpovedný za dohľad nad rozpočtom
takýchto akcií. „Viete, keď budeme
mať rozpočet, možno nebude treba,
aby ste vôbec ďalej pokračovali samotným rozprávaním o rekonštrukcii. Pochopte, naše možnosti
sú veľmi obmedzené.“ „Nemajte
obavy, pripravil som si dve možnosti opráv interiéru, ktorými sa v
kostole dá dosiahnuť lepšia organizácia slávenia a väčší komfort
pre zúčastnených. Preto by som aj
tak radšej najprv charakterizoval a
na mapách presne demonštroval,
čo sa kde upraví, čo sa kde odstráni
a čo sa kde pridá. Svoje poznatky
som získal podrobným sledovaním
omší či to bol piatok a či sviatok.
Mojou snahou je zrozumiteľne
podať...“ „Dooobre, omáčky ne-

chajme do farského časopisu. Ja
ešte musím ísť podojiť kravu a zavrieť sliepky!“ namietala pani
Chvatná voči spôsobom prejavu
architekta. Keďže ten nemal kravu
ani sliepky, naozaj sa nikam nemusel ponáhľať. A k tomu nebol ženatý, takže nervy mal ešte v
poriadku, a tak prejavil v komunikácii s radou chladný postoj.
„Ospravedlňujem sa pani Záchvatná...“ „Chvatná!“ vybafla
na neho pani, ktorá nebola nič
dlžná svojimi spôsobmi pseudonymu, ktorý jej práve architekt nie
celkom zámerne vymyslel. „Ešte
raz sa hlboko ospravedlňujem,
pani Chvatnut... Chva.. milá pani!
Preto všade vláčim so sebou zápisník, lebo v mojej hlave niečo
udržať... Chápete, je to problém.
Mne by mohli zveriť aj štátne tajomstvo.“ snažil sa nejako z toho
dostať architekt. „Dooobre pokračujte, lebo krava a sliepky. Veď
viete!“ „Hm hm,“ odkašľal si architekt Ruina. Na 130 ročnú skriňu
len tak prišpendlil nákres kostola akoby zhora. „Prejdem teda
priamo k veci. Nákres tu hľa na
skrini predstavuje pohľad na pôdorys kostola. Tuto, tuto a tuto sú navrhnuté vetracie šachty. Je ich
dohromady osem, štyri na každej
strane. Je potrebné zabezpečiť ventiláciu vzduchu, keďže všetky
dvere počas hlavných nedeľných
omší sú hermeticky uzavreté
ľuďmi, ktorí majú panický strach z
kostolných lavíc. Svojím pozorovaním som zistil, že títo jedinci len
čo vojdú dnu, podľahnú takému
návalu strachu, že zostanú stáť na
mieste. Niektorí preto radšej prestali aj vchádzať a radšej sa rozhodli zostať von, aby mohli utiecť
medzi prvými v prípade nebezpe-
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čenstva. Tam by ste pán farár mohli
prikúpiť aspoň lavičky.
„Ale
mojim cieľom je, aby vošli predsa
dnu!“ namietal kňaz. „Iste, ale
kým sa tak stane, nech si títo paranoici aspoň posedia. Zo skúseností
viem, že ľudia, ktorí sedia, menej
pľujú okolo seba. Vrátim sa však k
vetraniu. Je veľká škoda, že títo
ľudia obsadzujú priestory, ktoré by
mohli viac využiť rodiny s deťmi.
Spomenuté vetracie šachty prestávajú stačiť, keď prídu veľké
sviatky. Preto navrhujem vysúvaciu
strechu kostola. Tak, ako to majú
veľké futbalové štadióny v Nemecku, napríklad...“ „Prepáčte a
ste vy normálny?“ pokrútil hlavou
doktor Priamy. „Možno normálny
je, ale študoval asi na slovenskej
vysokej škole!“ pridal sa ďalšou
faktickou poznámkou niektorý z
členov rady. „A kde na to vezmeme?“ spýtal sa pán Šubléra, medzitým už v ťažkom šoku.
„Dovoľte mi pokračovať.“ nedal sa
odbiť architekt. „Takže v prípade
priaznivého počasia sa strecha bude
vysúvať a zasúvať tak, ako je to na
simulácii pod nákresom pôdorysu.
Prejdime však k posledným potrebným, ale najmä lacnejším úpravám.
Návrh rekonštrukcie počíta so zru-

šením detských lavičiek. Aj tak
kopec detí sedí v laviciach pre dospelých. Lavice pre dospelých potiahneme až dopredu. Poslednou
vecou, nad ktorou som strávil hodiny a hodiny uvažovania, je kapitola sama o sebe. Sväté prijímanie.
V nedele, a hlavne vo sviatky by
som vyhlásil v priestoroch kostola
tretí rizikový stupeň. Je vylúčené,
aby ľudia takto chodili na prijímanie.“ „A ako teda?“ vykríkol doktor a s hrôzou v očiach pozerala
na Ruinu celá rada, aký chorý
nápad ešte zo seba pustí. „Všetci
budú sedieť na mieste. Do stredu
kostola sa bude vysúvať lavica po
týchto koľajniciach. Najprv jedna
lavica sprava, potom zľava. A takto
postupne až po poslednú. Rozdávajúci bude rozdávať ľuďom v hýbajúcich sa laviciach. Nikto sa ani
nehne.“ „Zaujímavý nápad...“ zaškeril sa farár. „To je vylúčené, kto
to kedy slýchal!“ oponovali mu
postupne ostatní. „Ha, a čo s tými,
ktorí stoja medzi lavicami, vy
chytrý, ha-ha?!“ táto otázka zaznela od doteraz spiaceho pána
Háčkavého. Prebudil ho až lomoz
bdejúcich a čo raz viac rozhorčených členov rady. „Tak tí nech si
hostiu stiahnu pre mňa za mňa do

smartfónov. Aj tak ich počas omše
nemajú vypnuté! Ale nebojte sa.
Pokoj, prosím, pokoj. Sľúbil som
vám predstaviť aj lacnejší plán.
Ten dokonca nepočíta so žiadnymi
nákladmi na rekonštrukciu. “ V
tom momente bolo počuť lietať
muchu domovú. Také ticho plné
očakávania zavládlo v miestnosti.
„Dooobre, pokračujte, lebo mi
kravu roztrhne!“ pani Chvatná,
majsterka v prioritách, sa rozhodla
opäť posunúť debatu ďalej.
„Dámy a páni, v predošlom príhovore som niektoré skutočnosti
možno zveličil a toto tu vôbec nie
je potrebné!“ povedal architekt a
na dôkaz začal trhať všetky nákresy, predtým visiace na skrini.
„Jedinú a nenákladnú rekonštrukciu, ktorú treba vykonať, je naše
svedomie. To treba zrekonštruovať. Nerobte jednoducho druhým
to, čo nechcete, aby oni robili vám.
Ale tento architektonický skvost
ducha vymyslel iný architekt. To je
všetko, ďakujem všetkým za trpezlivosť. Aj vám pani Chladná!“
„Chvatná!“ opravila architekta,
ale už akosi nežne a zamyslene dotknutá osoba. „To je ale divné
meno, čo?“ a schuti sa zasmiala.
Martin Bošanský

Keď nechceme BYŤ
Divoký tanec, kvílenie, bláznivý smiech.
V pozadí pekelná hudba zbraní.
Povieš si, ale nech, mňa sa to netýka,
je to len záblesk kdesi v diali.

Občas len slzu vyroníš,
keď vidíš veľký smútok matky,
čo bezútešne hľadá telo syna.
Doložíš frázu konvenčnú.Čia je to vina?

Tu tíš a úsmev nežných tvári žien,
radostné deti, priatelia, známi.
Práca a starosti o každodenný chlieb,
život v pohodlí veľmi mámi.

Smrť, chaos a mráz. Desivý nárek,
pekelná hudba zbraní.
Boh, pripravil život nám radostný,
mamona, výplod diabla. Jej sme hold vzdali.
Andrea Šprláková
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Ako počúvame?
(zamyslenie)
Keď prežívame obdobie zimy
vieme, že tá naša oravská je obzvlášť čarovná. Tento čas je typický
tým, že príroda je pokrytá bielou
perinou a všade vládne pokojné
ticho. Možno aj preto si pripomíname narodenie malého Ježiška v
tomto čase, lebo prišiel na tento
svet v tichosti a nebadane. No už
týždeň po vianočných sviatkoch
prichádzajú oslavy nového roka,
ktoré až moc vystihujú obraz dnešnej doby - hlučnosť a neporiadok. Ku každodennému
ruchu určite prispieva aj to,
že priemerne povieme
okolo 10 000 slov za jeden
deň. Ale koľko si ich reálne
vypočujeme od druhých?
Hľadáme počas dňa chvíľu
ticha na to, aby sme sa
mohli zastaviť a uvedomiť
si, kam smeruje môj život a
čo mi chcú dané situácie povedať?
Aj začiatkom tohto roka
si mnohí z nás dali predsavzatia, že s niečím chcú bojovať alebo niečo chcú vo
svojom živote zmeniť. Napríklad moji kamaráti si zaumienili za tento rok
prečítať celé Sväté písmo samozrejme im držím palce,
nech sa im to podarí! :)
Avšak u väčšiny tieto predsavzatia
skončia už po pár týždňoch, pretože
buď zistíme, že si nevieme nájsť na
to dostatok času alebo máme slabú
vôľu. Ja vám chcem teraz dať možnosť naučiť sa počúvať. Prečo?
V dnešnej dobe sme bombardovaní informáciami z každej strany média, bilboardy, letáky .... Zovšadiaľ sa na nás valia rôzne ponuky,
až sme sa naučili mnohé prehliadať,
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pretože by nás bolela hlava, keby
sme mali všetko toto absorbovať.
Žiaľ, mnohokrát toto prehliadanie
všetkého okolo nás sme začali aplikovať aj na naše bežné dialógy a
nepočujeme to, čo nám ten druhý
hovorí. Ak si myslíte, že si teraz
vymýšľam, tak si urobme malý
test. Premietnite si v mysli poslednú nedeľnú sv. omšu. Viete si
spomenúť o čom boli všetky tri čítania? Alebo aspoň evanjelium? Ak

povieme ako ďalšie a ani si poriadne neuvedomujeme, čo ten
druhý hovorí. Veľakrát sa stáva, že
sa ani nesústredíme na osobu, s
ktorou v danú chvíľu sme, ale myslíme na úplne niečo iné. Potom
nám človek niečo dôležité hovorí a
my to prehliadneme. Neraz tak
vznikajú nedorozumenia a komplikácie vo vzťahoch. Toto sme mohli
prakticky vidieť aj v poslednom
čase, keď sa veľa debatovalo ohľadom referenda. Ja teraz nejdem hodnotiť, prečo je
výsledok taký, aký je, ale
sám som mal z toho všetkého pocit, že aj jedna aj
druhá strana len kričala
svoje argumenty. Ale do
akej miery dávala priestor
na vypočutie tých opačných názorov? Ak sa
chceme zlepšiť v počúvaní, tak potrebujeme vedieť oceniť moment ticha
- musíme sa z času na čas
stíšiť. To v sebe zahŕňa stíšenie okolia - čiže nájsť si
miesto, kde nebudeme
nikým a ničím rušení, a tak
sa potom môžeme upokojiť aj vnútorne. Kresťanstvo nám dáva takúto
možnosť a to každý deň,
Ilustračné foto: Lukáš Poláčik
ktorý by bolo dobré začať
ste si dokázali na všetko spomenúť, rannou a ukončiť večernou modlittak máte moje uznanie. Ak nie, tak bou. Je to ideálny priestor na to,
nič sa nedeje a môžeme to zmeniť. aby sme si vytvorili kúsok ticha
Problém nie je, že sa to týka len sv. pre seba, aby sme prehodnotili svoj
omše, ale presne toto sa odohráva život v Božej prítomnosti. Viete,
aj počas našich rozhovorov s dru- my sa mnohokrát aj čudujeme, že
hými ľuďmi. Keď chcete, tak mô- často sa modlíme a Boh je ako
žete tento test aplikovať na vaše keby hluchý a nemý. On k nám
dialógy a zistiť, koľko si z nich pa- síce hovorí, ale čo, keď my nedomätáte. Chyba je v tom, že my kážeme počuť blížnych a nieto ešte
mnohokrát myslíme len na to, čo Boha. Ak teda vážne chceme v

Kresťanské hodnoty

tomto smere pokročiť, tak počas
modlitby sa snažme úprimne byť
aspoň 5 minút v tichosti od všetkého a nebrať to len ako povinnosť,
ktorú si treba každý deň splniť, aby
som bol "dobrým" kresťanom. Veď
sám Ježiš nám hovorí: „Ale keď sa
chceš modliť, choď domov, zavri za
sebou dvere a v skrytosti sa modli k
svojmu Otcovi a On, ktorý vidí aj to,
čo je skryté, ťa vypočuje." (Mt 6,6)
Veľmi dobrý spôsob na stíšenie je
tiež občas spojiť modlitbu s prechádzkou do prírody či lesa, kde bu-

Radosť 1/2015
deme mať na dosah krásu Božej
tvorivosti. Nielenže tak budeme
mať šancu zodpovedať si na naše
mnohé životné otázky, ale načerpáme aj mnoho síl. Túto získanú
energiu tak budeme môcť posunúť
ďalej v komunikácii s rodinou či
priateľmi namiesto toho, aby sme
našich blížnych vyčerpávali.
V tomto svete sa dnes veľa
kričí, no každý potrebuje aj to, aby
nás niekto vypočul. Ale kto má
urobiť ten prvý krok? Pán Ježiš je
pripravený počúvať dennodenne

naše modlitby, a preto aj my kresťania, by sme mali byť podľa jeho
príkladu plne dostupní pre potreby
našich bratov a sestier. To znamená, ak sa s niekým rozprávame,
tak mu máme byť plne k dispozícii
našou vnímavosťou a pochopením. A netreba v rozhovore viac
hovoriť, ale viac sa snažiť počúvať. Však súhlasíte so mnou, že
máme iba jedny ústa, ale až dvoje
uší?
Držím všetkým palce :)
Ľubomír Sahuľ

Odpustová slávnosť sv. Martina 2014
Novembrový mesiac už tradične patrí oslave patróna nášho chrámu - svätého Martina. Tento rok sa odpustová svätá omša konala ešte pred oficiálnym dátumom sviatku sv. Martina a to 9. 11. 2014. Zhromaždeným
veriacim sa prihováral trstenský rodák, vdp. Miloš Pekarčík. V jeho kázni zazneli slová apelujúce na dodržiavanie tak podstatných pravidiel lásky k Bohu a blížnemu zapísaných v Pätoro cirkevných prikázaniach či v
hlavných pravdách o Bohu. Som presvedčený, že slávenie odpustov v našej farnosti má hlboký význam pre
požehnanie každej snahy jednotlivca či spoločenstva. Je len na nás, aby sme tieto slávnosti nedevalvovali svojím nezáujmom.
Martin Bošanský

Foto: Martin Bošanský
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Z farnosti

Správy z farnosti
Benefičný koncert na podporu HIV kliniky v Ugande:

Foto: archív skupiny Alfa

„Poslaním každého človeka je
pomáhať druhým“ – v takomto
duchu sa niesol benefičný koncert,
ktorý sa konal 4. 1. 2015 vo farskom Kostole sv. Martina v Trstenej. Organizátori, členovia zboru
Alfa, sa rozhodli výťažok z neho

venovať na podporu HIV kliniky
Jána Pavla II. v ugandskom mestečku Buikwe. Počas dvoch hodín
sa predstavili tanečníci z Liesku,
domáci zbor Alfa s hosťami (Lukáš
Považan – trúbka, Majo Kasan –
spev), skupina Križiaci a kapela

Jeno´s Brothers. V krásnej vianočnej atmosfére si diváci mali možnosť vychutnať množstvo dobrých
pesničiek a neraz si s interpretmi aj
zaspievali. Medzi jednotlivými vystúpeniami predstavila africký projekt Zuzana Kuráňová, rodáčka z
Trstenej, ktorá v Ugande pôsobí
ako dobrovoľníčka. Po koncerte
mali všetci možnosť zakúpiť si
ručne robené výrobky a aj takýmto
spôsobom podporiť dobrú vec. Na
záver môžeme skonštatovať, že v
našom meste sa vždy nájdu ľudia,
ktorí myslia aj na iných a dokážu
sa pre nich niečoho zrieknuť. Za
všetko hovorí suma, ktorá bola vyzbieraná počas benefičného koncertu: 972 €, + 510 € (predaj
výrobkov). Všetkým by sme sa
chceli aj takouto cestou poďakovať. Veríme, že sa v podobnom
počte dokážeme stretnúť aj o rok.
Ľubomír Rehák

Zbor Mária na Liptove:
Týmito pár riadkami ďakujeme
Majke Strapcovej, s ktorou sme navštívili rehoľné sestričky - dôchodkyne v Liptovskom Mikuláši.
Rehoľné sestry nás veľmi milo privítali. Naše ratolesti zo zboru Mária
im pripravili krásny jasličkový koncert. Spoločne sme si zaspievali
vianočné piesne a koledy v ich útulnej kaplnke.
Po koncerte nám pripravili aj
občerstvenie. Boli veľmi milé, pohostinné a úsmev na perách každej
z nich nám dodal radosť a veľký
pokoj v srdci. Medzi rehoľnými sestrami sme si našli aj kamarátky.
Rozprávali nám rôzne životné skúsenosti z rehoľného života, zo života počas II. sv. vojny a iné. Všade
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sme cítili Božiu prítomnosť a pokoj kovú, ktorá je našou novou kamav duši. Odchádzali sme s Božím rátkou.
Veľké Pán Boh zaplať, Majka,
požehnaním: „Budeme sa modliť a
prosiť za seba navzájom." Pozdra- nech Ťa Pán požehnáva každý deň.
p. Slovíková
vujeme sestričku Olympiu Rýchli-

Foto: archí zboru Mária
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Z farnosti

Vystúpenia chrámového zboru Tristianus počas vianočných sviatkov:

Foto: Roman Banovčan

Účinkovanie chrámového zboru
Tristianus sa neobmedzuje len na
chrámový spev. Tóny jeho piesní
zazneli aj pri rôznych kultúrnych
podujatiach organizovaných v
našom meste, ako to bolo dňa
21.12. 2014 v Kostole sv. Martina,
kde sa konal po večernej sv. omši
spoločný koncert s detskou dychovkou. Poslucháči si vypočuli v jeho
podaní piesne v úvode koncertu a
to: Dívajte sa bratia, Z Božej moci
a zbor vokálom doprevádzal vystúpenie detskej dychovky.
Predvianočný čas v obci Zábiedovo každoročne patrí stretnutiu s
dôchodcami. Nebolo tomu inak ani
v roku 2014. V nedeľu dňa 21.12.
2014 o 14.00 hodine sa takéto stretnutie uskutočnilo v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Okrem
domácich spevákov vystúpil aj cirkevný zbor Tristianus z Trstenej. V
jeho podaní zazneli vianočné piesne
a koledy. Návštevníci koncertu prežili nezabudnuteľné chvíle plné
súzvuku, harmónie a pokoja.
Na sklonku roka 2014 miešaný
spevácky zbor Tristianus pod vedením art. Mgr. Pavla Bažíka prijal

pozvanie od správcu farnosti Nová
Ľubovňa - PaedDr. Marcela Baču,
rodáka z Trstenej, pri príležitosti
odpustovej slávnosti, ktorá sa slávila na sviatok sv. Jána dňa 27.12.
2014. Slávnostná svätá omša bola
v tento deň pre veriacich o to vzácnejšia, že sa v homílii prihovoril
diakon Martin Pečarka, ktorý je rodákom z Novej Ľubovne. Slávnostnú liturgiu
doprevádzal
chrámový zbor Tristianus svojím
spevom.
Diakon Martin Pečarka v kázni
priblížil život sv. Jána (apoštola,
evanjelistu), patróna tejto farnosti,
a hlavne jeho konanie v láske k
blížnemu.
Sv. Ján, najmladší spomedzi
apoštolov, bol synom Zebedeja a
bratom Jakuba s prímením Starší.
Bol učeníkom, “ktorého Ježiš miloval”. Narodil sa pravdepodobne
v Betsaide. Jeho otec bol rybárom,
zrejme zámožnejšie situovaným,
pretože zamestnával viacerých
ľudí. Keď Ježiš povolal Jakuba a
Jána, oni hneď zanechali všetko a
šli za ním. Počas svojho pôsobenia
ich Kristus nazval “Synovia

hromu”, kvôli tomu, že chceli zoslať oheň z neba na dedinčanov,
ktorí ich neprijali. Ich matka raz
prosila Ježiša, aby mohli oni dvaja
sedieť v Božom kráľovstve po pravici a ľavici Boha. Ján bol jediným
učeníkom, ktorý zostal s Ježišom
až do poslednej chvíle jeho života
tu na zemi. Jemu zveril Pán svoju
Matku. Podľa tradície sa po vzkriesení Ján usadil v Efeze aj s Máriou,
Ježišovou Matkou. Napísal štvrté
evanjelium, tri listy a Apokalypsu
(Zjavenie apoštola Jána). Založil
viacero prvokresťanských spoločenstiev v Malej Ázii. Ako jediný
z apoštolov nezomrel mučeníckou
smrťou, hoci ho na rozkaz cisára
Domiciána hodili do suda s vriacim olejom. Potom musel odísť do
vyhnanstva na ostrov Patmos. Zomrel až okolo roku 100 v Efeze vo
vysokom veku.
Na konci sv. omše sa práve na
pripomenutie jeho života vo farnosti Nová Ľubovňa požehnáva
víno a veriaci k nemu pristupujú
pri slovách kňaza: „Pite lásku sv.
Jána.“
Na záver návštevy zboru Tristianus v Novej Ľubovni v popoludňajších hodinách v Kostole sv.
Jána zazneli v jeho podaní koledy,
vianočné a duchovné piesne. Návštevníci koncertu odchádzali plní
dojmov a umeleckých zážitkov, čo
na ďalší deň vyjadrili ďakovným
listom.
Na spiatočnej ceste sa zboristi
zastavili vo farnosti Suchá Hora,
kde pozdravili správcu farnosti,
dekana trstenského dekanátu, Mgr.
Michala Tondru. Večerné bohoslužby aj tu obohatili svojím spevom.
Zbor Tristianus je tiež členom
priateľského zoskupenia zborov,
ktoré nesie názov HORNOORAVSKÝ
SPEVÁCKY
ZBOR.

19

Radosť 1/2015
Na sviatok Troch kráľov v Kostole
sv. Gála v Nižnej sa uskutočnilo
vianočné vystúpenie chrámového
zboru z Trstenej a Nižnej o 17.00
hodine. Speváci predstavili Zrunekovu vianočnú omšu, ktorá si získala srdcia a priazeň zúčastnených
poslucháčov. Slovenská hudobná
história nachádza v Zrunekovej vianočnej omši ozvuky slovenského,
česká zas moravského folklóru.
Zboristi v závere roka 2014 vyjadrujú želanie, aby ich spevácke
snaženie duchovne obohatilo všetkých, ktorým s radosťou a potešením spievajú.
Janka Štefanidesová

Z farnosti

Foto: arcív zboru Tristianus

Slávnosť sv. Františka:
beskej vlasti. Počas sv. omše organista Kuchárik zaspieval zhudobnenú modlitbu svätca „Urob ma
Pane nástrojom“. Na druhý deň sa
konala slávnosť sv. Františka, ktorou si celá duchovná rodina uctila
svojho zakladateľa. Zanechal po
sebe tri rády, ktoré verne nasledujú
jeho odkaz, aktuálny i pre dnešnú
dobu.
Po tzv. františkánskom ruženci,
ktorý sa predmodlieval p. Kapistrán, sa začala
slávnostná sv.
omša, ktorú celebroval hosťdominikán p.
Martin. Podľa
starej tradície
sa na sviatok
svätca zvykne
pozývať niektorý z bratov
dominikánov,
aby sa zvýraznilo priateľské
puto, ktoré bolo
medzi Františkom a DomiIlustračné foto: Wikipedia nikom. Kazateľ

V dňoch 3. a 4. 10. 2014 sme
si vo františkánskom kostole uctili
prechod „tranzitus“ svätého Františka do večnosti, pred ktorým zaznel koncert známeho organového
dua Ondřeja a Anny z Čiech. Ich
hrou sa navodila atmosféra duchovného uzobrania, ktorou sa umocnili
obrady prebiehajúce v tme pri zažatých sviecach. Bratia františkáni tak
spevom žalmov yprevádzali svojho
duchovného otca Františka do ne-
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nám pripomenul, že osoba svätca
nie je spojená len s legendami a
dávnymi príbehmi, ale že jeho myšlienky a životný postoj: „Byť jednoducho bratom pre všetkých,“ je
možné nasledovať i v dnešnej
dobe, ktorá je mnohokrát poznamenaná vzájomným odcudzením
sa. Veď sv. František naplno prijal
zámer Boha s jeho tvormi - ako rodinou sestier a bratov - brat slnko,
sestra luna. Nikdy nenazýval sám
seba iba “František“, ale vždy hovoril o sebe ako o „bratovi Františkovi“. Jeho bytie bratom
prezrádza, že sa cítil byť vo vzťahu
s každým tvorom, ku ktorému ho
Boh volal. Po sv. omši nasledovala
večera, ktorá bola zároveň i chvíľou obohatenou vzájomným delením sa v radosti a speve. Veď
veselosť ležala svätcovi veľmi na
srdci. Sám sa usiloval žiť radostne
a zachovával si „pomazanie ducha
i olej radosti“.
Všetkým, ktorí prispeli k
oslave duchovnej pamiatky sv.
Františka patrí Pán Boh zaplať.
bratia františkáni

Z farnosti
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Dobrá výchova je tým najcennejším darom:

Foto: Anna Smitková

Poslaním cirkevnej materskej
školy v Trstenej je dopĺňať kresťanskú rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá
je zameraná na všestranný rozvoj
osobnosti dieťaťa. Preto je program
v materskej škole každý deň veľmi
pestrý a zaujímavý. Deti sa tešia na
nové prekvapenia, ktoré im pani
učiteľky pripravujú. V decembri
ich navštívil svätý Mikuláš, ktorý

im priniesol darčeky. V čase adventu sa deti modlili v kruhu pri
adventnom venci a piekli vianočné
oplátky. Naučili sa nielen piecť,
ale si aj pochutili na vianočných
dobrotách. Spolu s pani učiteľkami
pripravili a pozvali na vianočnú
besiedku do materskej školy rodičov a starých rodičov. V predvianočnom čase nezabudli ani na
seniorov v našom meste. V mater-

skej škole si nacvičili vianočný
program a vlastnoručne vyrábali
pozdravy, aby ich odovzdali starkým v charitnom dome v Trstenej.
Okrem návštevy seniorov v charite
navštívili aj bývalých zamestnancov cirkevnej ZŠ R.Dilonga,
ktorí sú už na dôchodku, aby ich
potešili vianočnou koledou a darčekom. No najväčšou radosťou
pre deti bol Ježiško v jasličkách,
ktorému deti spievali spolu s rehoľnou sestrou Damiánou, ktorá
učí v materskej škole náboženskú
výchovu. Vnímame, že každý deň
v materskej škole je pre deti radostný, zaujímavý a príťažlivý.
Vianoce sú už za nami. Rok
2015 máme pred sebou. Aj keď
nevieme, čo nás čaká, tešíme sa z
každého dňa. Veď Boh sa denne
dotýka nielen detského, ale každého srdca.
Anna Smitková

Nežiť len pre seba:
Pani učiteľky z cirkevnej materskej školy v Trstenej v predvianočnom období pomáhali rodinám v
hmotnej núdzi. Išlo o rodiny detí,
ktoré navštevujú cirkevnú materskú
školu. Vďaka nadácii Orange získali peniaze na nákup automatickej
práčky,
chladničky
a
mikrovlnnej rúry. Rodinám zabezpečili aj potraviny na vianočný stôl,
ovocie a oblečenie. Nechýbali ani
hračky a drobné darčeky pod vianočný stromček. Držia sa hesla:
,,Ak chceš byť šťastný, prispej k
šťastiu iných, lebo radosť, ktorú
dávame, vracia sa späť do vlastného srdca.“
Deliť sa a nežiť sebecky učia aj
deti v ich materskej škôlke.
kolektív CMŠ Trstená

Foto: Anna Smitková
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Z filiálky

Správy z filiálky Zábiedovo
Osobitosť zábiedovského adventu:
Tohtoročný advent bol pre Zábiedovo iný ako po iné roky. Začal prvú adventnú nedeľu v skorých ranných
hodinách požiarom, aby všetkým ľuďom dobrej vôle ukázal, čo dokáže solidarita a obetavosť, čo dokáže láska
k blížnemu. Nešťastie jednej rodiny sa tak dokázalo zmeniť na zjednotenie spoločenstva. Potvrdilo sa, že nešťastie ľudí spája. Aké by to bolo krásne, keby nás takto dokázali spájať aj šťastné chvíle, ale aj chvíle celkom
bežných dní. Možno toto zistenie by mohlo byť poučením, ktoré si z vlaňajšieho adventu odnesú všetci do
každodenného života. Veď čo iné si Boh želal, keď nám do jasličiek poslal svojho Syna.

Mikuláš priniesol
deťom darčeky aj do
kostola:
Deti z materskej školy aj žiaci z
miestnej základnej školy sa pripravovali na návštevu sv. Mikuláša
zodpovedne a za program, ktorý mu
venovali, si pri jeho návšteve v
obidvoch zariadeniach všetci vyslúžili darček. No sv. Mikuláš priniesol sladké dobroty aj deťom do
kostola, a tak aj tu dostali možnosť
„posnažiť sa“ a vyslúžiť si odmenu.
Aj takto symbolicky sa naše deti
učia, že za dobré skutky ich čaká
odmena. Bodaj by si túto skúsenosť
odniesli aj do dospelosti.

Vianočné koncerty:
Krásne obdobie očakávania Ježišovho príchodu si občania obce v
závere minulého roka spríjemnili aj
na dvoch koncertoch a ďalších kultúrnych vystúpeniach. Prvým bol
koncert žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Tvrdošín, elokovaného pracoviska Zábiedovo,
na ktorom sa v sále obecného úradu
predviedli nielen domáci tanečníci
a hudobníci, ale aj ich spolužiaci z
Tvrdošína. Svoje umenie tu predviedli najmä svojim príbuzným. Na
druhom vianočnom koncerte, ktorý
sa konal v Rímskokatolíckom kostole Božského Srdca Ježišovho,
mohli účastníci koncertu tiež obdivovať výkony domácich začínajú-
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Foto: Ján Banovčan

cich talentov. Predviedli sa tanečníci a tanečnice – žiaci SZUŠ
Tvrdošín, elokovaného pracoviska
Zábiedovo. Hrou na organe sa prezentovala Laura Banovčanová,
žiačka ZUŠ v Trstenej a umelecký
zážitok svojimi vstupmi vystupňoval miešaný spevácky zbor Tristianus z Trstenej pod taktovkou Mgr.
art. Pavla Bažíka. Tento koncert bol
spojený s predvianočným stretnutím s dôchodcami a „okrúhli“ jubilanti si odniesli okrem zážitku aj
darček vo forme peknej knihy.
Pred polnočnou svätou omšou
vystúpili v kostole so svojím programom mladí domáci betlehemci
sprevádzaní hrou na harmoniku

Marošom Chrenekom. Na sviatok
narodenia Pána priniesla pekný
umelecký zážitok svojím rezkým
folklórnym pásmom ľudová muzika Chorvátovcov a popoludnie
spríjemnila jasličková pobožnosť.
Napriek mrazivému počasiu sa
večer na sviatok svätého Štefana
mnohí obyvatelia stretli pri živom
betleheme pri ktorom vystúpili: organizátor podujatia - Zbor Božského Srdca Ježišovho, ale tiež
spevácky zbor Horárky a folklórna
muzika Chorvátovcov. So zvládaním mrazu pomáhal čaj pripravený
organizátormi.
Ján Banovčan

Farská matrika

Krsty
Trstená: Radovan Adámus,
Ema Chudá, Mário Pariža, Tomáš
Krasuľa, Marcel Šurina, Samuel
Baruta, Laura Polhorská, Jakub
Šurin, Simona Letašiová, Andrej
Kiš, Matej Korcoň, Amaia Petrovičová, Laila Medvecká, Denis Janiga, Tomáš Chudý, Viktória
Jurinová, Lukáš Hruška, Marek Ján
Pánek, Maxim Ferletják, Liliana
Gočálová, Martin Kováč, Jakub
Kováč
Zábiedovo: Martina Galčáková, Sára Mišeková, Evelin Imeri,
Kiara Imeri, Nella Kobelová, Lenka
Hlinová
Ústie: Peter Kavoň

Radosť 1/2015

Farská matrika
Pohreby
Trstená: Ján Pavelek (1936),
Karol Dzurek (1934), Anna Kapjorová (1943), Otto Kulacs (1938),
Jozef Gigler (1946), Žofia Dzureková (1927), Anna Lenčuchová
(1931)

Sobáše
Trstená: Stanislav Kysel a Miroslava Rončáková, Peter Poloha
a Veronika Horváthová, Michal
Pariža a Barbora Bednárová,
Peter Gelčinský a Martina Lissová, Juraj Hrbča a Monika Paliderová
Zábiedovo: Ján Jelenčík
a Simona Chreneková

Foto: Miroslav Jurči
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