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„posIlnIte sI sRDcIA“ 
(JAk 5, 8)
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posolstvo 
svätÉho otcA FRAntIškA nA pôstne obDobIe 2015

Drahí bratia a sestry,

Pôstne obdobie je pre Cirkev, spolo-
čenstvá i jednotlivých veriacich časom 
obnovy. Predovšetkým však je „milosti-
vým časom“ (2 Kor 6, 2). Boh od nás 
nežiada nič, čo by nám už skôr neda-
roval: „My milujeme, pretože on prvý 
miloval nás“ (1 Jn 4, 19). 
On nie je voči nám ľahostajný. Každý 
z nás mu leží na srdci, pozná nás po 
mene, stará sa o nás a hľadá nás, keď 
ho opustíme. Každý z nás ho zaujíma; 
jeho láska mu bráni, aby bol ľahostajný 
voči tomu, čo sa deje. Avšak stáva sa, 
že keď nám je dobre a cítime sa poho-
dlne, zabúdame niekedy na druhých (čo 
Boh Otec nikdy 
nerobí!), neza-
ujímajú nás ich 
problémy, trá-
penia a nespra-
vodlivosti, ktoré 
podstupujú... 

Naše srdce vte-
dy upadá do 
ľahostajnosti: 
pokým ja sa 
mám relatívne 
dobre a spokoj-
ne, zabúdam 
na tých, ktorí 
sa nemajú 
dobre. Tento 
egoistický, ľa-
hostajný postoj 
dnes nadobudol 
svetový roz-
mer, a to až do 
takej miery, že 
môžeme hovo-
riť o globalizá-
cii ľahostajnos-
ti. Ide o nešvár, 
ktorému ako 
kresťania musí-
me čeliť.
Keď sa Boží ľud 

obráti k jeho láske, nájde odpovede na otáz-
ky, ktoré mu v dejinách neustále vyvstáva-
jú. Jedna z najnaliehavejších výzev, ktorej 
sa v tomto posolstve chceme venovať, je 
výzva globalizácie ľahostajnosti. Ľahostaj-
nosť voči blížnemu a voči Bohu je reálnym 
pokušením aj pre nás kresťanov. 

Preto počas každého Pôstneho obdobia 
potrebujeme počúvať výzvy prorokov, ktorí 
hlasno volajú, aby nás prebudili. Boh nie 
je voči svetu ľahostajný, ale ho miluje až 
tak, že za spásu každého človeka obetoval 
svojho Syna. Vo vtelení, vo svojom pozem-
skom živote, v smrti a zmŕtvychvstaní Boží 
Syn definitívne otvoril dvere medzi Bohom 
a človekom; medzi nebom a zemou. A Cir-

kev je ako ruka, ktorá drží tieto dvere 
otvorené – hlásaním Božieho slova, slá-
vením sviatostí, svedectvom viery, kto-
rá je činná skrze lásku (porov. Gal 5, 
6). Svet sa napriek tomu chce uzavrieť 
do seba samého a zavrieť tieto dvere, 
ktorými Boh vchádza do sveta a svet 
prichádza k Bohu. 
Preto sa ruka, ktorou je Cirkev, nikdy 
nesmie čudovať, ak ju odmietajú, 
potláčajú a zraňujú. Boží ľud potrebu-
je obnovu, aby sa nestal ľahostajným 
a neuzatváral sa do seba. Chcem vám 
ponúknuť tri body na meditáciu o tejto 
obnove.

(pokračovanie na str. 3)
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eDItoRIál

prameň čistej vody 

Na sviatok Lurdskej Panny Márie sme s 
deťmi v škole hovorili o svätej Bernade-
te. V jednom momente Bernadeta plnila 
pokyn Panny Márie: „Pokánie, pokánie, 
pokánie. Choď, umy sa v prameni a napi 
sa!“ Na znak pokánia si kľakla, pobozkala 
zem, zjedla kúsok trávy a snažila sa napiť 
z prameňa, ktorý bol zatiaľ iba blatom. 
Medzi deťmi to zašumelo: „Tak toto by 
som nikdy nedokázal!“

Bernadetino pokánie a obeta priniesli ovo-
cie. Na mieste, ktoré jej Mária ukázala, 
cez blato, trávu a suché lístie vytryskol 
prameň. Mnohí, prichádzajúci v duchu 
pokánia a s vierou, boli a sú dodnes na 
tomto mieste uzdravovaní z chorôb tela i 
duše. Možno každý z nás má kúsok zeme, 
ktorú pobozkať je ťažké, kúsok horkej 
byliny, ktorú je ťažké prehltnúť a túžbu 

po prameni, ktorý je zatiaľ iba blatom. 

Z Máriiných rúk sa môžeme napiť a uhasiť 
svoj smäd po pokoji, láske a šťastí. Máriine 
ruky nám ponúkajú jej Syna, ktorý je prame-
ňom čistej vody. On môže oživiť našu vieru 
a očistiť naše srdce. Mária je Matkou celého 
sveta a my jej modlitbou, pôstom a skutka-
mi lásky môžeme pomáhať, aby ju všetky 
jej deti prijali za matku. Ona chce všetkých 
priviesť k prameňu čistej vody. Pozýva nás 
napiť sa z požehnaných rúk svojich synov 
kňazov, ktorí nám denne ponúkajú Ježiša 
v Eucharistii a Božie milosrdenstvo vo svia-
tosti zmierenia. V tomto Roku zasväteného 
života si môžeme pripomenúť svoje krstné 
zasvätenie a obnovovať si krstné sľuby s 
vďačnosťou za krstný prameň.

Na sviatok dona Bosca sme s deväťročnými 
deťmi pozerali úryvok z jeho životopisného 
filmu. V jednej scéne chlapci so sviecami v 
rukách v noci kľačia pod oknami ich ťažko 
chorého duchovného otca a modlia sa za 
jeho uzdravenie. Deti najviac zaujalo, ako 
modlitba chlapcov bola vypočutá. So zata-
jeným dychom sledovali obrazovku a tváre 
niektorých sa krásne rozžiarili. Jeden nepo-

sedný nezbedník „pricestoval“ ku mne na 
kolieskovej stoličke so slovami: „Aj ja sa 
začnem modliť, aby som nikdy nezomrel, 
aby som žil večne.“ A rozprúdila sa za-
ujímavá debata o večnom živote, ako to 
bude s telom po smrti a či každá modlitba 
je vypočutá. 

Mária je matkou modlitby, túži sa modliť 
spolu s nami a vyprosovať nám Ducha Svä-
tého. Zvlášť v tomto čase pôstu a prípravy 
na veľkonočné sviatky a napokon na Turí-
ce. Poprosme spoločne: 

Duchu Svätý, na príhovor Panny Márie ťa 
prosíme, príď a otvor naše srdcia, zapáľ 
nás svojím ohňom a roznecuj v našich 
rodinách, vo farnosti a na celom svete 
spoločnú modlitbu. Prežiar nás svojou prí-
tomnosťou a posilni nás v kráčaní po ceste 
života. Duchu Svätý, uzdravuj nás a očis-
ti nás. Pomáhaj nám konať dobro z hĺbky 
čistého srdca. Daj nám silu žehnať a mod-
liť sa za tých, čo nám spôsobujú príkoria. 
Nech si v tvojej láske dokážeme vzájomne 
odpustiť, zmieriť sa a žiť ako deti jed-
ného Otca. Mária, pomáhaj nám, našim 
rodinám a celému svetu vykročiť na novú 
cestu pokoja a radosti v Duchu Svätom.
     

Stanislava Prítrská

Svätý Otec František vyhlásil Rok zasväte-
ného života od 30. novembra 2014 do 2. 
februára 2016. Určil na tento rok tie isté 
ciele, aké Ján Pavol II. predložil Cirkvi 
na začiatku tretieho tisícročia, čím is-
tým spôsobom znovu potvrdil to, čo už 
uviedol v exhortácii Vita consecrata: 
„Nemáte len spomínať a rozprávať o sláv-
nej minulosti, ale aj budovať nové veľké 
dejiny! Hľaďte do budúcnosti, ku ktorej 
vás vedie Duch, aby znovu s vami konal 
veľké diela”.  Svätý Otec František v Liste 
zasväteným hovorí o troch cieľoch Roku 
zasväteného života: na minulosť hľadieť s 
vďačnosťou; prítomnosť prežívať s nadše-
ním; budúcnosť objať s nádejou.

odpustky v Roku 
zasväteného života

V Žilinskej diecéze môžu veriaci aj mod-
litbou v dubnickom Kostole sv. Jakuba 
počas celého Roka zasväteného života 
získať úplné odpustky pre seba alebo 
pre duše v očistci za obvyklých pod- 
mienok (sviatostná spoveď, eucharistické 
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého 
Otca). Podrobnejší oznam je na výveske 
pred kostolom.

hľadieť do budúcnosti, 

aby Duch konal veľké diela

Modlitba  
za zasvätené osoby

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 prostredníc-
tvom 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.

Imprimatur: Mons. Jozef Haľko, bra-
tislavský pomocný biskup, generálny 
vikár. V Bratislave, dňa 28. novembra 
2014, Prot. č. 4991/2014

LOGOMANUÁL
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„posIlnIte sI sRDcIA“ 
(JAk 5, 8)

3. „posilnite si srdcia“  
(Jak 5, 8)

Aj každý jednotlivo sme pokúšaní na 
ľahostajnosť. Sme presýtení otrasnými 
správami a obrazmi, ktoré hovoria o 
ľudskom utrpení, a zároveň si uvedomu-
jeme svoju neschopnosť zasiahnuť. Čo 
máme robiť, aby sme sa nedali pohltiť 
touto špirálou hrôzy a bezmocnosti?

V prvom rade sa musíme modliť spo-
lu s pozemskou i nebeskou Cirkvou. 
Nepodceňujme silu spoločnej modlitby 
mnohých! Iniciatíva 24 hodín pre Pána, 
ktorá, ako dúfam, sa bude konať v 
dňoch 13. a 14. marca v celej Cirkvi, 
aj na úrovni diecéz, by mala vyjadro-
vať túto potrebu modlitby. Na druhom 
mieste môžeme pomáhať – vďaka mno-
hým charitatívnym organizáciám Cirkvi 
– skutkami lásky či už blízkym, alebo 
vzdialeným. Veľký pôst je najvhodnej-
ším obdobím na prejavenie nášho 
záujmu o druhého, hoci len malým 
konkrétnym gestom našej účasti na ľud-
skom spoločenstve. Na treťom mieste 
utrpenie druhého predstavuje výzvu na 
obrátenie, pretože bratova núdza mi 
pripomína krehkosť môjho života, moju 
závislosť od Boha a bratov. Ak pokorne 
prosíme o Božiu milosť a akceptujeme 
hranice svojich možností, vtedy dôve-
rujeme v nekonečné možnosti, ktoré v 
sebe chová Božia láska. A môžeme odo-
lávať diabolskému pokušeniu veriť, že 
sami dokážeme spasiť seba i svet.

(pokračovanie zo str. 1)

1. „Ak teda trpí jeden úd, 
trpia spolu s ním všetky 

údy“ (1 kor 12, 26) – cirkev

Cirkev nám cez svoje učenie a predovšet-
kým cez svoje svedectvo ponúka Božiu lás-
ku, ktorá prelamuje smrtiacu uzavretosť 
do seba samých – ľahostajnosť. Svedčiť 
však možno len o niečom, čo sme prv zaži-
li. Kresťan je ten, kto Bohu dovolí, aby ho 
zaodel svojím milosrdenstvom a dobrotou, 
aby ho zaodel Kristom. Tak sa bude môcť 
stať služobníkom Boha a ľudí ako Kristus. 
To nám názorne pripomína liturgia Zelené-
ho štvrtka obradom umývania nôh. Peter 
nechcel, aby mu Ježiš umýval nohy, ale 
potom pochopil, že Ježišovi nejde iba o 
príklad, ako máme jedni druhým umývať 
nohy. Túto službu totiž môžu robiť len tí, 
ktorí si najskôr dajú umyť nohy Kristom. 
Iba tí majú spolu s ním „podiel“ (Jn 13, 8), 
a tak môžu slúžiť človeku. 

Pôst je najvhodnejším časom na to, aby 
sme sa dali Kristom obslúžiť, a tak sa mu 
stali podobnými. To sa stane, ak budeme 

Chcem všetkých poprosiť, aby sme toto pôstne 
obdobie prežívali ako cestu formovania srdca, 
o ktorom hovorí Benedikt XVI. (encyklika Deus 
caritas est, 31), čo nám umožní zvíťaziť nad 
našou ľahostajnosťou a našou túžbou po vše-
mohúcnosti. Mať milosrdné srdce neznamená 
mať slabé srdce. Kto chce byť milosrdný, musí 
mať silné, pevné srdce, zatvorené pred poku-
šiteľom, no otvorené voči Bohu. Srdce, ktoré 
sa dá preniknúť Duchom Svätým a priviesť 
na cestu lásky, vedúcej k bratom a sestrám. 
V podstate je to chudobné srdce, ktoré pozná 
vlastnú biedu a obetuje sa pre druhého.

Drahí bratia a sestry, v tomto štyridsaťdňovom 
pôste sa chcem spolu s vami modliť takto: „Fac 
cor nostrum secundum Cor tuum“: „Pretvor 
naše srdce podľa svojho Srdca“ (prosba z Litá-
nií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu). Potom 
budeme mať silné a milosrdné srdce; bdelé a 
veľkodušné, ktoré sa nedá uzavrieť do seba, 
ani strhnúť závratom z globalizácie ľahostaj-
nosti. S týmto želaním vás uisťujem o svojej 
modlitbe za to, aby každý veriaci a každé cir-
kevné spoločenstvo prešlo pôstnym obdobím s 
duchovným úžitkom, a prosím vás, aby ste sa 
aj vy modlili za mňa. Nech vás Pán žehná a 
Božia Matka nech vás ochraňuje.

Vo Vatikáne 4. októbra 2014, 
na sviatok sv. Františka z Assisi, František
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počúvať Božie slovo a prijímať sviatosti, 
zvlášť Eucharistiu. V nej sa totiž stávame 
tým, čo prijímame: Kristovým telom. V 
tomto tele nemá miesta ľahostajnosť, kto-
rá tak často – zdá sa – prevláda v našich 
srdciach. Pretože kto je z Krista, patrí k 
jednému telu – a v ňom nie sme jedni voči 
druhým ľahostajní. „Ak teda trpí jeden úd, 
trpia spolu s ním všetky údy“ (1 Kor 12, 
26).

Cirkev je communio sanctorum, pretože sa 
na nej podieľajú svätí, ale aj preto, že je 
spoločenstvom svätých vecí: Božej lásky, 
ktorá sa nám zjavila v Kristovi, i všetkých 
jeho darov. Medzi ne patrí aj odpoveď 
tých, ktorí sa dajú touto láskou zasiahnuť. 
V tomto spoločenstve svätých a v účasti 
na svätých veciach nikto nevlastní nič iba 
pre seba, ale má to pre všetkých. A pre-
tože sme v Bohu spojení, môžeme urobiť 
niečo aj pre tých vzdialených – pre tých, 
ktorých vlastnými silami nikdy nemôžeme 
dosiahnuť –, pretože s nimi a pre nich pro-
síme Boha, aby sme sa všetci otvorili jeho 
dielu spásy.

2. „kde je tvoj brat?“ (Gn 4, 9) – 

farnosti a spoločenstvá

To, čo bolo povedané o univerzálnej Cirkvi, 

treba pretlmočiť do života vo farnostiach a 

spoločenstvách. Je možné v týchto cirkevných 

spoločenstvách okúsiť, že sme súčasťou jed-

ného tela? Tela, ktoré spoločne prijíma a delí 

sa o to, čo nám Boh chce darovať? Tela, ktoré 

vie o svojich najslabších, najchudobnejších a 

najmenších bratoch a stará sa o nich? Alebo sa 

skrývame za všeobecnú lásku, ktorá sa zaují-

ma o to, čo je ďaleko vo svete, no zabúda na 

Lazára sediaceho pred jej vlastnými, zatvo-

renými dverami? (porov. Lk 16, 19 – 31). Aby 

sme naplno prijali a zužitkovali to, čo nám 

Boh dáva, treba prekonať viditeľné hranice 

Cirkvi v dvoch smeroch.

V prvom rade sa treba spojiť v modlitbe s 

nebeskou Cirkvou. Keď sa pozemská Cirkev 

modlí, vytvára sa spoločenstvo vzájomnej 

služby a dobra, ktoré vystupuje až pred Božiu 

tvár. So svätými, ktorí našli svoje naplnenie v 

Bohu, tvoríme súčasť spoločenstva, v ktorom 

láska porazila ľahostajnosť. Nebeská Cirkev 

nie je víťazná preto, že sa otočila chrbtom 

utrpeniu vo svete a sama si užíva radosti. Skôr 

ide o to, že svätí už môžu nazerať na to a tešiť 

sa, že Ježiš svojou smrťou a zmŕtvychvstaním 

definitívne porazil ľahostajnosť, tvrdosť srd-

ca a nenávisť. Pokiaľ toto víťazstvo lásky 

neprenikne celý svet, kráčajú svätí s nami, 

ktorí sme ešte stále pútnikmi. Svätá Terézia 

z Lisieux, učiteľka Cirkvi – v presvedčení, že 

pokým čo len jeden človek na zemi trpí a 

narieka, radosť z víťazstva ukrižovanej lás-

ky v nebi nie je úplná –, napísala: „Veľmi sa 

spolieham na to, že v nebi nebudem musieť 

byť nečinná, mojou túžbou je stále praco-

vať pre Cirkev a pre duše“ (List 254 zo 14. 

júla 1897). Aj my máme účasť na zásluhách 

a na radosti svätých, pokým oni sa podieľajú 

na našom zápase a našej túžbe po pokoji a 

zmierení. Ich radosť z víťazstva zmŕtvych-

vstalého Krista je pre nás silným dôvodom, 

aby sme prekonali mnohé formy ľahostajnos-

ti a tvrdosti srdca.

Na druhej strane každé kresťanské spolo-

čenstvo je povolané prekročiť svoj prah 

smerom k spoločnosti, ktorá ho obklopu-

je, k chudobným a vzdialeným. Cirkev je 

zo svojej prirodzenosti misionárska, nie je 

uzavretá do seba, ale je poslaná k všetkým 

ľuďom. Toto poslanie značí trpezlivo svedčiť 

o tom, ktorý chce priviesť k Otcovi celý svet 

a každého človeka. Poslanie značí, že láska 

nemôže mlčať. Cirkev nasleduje Ježiša Kris-

ta na ceste, ktorá ju vedie ku každému člo-

veku, až po samý kraj zeme (porov. Sk 1, 8). 

Tak môžeme v našom blížnom vidieť brata a 

sestru, pre ktorých Kristus zomrel a vstal z 

mŕtvych. To, čo sme dostali, dostali sme aj 

pre nich. A podobne to, čo oni vlastnia, je 

darom pre Cirkev a pre celé ľudstvo.

Drahí bratia a sestry, ako veľmi si želám, aby 

sa miesta prítomnosti Cirkvi – naše farnosti 

a zvlášť naše spoločenstvá – stali ostrovmi 

milosrdenstva uprostred mora ľahostajnosti!
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obJAvovAť božIu lásku 
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A MúDRosť žIvotA

Rozhovor s donom Mariánom bielikom

n Pán farár, skúste sa myšlienkami vrátiť 
ku dňu Vašej vysviacky. O čom ste vtedy 
premýšľali? 

Bol obyčajný pracovný deň – streda. 
Vysviacka sa uskutočnila 4. apríla 1990 
v kostole v Petržalke za zamknutý-
mi dverami. Boli sme vysvätení piati. 
Vysviacal nás otec biskup Korec. Prítom-
ní  boli niektorí spolubratia, ale nikto z 
rodičov ani príbuzných. Chvíľu vysviac-
ky si pamätám veľmi dobre. Uvedomo-
val som si, že to, čo sa so mnou deje, 
je na celý život. Hoci som nevedel, kde 
v živote budem pôsobiť, ani ako budem 
pôsobiť ako kňaz, v duchu som sa dispo-
noval prijať všetko, čo mi Boh pripraví. 

n 25 rokov je v určitom zmysle dosť dlhá 
doba. Zmenil sa za ten čas v niečom Váš 
pohľad na kňazstvo?

Pohľad na kňazstvo sa nezmenil, len 
nadobudol konkrétnejšiu podobu. To, 
čo som vtedy prijal vo všeobecnosti, sa 
postupne uskutočňovalo voči konkrét-
nym ľuďom na konkrétnych miestach. 

n V súčasnosti sme v našom prostredí 
svedkami krízy kňazských aj manžel-
ských povolaní. Kde podľa vás hľadať 
príčinu?

Mladí ľudia 
neradi robia 
definitívne 
r o z h o d n u -
tia. Radi si 
necháva jú 
o t v o r e n é 
zadné dvier-
ka. Tak ale 
n e m o ž n o 
p r e ž í v a ť 
úplnú dôve-
ru v Boha 
a zakúsiť 
veľké dob-
rodružstvo pôsobenia Boha v našom 

n 4. apríla tohto roku, teda v deň Veľkej soboty a vigílie zmŕtvychvstania nášho Spasiteľa Ježiša Krista, si náš pán farár Marián Bielik pripo-
mína 25 rokov od svojej diakonskej a kňazskej vysviacky. Každé takéto jubileum nesie v sebe slávnostný moment, ale aj moment vďačnosti 
a spätného pohľadu. Preto som pri tejto príležitosti pána farára poprosil o rozhovor a o jeho pohľad na kňazskú službu, do ktorej ho náš Pán 
povolal.

živote. Mladý človek je tiež očarený mož-
nosťami techniky, no neuvedomuje si, že ak 
nehľadá Boha, tak mu všetko raz zovšednie 
a pominie. 
Tu sa uplatňujú slová sv. Písma: „Čo osoží 
človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej 
duši by uškodil?!“ (Mt 16,26).

n Prežívame pôstne obdobie, ktoré je väčši-
nou chápané ako pochmúrne a smutné, bez 
zábav či diskoték. Čím môže byť toto obdo-
bie pre nás zaujímavé a obohacujúce?

Pre mňa pôstne obdobie nebolo nikdy smut-
né. Rád som vždy s veriacimi prežíval pôst-
ne obdobie, zúčastňoval sa s nimi napríklad 
na pobožnosti krížovej cesty. 
Bolo to pre mňa vždy objavovaním Božej 
lásky a múdrosti života, nachádzanie pra-
vých pohnútok konania, očisťovania vzťa-
hov s ľuďmi. 

n V Dubnici nad Váhom pôsobíte ako kňaz 
od roku 2009. V čom podľa Vás zaznamenala 
naša farnosť najväčší pokrok za ten čas?

Vidím prehĺbenie duchovného života v 
malých spoločenstvách, ktoré veriaci vytvá-
rajú. V nich túžia najmä po prehĺbení života 
modlitby. Mnohí radi adorujú pred Najsvä-
tejšou Sviatosťou a vedia sa aj angažovať 
vo verejnom živote. 
Taktiež sa pekne ľudia zaktivizovali pri 
stavbe nového kostola, čo vidno najmä vo 
finančných zbierkach na nový kostol.

n Otázka na telo: v akom reálnom časovom 

horizonte vidíte Vy posviacku nového 
kostola?

Posviacka bude 16. augusta 2015. 

n Blížia sa najväčšie kresťanské sviatky 
liturgického roku. Čím sú pre Vás špeci-
fické? 

Významné je 
pre mňa osob-
ne aj to, že 
obyčajne oko-
lo Veľkej noci 
pripadá aj 
výročie mojej 
vysviacky, v 
blízkosti s ňou 
si pripomínam 
aj výročie krs-
tu, narodeni-
ny aj meniny. 
Zaujímavé býva, keď po  niektoré roky 
pripadlo výročie vysviacky na Zelený 
štvrtok, či Veľký piatok, alebo ako tento 
rok, na vigíliu zmŕtvychvstania. Veľko-
nočné sviatky sú pre mňa vždy radostné 
hlavne pre ich posolstvo zmŕtvychvsta-
nia Pána, pre nádej na naše vzkriese-
nie a večný život, ale aj v súvislosti s 
príchodom jari, predlžujúcich sa dní a 
prebúdzajúceho života.

n A Vaše veľkonočné prianie?

Aby všetci veriaci prežívali radosť veľko-
nočných sviatkov a spoznali, že kresťan-
ská pravda nás neoberá o pozemské hod-
noty, ale pozdvihuje k pravému životu a 
trvalej radosti.
 
Pán farár, v mene našej farnosti Vám z 
celého srdca blahoželáme k Vášmu kňaz-
skému jubileu, ďakujeme za všetko, čo 
pre túto farnosť robíte a do ďalších rokov 
Vám vyprosujeme Božie požehnanie, lás-
ku i pokoj na každom Vašom kroku.
 



5

ZáklADná školA 
sv. Dominika savia
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n Cirkevná škola, voľba veriaceho rodi-
ča. Teraz, keď tú v našom meste navšte-
vuje aj naše prváča, príde mi ako tá naj-
prirodzenejšia vec na svete. A pritom jej 
predchádzalo toľké rozhodovanie.

Tým, že máme dve mladšie deti a štát-
nu školu doslova pod oknami, sa naše 
rozhodovanie na chvíľu skomplikovalo. 
Praktickosť voľby štátnej školy bola 
neodškriepiteľná. Päť minút chôdze v 
akomkoľvek počasí je silný argument. 

v škole v tom, čo žijeme doma. Spoločná 
modlitba malých prváčikov, pocit, že Boh tu 
je a drží ma za ruku, možnosť poďakovať 
za chutnú desiatu... vnímam, aké je dob-
ré, že moje dieťa sa nemusí za dačo, čo mu 
príde prirodzené, hanbiť pred ostatnými 
spolužiakmi. 

Rovnako dobrý pocit mám aj z vedomia, že 
učiteľmi v cirkevnej škole sú ľudia, ktorým 
záleží na dušiach im zverených malých i 
väčších detí. Že sa nepokúšajú len o odo-
vzdanie vedomostí, budovanie vzťahov a 
výchovu smerom k hodnotám. Poznám mno-
hé štátne školy, ktoré sú kvalitné, učitelia deťom veriacich Britov budú učiteľské 

autority predkladať názory, ktoré sú v 
rozpore s tým, čo tvrdí Biblia, mi príde 
ako hrubé porušenie úcty voči svetoná-
zoru, voči výchove v rodine, voči osob-
nému presvedčeniu.

Naše cirkevné školy sú často ako chudob-
né sestry svojich štátnych súrodencov. 
Samosprávy, vedené častokrát proticir-
kevne naladenými ľuďmi, neponúkajú 
podporu, ba mnohé hádžu cirkevným 
školám byrokratické polená pod nohy. 
Považujú ich za tmárske inštitúcie, 
prežitok, školy produkujúce netolerant-
ných, neohrabaných a nepoužiteľných 
mladých ľudí. Na škodu školám, na škodu 
spoločnosti. A na príťaž, pretože svetlo 
sa snaží svietiť v tmách, a tmy ho nepri-
jímajú... a tak ťažko sa to priznáva! 

A napriek tomu je ÚŽASNÉ, že naše cir-
kevné školy sú prenasledované iba mate-
riálne. Že sem ešte nedorazila v plnej sile 
túžba vniknúť do duchovného priestoru, 
v ktorom sa pohybujú ich žiaci, a napad-
núť ho protitvrdeniami, vyhlásenými za 
povinné učivo. Je ÚŽASNÉ, že cirkevné 
školy majú svojich patrónov, ku ktorým 
sa môžu v ťažkých časoch utiekať, je 
ÚZASNÉ, že zamestnávajú učiteľov, ktorí 
svoje povolanie denne konzultujú s Naj-
vyššou Autoritou. Je to ÚŽASNÉ.

Som vďačná za to, že som mala možnosť 
prihlásiť svoje dieťa do cirkevnej školy, 
že sa tam cíti dobre, že rastie vo viere a 
múdrosti. A ranné vodenie do školy? Je 
omnoho jednoduchšie, než sme si pred-
stavovali :)

na nich sú ústretoví, zanietení, milujúci 
svoje poslanie. No chýba im podstatný roz-
mer - duchovný. Možnosť spoľahnúť sa na 
to, že učiteľ potiahne moje dieťa k Bohu, 
a nie od Neho, je pre mňa ako rodiča veľmi 
dôležitá.

To, ako sa tento svet v posledných rokoch 
snaží obmedziť práva veriaceho človeka 
na výchovu vlastných detí, nám ako rodi-
čom berie dych. A nedávna správa o tom, 
že v Británii dostali cirkevné školy príka-
zom vyučovať deti toľko médiami omieľanú 
gender ideológiu, to mi spočiatku prišlo ako 
neuveriteľné. Nemám ako veriaca klapky 
na očiach a nepredpokladám, že VŠETCI 
žiaci, ktorí absolvujú základné či stredo-
školské vzdelanie v cirkevnej škole, budú 
žiť "po kresťansky". Tiež nepredpokladám, 
že VŠETCI učitelia žijú "po kresťansky", a 
rovnako je to i s rodičmi. Ale predstava, že 

Projekt o zdravej výžive Zdravový-
živka

Účastníci recitačnej súťaže A slovo bolo 
u Boha

Školský karneval

Divadelná hra Rozprávka o krajci 
chlebaMedzinárodný deň školských knižníc

Exkurzia na Oravský hrad

Najmä v chaotické rána, keď nezazvo-
ní budík alebo nemôžete nájsť kľúče 
či učebnicu, je päť minút chôdze na 
nezaplatenie. Ani dve menšie ospalé 
deti, ktorých ochota spolupracovať sa 
mení v závislosti od hladiny detské-
ho vzdoru v krvi, nedokážu na takúto 
krátku vzdialenosť sabotovať včasný 
príchod sestry do školy. A keďže cirkev-
ná škola je v našom meste vzdialená asi 
na dvadsať minút REZKEJ chôdze, bolo 
naše rozhodnutie otriasané v zákla- 
doch.
Mnoho sme sa modlili, mnoho sme sa 
pýtali, mnoho sme zvažovali. Až sme sa 
jedného rána prebudili a bolo nám to 
zrazu úplne jasné, smiešne jasné.

Sme veriaci ľudia, žijeme uprostred 
komunity iných veriacich ľudí, s ktorý-
mi sa pokúšame viesť naše deti k viere 
v Ježiša Krista. Spoločne sa modlíme, 
čítame si Písmo, voláme na Boha, keď 
sme chorí, chválime ho piesňami a 
radostným tancom... Boh je v každom 
našom dni. 
Je len prirodzené, ak chceme, aby 
naše školopovinné deti pokračovali aj 
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n Po ťažkej chorobe vo veku 57 rokov, 
zomrel 9.12.2014 dubnický kňaz don  
Teodor Gavenda SDB. 

Pochádzal z Opatovej nad Váhom. Dňa 
30.12. 1990 bol v Rožňave vysvätený za 
kňaza. Od roku 2011 bol direktorom dub-
nickej komunity saleziánov. 

Svätá omša za zosnulého bola 13.12 2014 
vo farskom kostole v Dubnici nad Váhom. 
Celebroval ju generálny vikár Žilinskej die-
cézy Mons. Ladislav Stromček. Následne sa 

n ...hovoril často o Rómoch z východu 
Slovenska. Mnoho rokov sa venoval prá-
ci s nimi. Svoj život odovzdal všetkému, 
čomu veril. Zomrel mladý... 

13. decembra sme sa navždy rozlúčili s 
naším priateľom a vzácnym človekom. 
Prišli sa rozlúčiť mnohí, aj tí „kakao-
ví" až z opačného kúta Slovenska, spo-
mínajúc na neho, ako na ich „otca". 
Zaspievali mu aj krásne rómske piesne. 
Bol veľmi vzácnym človekom. 

Keď som sa s ním prvýkrát stretol, 
mal som zmiešané pocity. Myslím, že 
som nebol sám. Je to taký čudák? Je 
to smutný človek? Prečo nič nehovorí? 
Prečo hovorí iba tak málo? Naisto to 
bolo len moje prvotné zmýšľanie. Bližší 
sú mi typickí extroverti. Možno preto, 
lebo ja ním taktiež som.

Don teoDoR, 

DubnIčAnIA sMútIlI
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konali pohrebné obrady na cintoríne v 
Opatovej nad Váhom. Rozlúčiť sa s ním 
prišlo veľké množstvo kňazov a farníkov. 
Prišli aj Rómovia z Bardejova, s ktorými 
v minulosti úzko spolupracoval. Pri hro-
be mu zaspievali niekoľko slovenských a 
rómskych pesničiek.

nAJblIžší MI bolI tí „kAkAoví“

Až časom, hlbokým vnímaním, stretnutiami 
a rozhovormi človek pochopil, že on nemusí 
toľko rozprávať. Hovorí za neho jeho ticho a 
rovnako aj práca, ktorú usilovne koná. Vedel 
veľmi počúvať a rád počúval iných. Povedal 
niekedy len jednu krátku vetu. Aj tá sa vždy 
hlboko vryla do srdca  a mysle človeka. S 
úsmevom spomíname na situáciu, kedy jed-
nou jedinou vetou dokázal stíšiť hlas agre-
sívneho alkoholika. 

Bol stále mladým a silným človekom. Veľmi 
zručným, čo sa týka manuálnych schopností. 
Bol rozumným, ale tak krásne jednoduchým. 
Aj vďaka týmto darom dokázal budovať 
stavby a diela. Či už to bolo medzi Róma-
mi na Poštárke pri Bardejove, Angimlyne pri 
Michalovciach alebo pri bežnej pastoračnej 
práci medzi farníkmi. Čo je však dôležitej-
šie, popri stavbárskych prácach, budoval aj 
vzťahy a vychovával mladých k správnemu 
životu.

Sme radi, že sme ho mohli spoznať tu, na 

jeho rodnom Považí. Ani medzi nami, v 
Dubnici, nezaháľal ani nachvíľku a usta-
vične pracoval pre dobro ľudí. Všetko aj 
napriek chorobe, ktorú si nosil už odma-
la. Všetko aj napriek strastiam, ktoré 
si určite vytrpel počas komunistické-
ho režimu, kedy bol aj podmienečne 
odsúdený (málo o tom hovoril). Všetko 
aj napriek zákernej chorobe, ktorá zaví-
tala do jeho usilovného tela.

A keď sa už zdalo, že s Božou pomocou 
nad chorobou zvíťazí, vrátila sa ešte 
silnejšia. Úbohé telo slablo a nedokáza-
lo už pracovať. Ani to však neznamena-
lo koniec jeho práce. Svojou pokorou a 
odovzdanosťou do Božích rúk svietil ako 
svetlo nádeje všetkým trpiacim, ale aj 
tým, ktorí sa trápia pre zbytočnosti toh-
to sveta. 

Do poslednej chvíle svedčil aktívne svo-
jím životom. Bol človekom ticha, práce a 
modlitby. Podobne, ako vo Svätom pís-
me svätý Jozef, pestún Ježiša. 

Opustil nás 9. decembra 2014. Jeho 
dielo však prežíva naďalej a jeho oči, 
pevne veríme, hľadia do tváre Toho, 
ktorému do smrti dôveroval.

Ďakujeme, don Teodor!

ďAkuJeMe
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kRíž A IkonA 
svetových Dní MláDeže

n Kríž a mladí ľudia? Prečo strašiť krížom 
mladých ľudí plných elánu a túžiacich po 
šťastí. Prečo im dávať ako dar kríž, cel-
kom obyčajný? 

Aj keď mladí ľudia túžia po zmysluplnom 
živote a po šťastí, v ich živote je čas-
to vtlačený Kristov kríž a ich život často 
býva krížom. Mnoho bolestí v rodinách, 
rozvedení rodičia, smrť v rodine, život-
né tápania, obdobie temna pri hľadaní 
svojho osobného vzťahu ku Kristovi, hľa-
danie svojho povolania, kríž nájsť prácu, 
uplatniť sa. 

Dôležité je pochopiť, že kríž nie je len 
nejaký symbol, aj keď veľmi cenný, ale 
že kríž je prítomnosť Krista v našom 
živote, že v každom živote i v hľadaní, 
bezsenných nociach i v plači sa zvlášt-
nym spôsobom stretávame s Kristom. 
Objaviť toto tajomné spojenie osobnej 
bolesti s Ježišovým krížom, objaviť, že 
on je ukrižovaný aj s mojou bolesťou, 
znamená objaviť Ježišovu tvár uprostred 
utrpenia. Svätý kňaz páter Pio hovoril: 
„Boh je láska a tá je schopná vytrhávať 
ľudí z ospalosti a priemernosti. Ale táto 
láska – Kristus je ukrižovaná a môžeme 
ju nájsť len na kríži. Preto je Kristus – 
láska niekedy taká neznáma. Chceme 
lásku, ale odmietame trpieť. Ježišova 
náruč je otvorená, ale ruky má pribi-
té. Kto ho chce objať, musí ho objať i 
s jeho krížom, musí sa zúčastniť aj jeho 
agónie.“ Tu je tajomný kľúč k riešeniu – 
objať v bolesti Ježiša, ktorý nás miluje. 
Príklad nám ukazuje mladá svätica Teré-

n 22. apríla 1984 daroval mládeži Ján 
Pavol II. kríž. Tento drevený symbol, 
ktorý už tri desaťročia križuje celým 
svetom a je prítomný na Svetových 
dňoch mládeže, je vysoký 3,8 metra, 
široký 175 cm a váži 40 kg. Terajší kríž 
nie je originál. Pred rokmi ho nahra-
dili kópiou, pretože púte ho príliš 
poškodili. Na kríži sa nachádza nápis: 
„Neste ho po zemi ako znamenie lásky 
Pána Ježiša k celému ľudstvu a ohla-
sujte všetkým, že vykúpenie a spása 
je len v Kristovi zomrelom a zmŕtvych-
vstalom.“

n Ikona Matky Božej Salus populi 
Romani je uctievaná ako ochrankyňa 
rímskeho ľudu. Originál sa nachádza 
v bazilike Santa Maria Maggiore, kde 
vďaka slovanským apoštolom sv. Cyri-
lovi a Metodovi bol schválený slovan-
ský preklad Svätého Písma a liturgie. 
Svedkom udalosti bola aj táto ikona. 
Kópiu ikony daroval Ján Pavol II. mla-
dým v roku 2003 so slovami: „Odteraz 
bude sprevádzať Svetové dni mládeže 
spolu s krížom. Hľa, tvoja matka! Bude 
znamením Máriinej materskej prítom-
nosti pre mladých ľudí, ktorí sú pozva-
ní ako apoštol Ján, privítať ju do svo-
jich životov.“

n 29. novembra 2014 do dubnickej far-
nosti doputoval kríž Svetových dní mlá-
deže a ikona Matky Božej Salus populi 
Romani. V dubnickom chráme skončila 
ich púť po Slovensku. 

Slávnostnú svätú omšu celebroval žilinský 
diecézny biskup Tomáš Galis, ktorý vzác-
ne symboly na konci odovzdal zástup-

covi Českej 
b i s k u p s k e j 
k o n f e r e n -
cie P. Janovi 
Balíkovi a 
mladým na 
ďalšiu púť na 
Moravu a do 
Čiech. Kríž s 
ikonou sme-
rujú na SDM 
v roku 2016 
do poľského 

zia z Lisieux. Keď sa u nej objavili prvé 
náznaky smrteľnej choroby, nehovorí: 
„Choroba je tu,“ ale: „Ženích je tu.“

Hlavné posolstvo putovania kríža SDM 
po svete, tohto obyčajného symbolu Kris-
tovho utrpenia, ale tiež zmŕtvychvstania, 
je zvestovanie viery, že Kristus zmŕtvych-
vstalý chce sprevádzať na ceste životom 
každého z nás. A to zvlášť potrebujú 
počuť mladí ľudia, lebo oni možno ešte 
nemajú tú skúsenosť, že Kristus sa priho-
vára uprostred búrky a ťažkostí. Potre-
bujú túto vieru v sebe objaviť a poznať 
Krista.

Krížovú cestu sa modlia ľudia od nepamäti 
a dobre vedia prečo. Nejde len o nejakú 
ľútosť nad Ježišovými bolesťami. Ide tu 
o viac. Ponúka sa nám ponorenie do Kris-
tových rán, ktoré liečia ľudskú slabosť a 
bezmocnosť. Jeho rany nás uzdravujú. 
Jeho krv nás očisťuje. Jeho smrť je za-
čiatkom nového života. Jeho obeta lásky 
je pre nás prameňom nádeje.

V Českej republike  putoval kríž SDM v 
roku 2002 a na jednom stretnutí mladí 
ľudia písali sami jednotlivé zastavenia 
krížovej cesty. Chcem sa podeliť o jedno 
z rozjímaní mladého človeka pred týmto 
krížom:
„Niekto zažal svetlo do temnôt. Postavil 
maják uprostred mojej búrky. Podal mi 
chlieb, keď som bol hladný. ...Zažal svet-
lo do mojich temnôt, podal mi sviečku i 
zapálený knôt.... On ku mne stále hovorí. 
Ja jeho láskou žijem...“

Mladí ľudia a Ježišov kríž
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Krakowa.
Don Marián Bielik SDB na úvod povedal: 
„Otec biskup Tomáš, cítime sa poctení, že 
v našom kostole môže byť táto mimoriadna 
slávnosť odovzdania putovného kríža. Dub-
nica je starobylé pútnické miesto, kde sa 
vyše 270 rokov konajú púte k Panne Márii. 
Na týchto púťach sa často zúčastňovali aj 
bratia a sestry z Moravy a Čiech. Je to sym-
bolické, že práve na tomto mieste bude 
putovný kríž SDM spolu s ikonou Panny Márie 
a ich odovzdanie do Českej republiky.“ 

Na začiatku slávenia svätej omše sa otec 
biskup Tomáš Galis prihovoril prítomným:
„Máme pred sebou kríž a Božiu Matku. Ikona 
Salus populi Romani je tá ikona, ku ktorej 
Svätý Otec prichádza pred každou apoštol-
skou cestou do Baziliky Santa Maria Maggio-
re prosiť za šťastnú cestu a potom poďako-
vať Božej Matke. Aj my chceme  poďakovať, 
že po Slovensku putuje kríž SDM, ktorý odo-

putovný kríž a ikona v dubnickej farnosti
vzdal mla-
dým Svätý 
Otec Ján 
Pavol II. na 
Veľkú noc 
1984, aby 
ho niesli do 
celého sve-
ta. A v  roku 
2003 aj iko-
nu Matky 
Božej, kto-
rá stojí pod 
Ježišovým krížom. Na oltári sa bude 
sprítomňovať obeta kríža a Ježišovo 
zmŕtvychvstanie. Ponúknime všetko to, 
čo nosíme v sebe, to, čo nás trápi, čo 
možno nemáme vyriešené, všetko, čo 
bolo zlé, prinesme k päte kríža. Pros-
me, aby nám Pán odpustil a aby nám 
Božia Matka pomáhala niesť naše život-
né každodenné ťažkosti.“ 
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n Sestra Rita, Dubničania si Vás pamäta-
jú ako Martinu Riečickú. Aké sú Vaše 
spomienky na dubnickú farnosť?
Som vďačná saleziánom a saleziánkam za 
ich obetavú službu, byť tu pre mladých. 
Mnohí práve vďaka nim (medzi nich pat-
rím aj ja) dostali šancu zmeniť svoj život 
k lepšiemu. Pretože, keď sa mladý človek 
nudí, nerobí nič dobré. Rehoľnici dávajú 
priestor na budovanie vzťahov, najmä s 
Bohom a s druhými, a  rozvíjajú dary a 
talenty. Odkaz pre saleziánov a salezián-
ky: Ďakujem, že ste a  že Vás Pán takým 
originálnym spôsobom používa. 

n Aká bola 
cesta k Vášmu 
povolaniu? 
Pochádzam z 
tradičnej kres-
ťanskej rodiny. 
Môjmu bratovi 
a mne rodičia 
odovzdali to 
najcennejšie čo 
mohli - vieru v 
Boha. Rodičia 
môžu ukázať smer, ale mladí musia zabo-
jovať o vzťah s Bohom. A takto to začalo 
aj so mnou - hľadanie živého Boha, alebo 
aj veľké dobrodružstvo. Rok po birmovke 
(18- ročná) som začala riešiť otázky typu: 
„Kto som? Načo som tu? Boh naozaj exis-
tuje, alebo je to všetko úplne inak? Prečo 
mnohí chodia na spoveď a na prijímanie 
aj počas roka, nestačí len na Vianoce 
a na Veľkú noc?“ Na tieto otázky som 
dostala odpoveď na ľudových misiách. 
Ako som tak počúvala pátrov redempto-
ristov, dohodla som sa s Bohom: „Dobre, 
Bože, ak naozaj si, tak ja pôjdem na 
generálnu spoveď a „vyskúšam“ chodiť 
na spoveď a na prijímanie pravidelne 
pol roka a ak sa nič nestane, tak s tým 
skončím. Bola to veľká trúfalosť, ale Boh 
je natoľko trpezlivý, že to s nami nevzdá 
a neurazí sa. Po polroku som nedokázala 
povedať Bohu, že s ním končím, pretože 
som sama videla, že ma Ježiš mení. Rodi-
čia si všimli, že doma viac pomáham. V 
tej chvíli som vedela, že Boh naozaj exis-
tuje a dokonca, že ma má rád až natoľko, 
že dokázal obetovať svojho Syna za moju 
záchranu. Začala som sa zaujímať, čo 
sa deje vo farnosti, kde by som sa aj ja 
mohla zapojiť. Ako keby sa vám otvorili 
oči a vy vidíte veci, ktoré ste predtým 
nevideli. Napríklad, že máme vo farnosti 
saleziánky, ktoré sa venujú dievčatám. 
Chcela som aj ja patriť k nim, ale ako? 
V tom čase som už pracovala v obchode 
s kolegyňou, ktorá zo začiatku nechápala 
môj zápal pre Krista. Boh dokáže aj zo 
zdanlivo ťažkej a zlej situácie vyťažiť čo 

najviac dobra. Kolegyňa mi povedala vetu, 
ktorá ma nenechala len tak sedieť. „Viem 
si ťa predstaviť ako mníšku.“ Táto veta mi 
nedala spávať, veľa som sa modlila a trávi-
la som čas so saleziánkami a s mladými. Na- 
skytla sa mi príležitosť, keď po vešperách v 
katolíckom dome, jedna zo sestier išla sama 
domov. Chcela som sa k nej pridať a začať 
spontánny rozhovor, ale bála som sa. Niekedy 
zlý dokáže naše slabosti využiť pre zmarenie 
dobra. Vo vnútri som bojovala s myšlienka-
mi, že je to hlúposť ísť za ňou, ale boli aj 
myšlienky, ktoré ma pobádali vykročiť dopre-
du. Jedna z nich bola takáto: „Ak nepôjdeš 
za tou sestrou teraz, tak už nebudeš mať 
odvahu na to druhýkrát, to mi ver.“ Zvíťazila 
vo mne odvaha a sestre som sa prihovorila. 
Sestra Helena mi ukázala stredisko, pozvala 
ma na duchovnú obnovu, po ktorej sa ma uja-
li 2 dievčatá a začala som spolu s nimi mať 
birmovanecké stretká. Môj vlak sa začal roz-
biehať. Počas jednej duchovnej obnovy sa 
hovorilo o tom, že je dobré mať duchovného 
vodcu, ktorý ťa bude sprevádzať na ceste za 
Pánom. Po veľkom zvažovaní a po modlitbe 
som si vybrala saleziánku Máriu a povedala 
som jej o mojej túžbe. Po 4 rokoch intenzív-
neho hľadania a spoznávania som zatúžila ísť 
k saleziánkam. Ale po ďalšom roku som spolu 
s Máriou skonštatovala, že nie k saleziánkam, 
ale k školským sestrám, ktoré sa tiež venujú 
mládeži a najbližšie od Dubnice sú v Žiline. 
Raz do mesiaca som rok a pol chodievala na 
víkendovky, aby som sestry spoznala. Potom 
som začala formáciu najskôr ako kandidátka 
6 mesiacov, potom rok ako postulantka, dva 
roky ako novicka a teraz som druhý rok ju-
niorka. 

n Čo je charizmou Kongregácie školských 
sestier sv. Františka z Assisi?
Našou charizmou, ktorá je zakorenená v 
prežívaní evanjelia podľa tradície františkán-
skej kajúcnosti, je dôverné spojenie s Bohom 
uprostred apoštolskej práce. V duchu františ-
kánskej chudoby, jednoduchosti a pokory v 
spoločnom živote sa venujeme kresťanskej 
formácii a výchove. Odpovedáme na zname-
nia doby a na potreby Cirkvi ako jej verné 
služobnice a radostne slúžime chudobným a 
ináč núdznym.

n Aké sú konkrétne oblasti Vášho pôso-
benia?
Pracujem v domove seniorov Charitas v 
Bratislave, aj v teréne ako opatrovateľka. 
Mojou pracovnou náplňou je: príprava 
raňajok pre 24 klientov, kŕmenie ležiacich 
klientov, rozhovory aj o náboženstve, 
spoločná modlitba, prechádzky, odpre-
vádzanie na sv. omšu do kaplnky tohto 
zariadenia. Po práci sa venujem mladým 
Gifrákom a  FraAngelákom (františkánske 
tábory). Ako juniorka, to znamená sestra 
pred večnými sľubmi, mám svoje juniorát-
ne stretnutia a chodíme aj do školy, kde  
študujeme františkánsku spiritualitu. 

n Máte osobitnú túžbu v Roku zasväte-
ného života?
Viac sa oprieť o Krista ako o veci tohto sve-
ta, pretože to jediné má hodnotu. Tú večnú. 
Vidím to na našich senioroch v domove, 
mnohí niečo vo svete znamenali a teraz 
viacerí nemajú nič v rukách, nebudova-
li si vzťah s Bohom. Hovorili si: „Až keď 
budem na dôchodku, potom sa budem 
modliť a chodiť do kostola.“ Veľkým 
vzorom a príkladom mi je naša klientka 
Veronka, to je anjel celého zariadenia, tá 
sa modlí za všetkých menovite. 

n Čo by ste odkázali mladým, ktorí 
uvažujú ísť cestou zasväteného života?
1. Dôležitá je modlitba, bez nej sa žiad-
ne povolanie nemôže uskutočniť. Znie to 
ako fráza, ale je to tak. Ide tu o vzťah 
s Bohom. To, kde sa budem môcť naplno 
rozvíjať a rásť, vie len On. Počúvať ho v 
tichu, na kolenách. 
2. Mať pri sebe človeka, ktorému dôve-
rujem a ktorý ma bude duchovne spre-
vádzať. Najlepšie je si vybrať kňaza, 
zasvätené osoby alebo niekoho, kto je 
duchovne zrelý. Hlavne nezostať v pozná-
vaní a hľadaní sám.
3. Dôverovať Bohu, že On sa o všetko 
postará. Pre Boha akákoľvek ťažká si-
tuácia nie je problém. V jednej piesni 
od Espé sa spieva: „Ak je Boh za nás, kto 
môže stáť proti nám.“

Sestra Rita, vďaka za rozhovor a svedec-
tvo.
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Z lonDýnA 

Milí dubnickí farníci, 

vďaka osloveniu redakčnej rady Farských 
zvestí, vás chcem aspoň krátko pozdra-
viť na začiatku pôstneho obdobia. 

Od môjho odchodu z dubnickej farnosti 
ubehli už viac ako dva roky. Ako mnohí 
určite viete, hlavný predstavený saleziá-
nov dona Bosca, v tom čase don Pasqual 
Chavez, mi určil ako miesto misijnej 
destinácie Veľkú Britániu. Veľká Británia 
spolu s ďalšími krajinami západnej Euró-
py bola zaradená medzi nové misijné 
územia, ktoré tvoria súčasť tzv. Projektu 
Európa. Dôvodom je najmä sekularizá-
cia, strata kresťanských koreňov Európy 
a dôsledkom toho aj nedostatok kňaz-

n Práce na novom kostole pokračujú. V 
týchto dňoch sa robí kúrenie a budeme 
pokračovať položením dlažby. 

Zároveň pripravujeme projekt interiéru. 
Kostol by mal byť posvätený 16. augusta 
2015 presne na 200. výročie narodenia 
sv. Jána Bosca. 

Dovtedy nás čaká ešte veľa práce. Ku 
kolaudácii bude potrebné dokončiť aj 
parkovisko.  

ských a rehoľných povolaní. Ako odpoveď na 
túto výzvu hlavný predstavený saleziánov 
dona Bosca posiela každoročne  misionárov 
nielen do tradičných miest prvej evanjeli-
zácie, ale aj do tých krajín, ktoré už boli 
evanjelizované, avšak v dôsledku kultúry 
života stratili kresťanské hodnoty. 
Vo Veľkej Británii sú saleziáni prítomní na 7 
miestach. Celkovo je ich v saleziánskej pro-
vincii asi 70. 

Od môjho príchodu do Anglicka patrím do 
saleziánskej komunity v Londýne. Našej 
komunite je zverená starosť o saleziánsku 
farnosť Najsvätejšieho Srdca a školu sv. 
Jána Bosca. V súčasnosti prebieha výstav-
ba novej školy a tiež nového saleziánskeho 
domu. Našu komunitu tvoria piati saleziáni. 

Ja pracujem vo far-
nosti Najsvätejšieho 
Srdca v spolupráci 
s miestnym diako-
nom. Naša farnosť 
je počtom podstat-
ne menšia ako dub-
nická farnosť, ale 
veľmi rôznorodá na 
farbu pleti a pôvod 
-  približne 50 roz-
ličných krajín sve-
ta. To, čo spája ľudí 
tejto farnosti, je 
ten istý Boh, ktorý 

je Otec všetkých národov. 

Jednou z mojich radostí je naša mlá-
dežnícka skupina „Young adults prayer 
group“. Sú to mladí z rozličných krajín 
sveta, ktorí v tomto anonymnom svete 
našli jeden v druhom brata, sestru, s 
ktorým sa môžu deliť o vieru a podpo-
rovať sa modlitbou. 

Chcem sa vám všetkým poďakovať za 
každú jednu modlitbu a tiež vás uistiť o 
modlitbe za vás. 

Ježiš hovorí: „Stojím pri dverách a klo-
pem“ (Zjv 3,1-6.14-22). Úprimne vám 
prajem, aby ste mu počas týchto dní 
pôstu otvorili dvere svojho srdca a boli 
uzdravení Jeho milosťou. 

Don Peter Pagáč

15. 2. 2015 Londýn 

nový kostol 

Preto prosíme 
o modlitby aj o 
finančnú pomoc. 
Pomohlo by nám 
aj zapožičanie 
finančných pro-
striedkov na jeden 
až dva roky. 

Dúfam, že sa nám 
podarí zmobilizo-
vať všetky sily, aby 
mohol byť kostol 
posvätený v plá-
novanom termíne. 
Bol by to naozaj 
pekný darček k 
významnému výro-
čiu, na ktorý sa 
saleziánska rodina 
na celom svete pripravuje už tri roky. 

Zverujem všetko naše úsilie sv. Jánovi  
Boscovi a Panne Márii Pomocnici.
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Oslava bl. Laury Vicuňovej, patrónky 
nielen celoslovenského združenia Lau-
ra, ale aj nášho centra voľného času, 
má obvykle svoje tematické zamera-
nie. Pretože v tomto roku pekná hŕstka  
mladých ľudí, našich animátorov, absol-
vuje svoje skúšky dospelosti = maturi-
tu, toto sa nedalo prehliadnuť.  Takže: 
„Maturanti verzus zvyšok sveta“. 

Toto motto 17.1. bolo nosným prvkom 
programu Laurapárty pre starších mla-
dých. Šikovný moderátor Feri B. roz-
delil prítomné zhromaždené ľudstvo 
podľa názvu a zadelil úlohy. Povin-
nosťou maturantov bolo nastrihať, uro-
biť a rozvešať zelené stužky po celej 
miestnosti. Na stužky mali napísať nie-
len svoje mená, ale aj neprítomných 

stále noc A tMA      

Keď o tom rozmýšľam, tak mi naskakuje 
zlatopriadkovské: „Aj v noci noc, aj vo 
dne noc...“   Aj na Vianoce noc, aj na 
Veľkú noc noc. Čo to s tou nocou je?
Keby záležalo na nás, ľuďoch, my by sme 
už dávno spáchali genocídu všetkého 
temného v našom živote. Logické. Kto sa 
rád nechá zavaliť tmou?
    
Každý rok to na nás ale príde, či chceme, 
alebo nie a zdá sa mi to  celkom dobre 
zapasované. Ten nástup skorých večerov 
v zime pred Vianocami, tá veľkopôstna 

spomienka temného prechodu židovského 
národa nocou svojho vyslobodenia a spásonos-
ný veľkonočný triler Ježišovej lásky. 
     
Tma verzus svetlo, tápanie verzus blik-blik!.....
Blažené kontrasty. Tma odzbrojuje, ale aj 
stmeľuje a niekedy ponúkne človeku aj  trochu 
romantiky pri táboráku a slanine. 
     
Dobre, že tma sa nedá vyoperovať zo života. 
Prišli by sme o realitu, že sa človek napriek 
svojej veľkosti a schopnostiam  nevyhne potá-
caniu a dezorientácii, ktorá ho ale mobilizuje, 

aby bol solidárnejší, ľudskejší a vypustil 
na slobodu vedomie, že nezvláda všetko.       
     
Prišli by sme o polnočný jas anjelských 
spevov s vynikajúcou správou o príchode 
malého, ale silného Svetla do našich tem-
nôt a o každoročné prežívanie generálne-
ho víťazstva veľkonočného jasu. Prišli by 
sme o kontrasty, ktoré majú svoj význam 
a mohol by nastať výpadok pamäti, ktorý 
by bol vážnejší ako výpadok v jadrovej 
elektrárni... že Boh je naše permanentné 
Svetlo.

Zvyšok svetA“ 

maturantov strediska. 
     
„Zvyšok sveta“  zatiaľ písal ódu na 
maturitu a maturitný rap. Tieto výtvo-
ry odzneli pre našu maturujúcu skupinu 
hneď potom, ako vstúpili do zelené-
ho kruhu uprostred miestnosti a boli 
zviazaní do veľkej zelenej mašle. 

Ostatní prítomní si mohli vziať jednu 
stužku s menom maturanta, ktorého by 
mali sprevádzať modlitbou, fandením, 
prípadne vecnými darmi . 

Nasledoval „Amundsen kvíz“, ktorého 
otázky obsahovali všeobecný životný aj 
vedomostný rozhľad  a suverénne v 
ňom vyhrali práve maturanti.

Ako povedala jedna z účastníčok: „Títo 
mladí ľudia z nášho strediska sa vedia 
baviť, pracovať, aj modliť. Sú pre stre-
disko darom.“
   
Súhlasíme a chceme ich, hlavne tých 
maturujúcich, podporovať modlitbou a 
fandením v ich kroku smerom k dospe-
losti. 
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sAleZIánskI spolupRAcovnícI 
Asc sA opäť stRetlI 

n Dňa 11. januára 2015 sa v dubnickej 
farnosti konala konferencia saleziánov - 
spolupracovníkov.

Začalo sa svätou omšou vo farskom 
kostole, ktorú celebroval delegát don 
Jozef Kosmál. Počas homílie don Kos-
mál hovoril o niektorých činnostiach, 
ktoré ASC spolupracovníci konali počas 
uplynulého roku a povzbudzoval ich k 
aktívnemu saleziánskemu životu. Počas 
svätej omše bola aj obnova prísľubov 
saleziána - spolupracovníka. Potom sa 
všetci presunuli do katolíckeho domu, 
kde pokračovali určeným programom. 
Hosťom konferencie bol p. farár don 
Bielik, sestry FMA a člen Provinciálnej 
rady Richard Ondrišík, ktorý prišiel aj so 
svojou rodinou. 

Oboznámil ich s prezentáciou a novým 
heslom na rok 2015:
AKO DON BOSCO S MLADÝMI A PRE 
MLADÝCH

Hlavné rysy hesla:
n slovo, ktoré zjednocuje celú salezi-
ánsku rodinu
n pohľad na dona Bosca s túžbou 
nadobudnúť srdce Dobrého Pastiera
n prednostná pozornosť voči mladým a 
osobitne chudobným

n Všetko sa to začalo pred troma rokmi, 
kedy nás po jednom oslovil don Jozef 
Kosmál. Jeho pozvanie bolo láskavé, 
povzbudivé,  plné optimizmu a humoru, 
ktorý je pre dona Kosmála príznačný. 
Vybudovať nové dielo stojí množstvo 
námahy. 

S modlitbami, trpezlivosťou a dôverou 
k Panne Márii - Pomocnici kresťanov sa 
však konajú zázraky. A tak sme sa po 
troch rokoch aktívnej prípravy dočkali a 
dubnická saleziánska rodina sa rozrástla 
a novú zložku – Združenie Márie Pomoc-

Niektorí spolupracovníci sa zdieľali s ostat-
nými v oblasti ekonomiky, misií a činností, 
ktoré konali počas uplynulého roku. Tých 
činností a rôznych akcií bolo v minulom 
roku veľa, napr. pravidelné mesačné CDS – 
cvičenia dobrej smrti, animačno – formačné 
stretnutia, púť do Šaštína a na Skalku, výlet 
do Červeného Kameňa, chata v Slávnickom 
Podhorí, Noc modlitieb za deti a rodiny a 
mnoho ďalších. Priestor na diskusiu dosta-
li aj ostatní spolupracovníci, ktorí vyjadrili 
svoje postrehy z rodinného  alebo pracovné-
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ho života. Každému spolupracovníkovi 
bol ponúknutý nový Projekt apoštolské-
ho života združenia saleziánskych spolu-
pracovníkov. Po požehnaní Panny Márie 
Pomocnice, ktoré udelil p. farár, sa 
pokračovalo v rodinnom duchu v družnej 
debate pri chutnom občerstvení. 

DA MIHI ANIMAS, CETERA TOLLE!

DAJ MI DUŠE A OSTATNÉ SI VEZMI !

sA RoZRástlA 
nice (ZMP). Stalo sa tak 
nedávno, na sviatok patró-
nov našej diecézy – sv. Cyri-
la  a Metoda (14. februára). 
Kandidáti na členstvo zložili 
prísľuby počas slávnostnej 
svätej omše, ktorú celeb-
roval provinciálny vikár don 
Martiška, spolu s delegátom 
ZMP donom Jánom Zauškom, 
donom Kosmálom a samo-
zrejme, s direktorom sale-
ziánskej rodíny v Dubnici – 
donom Ragulom. 

Všetci noví členovia sú si plne 
vedomí skutočností, že zložením prísľubov 
a založením spoločenstva nič nekončí, ale 
práve naopak, všetko sa len začína. V živo-
te dona Bosca, ktorý bezhranične dôveroval 
Panne Márii, sa udialo množstvo zázrakov. 
Aj v našich životoch, priamo cez nás, môže 
Boh konať zázraky, ak budeme smelo a 
trpezlivo plniť jeho vôľu. A túto silu čerpá-
me v modlitbe a dôvere v pomoc Pomocnice 
kresťanov, ktorá nás neustále sprevádza na 

ceste duchovným životom. 

Ďakujeme Ti, Bože, že si v nás skrze 
nášho kňaza vzbudil zmysel pre toto 
povolanie. Daj, aby sme na príhovor 
Márie Pomocnice a dona Bosca žiarili 
svetlom kresťanskej lásky a radosti. Daj, 
aby sme boli príkladom Tvojej neko-
nečnej lásky, najmä voči tým, ktorých 
don Bosco miloval najviac – voči našim 
mladým.
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n Dňa 27.3.2015 si Dubničania pripomenú 280. výročie smrti  významnej osobnosti sloven-
ského národa Jána Baltazára Magina.

le, ktoré pripomínajú túto významnú osob-
nosť. Jedna je na katolíckom dome a druhá 
v predsieni dubnického kostola. Jeho meno 
nesie aj dubnický park, ktorý sa nazýva – 
Park Jána Baltazára Magina.  
Miestny odbor Matice slovenskej v Dubnici 
nad Váhom často prezentoval túto význam-
nú osobnosť aj v základných a stredných 
školách. Pre žiakov organizoval súťaž, ktorú 
aktívne podporili učitelia i riaditelia jed-
notlivých škôl.

Vo Vrbovom je po Jánovi Baltazárovi Magi-
novi pomenované gymnázium.

Pri tejto príležitosti treba poďakovať pred-
staviteľom mesta Vrbové, ktorí Dubničanom  
poslali dôležité podklady a portrét Jána 
Baltazára Magina.

Narodil sa 6.1.1681 vo Vrbovom pri Piešťanoch. 
Študoval vo Viedni, kde získal aj akademický 
titul. Od roku 1719 až do svojej smrti pôsobil v 
Dubnici nad Váhom. Zomrel 27.3.1735. Pocho-
vaný je v krypte dubnického kostola. 
Ján Baltazár Magin napísal v roku 1723 na dub-
nickej fare známu Apológiu, v ktorej zdôraz-
ňoval, že slovenský národ je rovnocenný s 
ostatnými národmi v Uhorsku.

Kto pozná históriu nášho národa dobre vie, čo 
táto obrana pre slovenský národ v tom období 
znamenala.Bol to významný čin medzinárod-
ného dosahu, ktorý neskôr vysoko hodnotili 
bernolákovci i štúrovci. Ján Baltazár Magin 
bol významným teológom, právnikom a spiso-
vateľom. 

V Dubnici nad Váhom sú dve pamätné tabu-

n Pred časom (dosť dlhým časom - asi 
3roky) som sa podujal zreštaurovať dre-
vené plastiky  Pána Ježiša a dvoch lotrov 
z dubnickej kalvárie. Sú to veľmi cenné 
diela neznámeho majstra, na ktorých 
sa podpísali ruky vandalov ešte v 70. 
rokoch.

Opravu v tých časoch zrejme nebo-
lo možné uskutočniť dôsledne, lebo 
chápadlá slávnej štátnej bezpečnos-

čo Je s lotRAMI?

ti zasahovali do všetkého, čo len trochu  
súviselo s náboženstvom. Neznámy „maj-
ster“ urobil, čo vedel, len aby dubnic-
ká kalvária nezostala bez týchto plastík 
ukrižovaných.

Nebudem podrobne rozpisovať, aké rôz-
ne materiály boli použité na danú opravu, 
ale zub času a poveternostné vplyvy sochy 
úplne zničili.

Na zimu sa plastiky vždy snímajú a pre-
vezú na dubnickú faru, kde sa uschovajú 
pred zimným nečasom.  V minulosti ich 
ochotné ruky domácich alebo „farských 
kutilov“ vždy pretreli rôznymi druhmi 
farieb a na jar sa opäť zavesili – ako-tak 
ľudovo zrenovované. Vďaka  za ochotu a 
nezištné prevedenie, ale plastiky držali 
pohromade už len vďaka hrubým nánosom 
farieb.

Po odstránení asi šiestich nánosov som stál 
pred faktom, že to nebude „prechádzka 
ružovou záhradou“ a  na rýchle zreštauro-
vanie môžem zabudnúť. 

Plastiku Pána som viac-menej úspeš-
ne zvládol za rok, ale jeden lotor sa 
mi po odstránení farieb, doslova a do 
písmena rozpadol. Identifikoval som 
sklenú vatu, rôzne kovové plechy, zvyš-
ky epoxidovej výplne a úplne hnilé kusy 
lipového dreva. Stál som pred dilemou 
čo skôr? Dať vyrobiť novú plastiku ale-
bo sa pustiť do práce so zvyškami rúk 
a celý trup i hlavu vyrezať z lipového 
kmeňa. 

Z finančných dôvodov (stavba nového 
kostola a iné farské výdavky) pred-
chádzajúci pán farár Pagáč a terajší 
don Bielik rozhodli o druhej alternatí-
ve.

V tom čase som zmenil zamestna-
nie a začal som pracovať ako školník 
v Základnej škole sv. Dominika Savia, 
kde je práce aj pre troch školníkov a 
reštaurovanie sa dosť spomalilo. Avšak 
napriek školníckym  povinnostiam sa 
začína kus lipového kmeňa podobať na 
lotra z kalvárie.

Preto prosím dubnických farníkov o 
trpezlivosť a porozumenie. Chcem, 
aby dubnická kalvária mala opäť svoje 
plastiky na svojich miestach v najbliž-
šom čase a v pôvodnej hodnote. 

Prosím o modlitby. 

Sv. Jozef, oroduj za nás!
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kráčať cestou 
Ježiša – 

cez svoje 
povinnosti

n Prednedávnom ma k slzám dojal prí-
beh írskeho kňaza, ktorý neváhal vstúpiť 
medzi rozvášnený dav, aby bránil živo-
ty dvoch nevinných obetí pogromu. Ich 
život však zachrániť nedokázal. 

Kľačiac pri krvavých a zlynčovaných te-
lách ho zachytil fotograf. Nebohým udelil 
sviatosť pomazania. Viac urobiť nemohol 
– splnil si svoju povinnosť. S úžasom tak- 
tiež sledujem správy o záchranároch a hasi-
čoch, ktorí  rovnako neváhajú nasadiť svoj 
vlastný život, aby zachránili iných. Beriem 
ich ako hrdinov. Oni sa však vždy pokoria 
slovami: „Plnili sme si len svoje povinnos-
ti.“ Nie, neplnili! Oni riskovali svoj vlastný 
život. To všetko z lásky k človeku. 

Keď sa povie slovo „povinnosť“, väčšine 
ľudí napadne práca, starosti, úlohy... Na 
svete je množstvo ľudí, a mnohých takých 
poznám, ktorí si svoje povinnosti plnia na 
jednotku. Mnohí z nich sú úspešní podnika-
telia, športovci alebo umelci a organizátori 
veľkých podujatí. Na druhej strane exis-
tujú ľudia, ktorých úspechy vníma málo-
kto. Starajú sa doma o chorého, opat - 
rujú nevládneho, slúžia mnohým. Mno-
hokrát úplne nezištne. Čo napríklad taká 
matka detí? Koľkokrát ju niekto pochváli za 
to, že je vzornou matkou? Alebo  taká bab-
ka, prípadne dedko, ktorí opatrujú malé 
vnúčatá? Koľkokrát počujeme pochvalu v 
spoločnosti, že sú vzornými plniteľmi svo-
jich „povinností“? Alebo čo taká pomoc 
detí svojim rodičom? Berie sa ako samo-
zrejmosť, ale ňou naozaj nie je. Ich obeta 
je skrytá; často ju vidí iba samotný Boh... 
     
Ježiš tiež, ako môžeme počúvať v statiach 
evanjelií o jeho pôsobení vo svete, doko-
nale plnil svoje úlohy. Putoval po mnohých 
regiónoch a ohlasoval Božie kráľovstvo a 
pokánie. Popritom učil a uzdravoval nedu-
hy všetkého druhu. Niekto by povedal, že 
to bolo úžasné. Rovnako na to hľadeli aj 
svedkovia jeho zázrakov. Netušili však jed-
no - jeho „povinnosť“ týmto neskončila. 
Na zem prišiel nielen preto, aby vyliečil cho-
rých a povedal múdre slová. On prišiel uká-
zať Cestu a prišiel nás spasiť. Vedel, že za 
nás zomrie. Nie pre naše zásluhy, ale z lás-
ky k nám. Ježiš dokonale plnil svoje úlohy, 
pretože plnil vôľu svojho Nebeského otca. 
Svedectvo jeho ukrutnej smrti a zmŕtvych-
vstania je aj pre nás ukážkou toho, kam až 
siaha Božia láska. 
      
Mnohí ľudia vo svete to pochopili. Svedo-
mito žijú kráčajú na vrchol po ceste spásy, 
plniac  si svoje každodenné povinnosti. 
Nie však pre pocit dobre vykonanej prá-
ce a už vôbec nie výlučne pre svoj vlast-
ný prospech. Robia tak z lásky k ľudom, v 
ktorých vidia samotného Krista. Sú mojím 
veľkým vzorom!     

pôstom k 
veľkonočnej radosti

n Už sa toho o referende pred aj po ňom 
povedalo a napísalo mnoho. Pokúsim sa 
menej opakovať štatistické a analytické 
údaje (ako napríklad, že na Slovensku sa 
ku kresťanstvu v roku 2011 prihlásilo viac 
ako 70% obyvateľov a že na referende 
sa zúčastnilo len 21% voličov ) a pozrieť 
sa na to z iného uhla pohľadu, pretože 
možno ešte viac ako ústavu potrebujeme 
zmeniť klímu v našich rodinách, popraco-
vať na manželských, rodičovsko- detských 
či súrodeneckých vzťahoch a pozrieť sa do 
svojho srdca.

Jasné, že netreba rezignovať na to, čo 
sa deje v ostatných štátoch Európy a aké 
zákony, nariadenia a smernice sa k nám 
pretláčajú. Treba sa aj naďalej politicky 
a občiansky angažovať a chrániť rodinu 
a prirodzené hodnoty aj zákonmi, lebo, 
dovolím si povedať, že aj to je hlboko 
kresťanské. Ale myslím, že je na mieste 
položiť si aj otázky typu: „Aký mám teraz 
vzťah so svojím partnerom, s ktorým som 
sa rozhodol z lásky si založiť rodinu? Koľko 
času si nachádzam na svoje deti? Kedy sme 
si naposledy celá rodina vyšli na výlet a 
kedy sme sa spolu pomodlili aspoň desiatok 
ruženca?“ 

Nebojme sa byť kresťanmi na plný úväzok, 
odmietnuť lepšie postavenie, či nadčas 
v práci, ktoré by boli na úkor nášho času 
doma. Nemajme strach z výsmechu zo stra-
ny kolegov či spolužiakov, keď sa priznáme 
k pravým a prirodzeným hodnotám. Samo-
zrejme, snažme sa ich vyjadriť priamo a 
jasne, ale s láskou a primeraným uvedome-
ním si ,že nie vždy stojíme s tým druhým v 
ringu a našou úlohou je poslať ho úderom 
„svojej" pravdy k zemi.

k pôstu, 
vedie nás 
k seba-
z d o k o -
naľovaniu 
a posú-
va nás bližšie k Bohu. Táto cesta však 
nekončí 40-dňovým pôstom ani veľkonoč-
ným trojdním. 

Je to cesta nášho života. Sme povola-
ní na to, aby sme každý deň prispievali 
kúskom svojho dobra a svojej obety, aby 
bol svet lepší. Aj keď je to niekedy ťažké 
a už sme vyčerpaní, vždy máme nádej i 
oporu v Bohu a v nebeskej Matke Márii. 
Oni sú tu vždy pre nás. Ale nie je to len o 
bolesti. Medzi týmto všetkým treba nájsť 
aj radosť  a tešiť sa. Predsa máme z čoho 
byť aj veselí. Niekedy sa práve v ťažkých 
chvíľach ukazuje pravá dobrota a pria-
teľstvo. Pôst by sme nemali brať ako nie-
čo negatívne, ale naopak, prijať ho ako 
výzvu stať sa lepším človekom.

Ešte som chcel spomenúť kresťanstvo a 
homosexualitu, aj keď je to veľmi široká 
téma, o ktorej by sa dalo veľa diskutovať. 
Ja poviem možno len toľko, že by sme sa 
ako kresťania mali skutočne snažiť neza-
mieňať homosexualitu s človekom, ktorý 
má homosexuálne cítenie, komunizmus 
s komunistom a liberalizmus s liberalis-
tom, ako na to pred referendom pekne 
upozorňoval vdp. Marián Kuffa. Lebo ako 
o nich hovorí aj KKC: „Treba ich prijímať 
s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať 
sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej 
diskriminácie voči nim“(paragraf 2358). 
Nie schvaľovať homosexualitu ako prirod-
zený a správny štandard, ale ani zatraco-
vať človeka pre niečo, začo niekedy ani 
nemôže. A tak si prosme o túto múdrosť, 
odsudzovať a priamo sa postaviť proti zlu 
a hriechu, ktorému dnes čelíme, ale milo-
vať a prijímať hriešnika, človeka, brata, 
ktorý je tak ako ja Božím dieťaťom.

Na záver by som chcel povedať, že som 
presvedčený, že aj napriek neplatnému 
referendu, aj v ústrety takým závažným 
skutočnostiam ako napr. šírenie gender 
ideológie v EÚ môžeme a sme povola-
ní hľadieť do budúcnosti s nádejou a 
radosťou v srdci, ktorá pramení z lásky, 
moci a milosrdenstva nášho Boha, pred 
ktorým sa raz skloní každé koleno (porov. 
Iz 45,23), ktorý „tak miloval svet,  že dal 
svojho jednorodeného Syna, aby nezahy-
nul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný 
život" (Jn 3,16) a ktorého môžeme volať 
Otcom. Priviňme sa teda celým srdcom 
k nemu, odovzdajme mu svoje rodiny, 
túžby, povedzme o svojich strachoch a 
bolestiach a aj v nadchádzajúcom pôst-
nom období spolu so sv. sestrou Faustínou  
hovorme slová: „Ježišu, dôverujem ti."

n Pôst je obdobie, keď sa človek môže 
stíšiť, zahľadieť do svojho vnútra a byť v 
intenzívnejšom stretnutí s Pánom. Máme 
čas premýšľať nad svojím životom a nad 
tým, čo sa nás čaká. Čas pripraviť sa na 
najväčší sviatok v roku - na Veľkú noc. 

Skôr ako budeme sláviť tento sviatok, je 
dôležité uvedomiť si, čo slávime. Na to slúži 
pôst. To, ako sa Ježiš sprítomňuje tajom-
ným spôsobom na každej sv. omši, si práve 
v tomto období obzvlášť pripomíname. Tak 
ako bol Ježiš na púšti 40 dní skúšaný, tak aj 
my sme skúšaní počas pôstu i po všetky iné 
dni. On to nevzdal. Či na púšti, alebo na 
kalvárii, on vytrval až do konca. Zomrel za 
nás, aby sme my mohli žiť. Naším cieľom je 
nasledovať ho, zobrať svoj kríž tak, ako on 
zobral ten svoj. 

Aj o tomto je pôst. Vytrvať v tej ceste, kto-
rá je pre nás ťažká. Zrieknuť sa niečoho, 
čo máme radi, odoprieť si niečo, čo inak 
bežne robíme. Všetka táto námaha patrí 
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hľadieť do budúcnosti s nádejou
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n Modliť sa znamená dať sa Bohu k 
dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek sa 
nachádzame. Už len samotné pomysle-
nie si na Pána je modlitbou. 

Ľudia si často predstavujú pod slovom 
modlitba tichý, sústredený rozhovor 
s Bohom, niekde v úzadí a samote, 
najčastejšie ráno a večer. A tu sa čas-
to stretávame s problémom, pretože 
takýto typ kontemplatívnej modlitby 
sa dá v dnešnej dobe veľmi ťažko usku-
točňovať. (Hlavne rodiny s malými deť-
mi to veľmi dobre poznajú). Väčšinou 
pri večernej modlitbe sa stáva, že už 
sme unavení a na modlitbu buď ne- 
ostane čas, alebo ju len bez sústrede-
nia „odrapkáme“, hlavne, aby sme si 
splnili svoju každodennú povinnosť voči 
Bohu. Podobná situácia nastáva i vtedy, 
keď si človek zaumieni nájsť si čas na 
modlitbu a častejšie sa mu to nepodarí. 
To môže tiež priniesť opačný efekt, či 
už v podobe nervozity, výčitiek alebo 
znepokojujúcich myšlienok, že ho Pán 
nebude mať rád. 

A práve vtedy by sme mali tieto výčitky 
čo najrýchlejšie odohnať z mysle a siah-
nuť po tzv. „vnútornej modlitbe“, kto-
rá nie je časovo ohraničená , ale trvá 

nepretržite počas dňa (i noci). Táto mod-
litba je nádherná v tom, že prebieha kedy-
koľvek chceme a nezáleží na mieste, kde sa 
práve nachádzame. Nemusí byť cielene len 
ráno a večer, ale mala by pretrvávať počas 
celého dňa. Vtedy stačí pomyslenie na Boha 
a už sa začína modlitba - dialóg. Samozrej-
me, že každý dobrý kresťan má najradšej 
tichú a sústredenú modlitbu niekde v ústra-
ní, kedy je len On a Boh, ale nesmie sa zne-
pokojovať, ak sa tak v ten deň nestane. 

Modlitba nám má spôsobovať radosť a nie 
starosť. Radosť zo stretnutia s osobou, na 
ktorú sa tešíme, že sa s ňou môžeme stret-
núť a porozprávať sa, povedať jej, z čoho 
máme práve radosť, obavy, strach atď. Tak-
to budeme prežívať deň s Bohom, budeme s 
Ním riešiť situácie, pýtať sa Ho, ako máme 
konať, postupovať, ako sa máme rozhod-
núť v danej situácii. Tak ako snúbenica túži 
stretnúť svojho milého a dôverne sa s ním o 
všetkom porozprávať, poradiť sa s ním, tak 
by mal človek tiež  nadväzovať rozhovor s 
Pánom. 

Tento dialóg je vždy dôverný a Bohu sa veľ-
mi páči, keď mu hovoríme o všetkom, čo 
nás trápi, čo nás ťaží, čo v ten deň preží-
vame, na čo sme práve nahnevaní, čo nás 
práve potešilo, ako nám niekto pomohol a 

pod. Inokedy mu môžeme zasa povedať, 
že ho ľúbime, že Ho chceme viac cítiť,  
poďakujme sa mu za pekné a dobré 
veci, ktoré nám dáva, že máme slobodu 
v krajine a môžeme Ho verejne vyzná-
vať, alebo budeme svojho Boha celý 
deň iba chváliť. Je to už len na nás, o 
čom sa s Ním chceme rozprávať. 

Najmä v dnešnej uponáhľanej dobe je 
potrebné Boha viac pozývať a volať ho 
do bežných situácií a činností. Potrebu-
jeme dosiahnuť to, aby sa stal súčasťou 
nášho žitia, každodenných udalostí. 
Častým problémom v dnešnom svete je 
ale fakt, že my svoje starosti a trápenia 
riešime radšej s priateľmi, s rodinou, so 
známymi než s Pánom. Riešenia situá-
cií bez Boha idú vždy pomalšie. Buďme 
preto všímaví a bdelí na Boží hlas. Pre 
túto dôvernosť, Božie spojenie a ovo-
cie, ktoré každá modlitba prináša, neza-
búdajme na ňu a využívajme tento druh 
„korešpondencie“ s Bohom. Nemali by 
sme zabúdať udržiavať tento vzťah, aby 
sa nestalo to, že nám Ježiš povie, že nás 
nepozná, lebo sme svoje problémy rieši-
li so všetkými ľuďmi, len nie s ním a On 
o nich kvázi „nevedel“. 

pôstna 
fatimská 

sobota 

v Dubnici nad váhom
 v kostole sv. Jakuba

7. marca
10.00 hod.

modlitba 
bolestného 

ruženca, 
svätá omša 
s úmyslom:
za rodiny

Májová 
fatimská 

sobota

2. mája
   10.00 hod.

modlitba 
slávnostného 

ruženca, 
svätá omša 
s úmyslom:
za zasväte-
ných a nové 
povolania
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n 30. apríl 2000. Nedeľa. Rím – Námes-
tie sv. Petra. Pápež Ján Pavol II. slávi 
slávnostnú svätú omšu, počas ktorej 
kanonizuje rehoľnú sestru Faustínu Ko-
walskú. V homílii povedal: „Je dôležité, 
aby sme prijali celé poslanie, obsiahnuté 
v Božom slove na dnešnú Druhú veľko-
nočnú nedeľu, ktorá sa od tohto dňa bude 
v celej Cirkvi nazývať «Nedeľa Božieho 
Milosrdenstva». L’Osservatore Romano, 
poľské vydanie, 6/2000, s. 25–26.

Ján Pavol II. okrem toho poukázal na 
dôležitosť posolstva o Božom milosrden-
stve. Vravel: „Čo nám prinesú nastáva-  
júce roky? Aká bude budúcnosť človeka 
na Zemi? Nie je nám dané vedieť to. 
Jedno je však isté, že okrem ďalších 

Prvý deň: „Dnes mi priveď celé ľudstvo, 
zvlášť všetkých hriešnikov, a ponor ho 
do mora môjho milosrdenstva. Tým 
ma potešíš v trpkom smútku, ktorý mi 
spôsobuje strata duší.“ 

Druhý deň: „Dnes mi priveď duše kňa-
zov a rehoľné duše a ponor ich do môj-
ho nekonečného milosrdenstva. Ony mi 
dali silu vydržať bolestné umučenie, 
nimi ako tepnami prúdi na ľudstvo moje 
milosrdenstvo.“

Tretí deň: „Dnes mi priveď všetky zbožné 
a verné duše a ponor ich do mora môjho 
milosrdenstva. Tieto duše ma utešovali 
na krížovej ceste, boli tou kvapkou úte-
chy v mori horkosti.“

Štvrtý deň: „Dnes mi priveď pohanov 
a tých, ktorí ma ešte nepoznajú. Aj na 
nich som myslel vo svojom bolestnom 
umučení a ich budúca horlivosť potešila 
moje srdce. Ponor ich do mora môjho 
milosrdenstva.“

Piaty deň: „Dnes mi priveď duše here-
tikov a odlúčených bratov a ponor ich 
do mora môjho milosrdenstva. V bolest-
nom umučení mi trhali telo i srdce, teda 
moju Cirkev. Keď sa vracajú k jednote s 
Cirkvou, moje rany sa hoja, a tak zmier-
ňujú moje utrpenie.“ 

Šiesty deň: „Dnes mi priveď duše pokor-
né a tiché i duše malých detí a ponor ich 
do môjho milosrdenstva. Tieto duše sa 
najviac podobajú môjmu srdcu, ony ma 
posilňovali v horkých mukách agónie. 
Videl som ich ako pozemských anjelov, 
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mne žiadna duša, hoci by jej hriechy 
boli ako šarlát” (Denníček 300, 699). 

Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, 
prejavme Bohu svoju dôveru jedno-
duchými slovami: „Ježišu, dôverujem 
Ti“ a preukážme milosrdenstvo blíž-
nym. Nech sú naše duše v stave milosti 
posväcujúcej a dôstojne prijmime svä-
té prijímanie. 

Dovoľme Pánovi, aby nás jeho milosr-
denstvo preniklo, naplnilo a pretvorilo 
na svedkov Božieho milosrdenstva. Prá-
ve takých potrebuje dnešný svet!

DevIAtnIk k božIeMu MIlosRDenstvu

(podľa Denníčka sr. Faustíny kowalskej) 

„Túžim, aby si počas týchto deviatich dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu, úľavu a všetky milosti, 
ktoré budú potrebovať v ťažkostiach života, a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do môjho srdca inú skupinu duší a ponoríš 
ich do mora môjho milosrdenstva. A ja všetky tieto duše privediem do domu môjho Otca. Budeš to robiť v tomto aj v budúcom živote. 
A duši, ktorú privedieš k prameňu môjho milosrdenstva, nič neodmietnem. Každý deň budeš prosiť môjho Otca pre moje bolestné umu-
čenie o milosti pre tieto duše." Odpovedala som: Ježišu, neviem, ako sa mám tú novénu modliť, a ktoré duše mám ako prvé priviesť do 
Tvojho najľútostivejšieho Srdca." A Ježiš mi odpovedal, že mi každý deň povie, ktoré duše mám priviesť do jeho Srdca. 

úspechov nebudú, žiaľ, chýbať ani bolestné 
skúšky. Ale svetlo Božieho milosrdenstva, 
ktoré Boh chcel nanovo zveriť svetu skrze 
charizmu sestry Faustíny, bude osvetľovať 
ľudské cesty v treťom tisícročí.“ 

Nebeský Otec nám ponúka svetlo pre naše 
dni. Dáva nám svoje milosrdenstvo a v 
mimoriadnej miere ho na nás túži vyliať 
práve na Nedeľu Božieho milosrdenstva! 

Pán Ježiš o tomto dni hovoril sestre Faustí-
ne: „Kto v tento deň pristúpi k prameňu 
života, dosiahne úplné odpustenie vín aj 
trestov. V ten deň je otvorené vnútro môjho 
milosrdenstva. Vylievam celé more milostí 
na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho 
milosrdenstva. Nech sa nebojí priblížiť ku 

ktorí budú bdieť pri mojich oltároch. Na ne 
vylievam celé potoky milostí. Moju milosť je 
schopná prijať len pokorná duša, pokorné 
duše obdarúvam svojou dôverou.“ 

Siedmy deň: „Dnes mi priveď duše, ktoré 
zvlášť uctievajú a oslavujú moje milosrden-
stvo, a ponor ich do môjho milosrdenstva. 
Tieto duše najbolestnejšie prežívali moje 
umučenie a najhlbšie prenikli do môjho 
ducha. Ony sú živým obrazom môjho ľú-
tostivého srdca. Tieto duše budú žiariť v 
budúcom živote zvláštnym jasom. Žiadna z 
nich sa nedostane do pekelného ohňa. Každú 
zvlášť budem chrániť v hodine jej smrti.“ 

ôsmy deň: „Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo 
väzení očistca, a ponor ich do priepasti môj-
ho milosrdenstva, nech potoky mojej krvi 
ochladla ich páľavu. Všetky tieto duše veľmi 
milujem, splácajú dlh mojej spravodlivosti. 
Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Vezmi 
z pokladnice mojej Cirkvi všetky odpustky 
a obetuj ich za ne... Ó, keby si poznala ich 
utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne 
duchovnú almužnu a splácala mojej spravod-
livosti ich dlhy."   

Deviaty deň: „Dnes mi priveď ľahostajné 
duše a ponor ich do priepasti môjho milosr-
denstva. Tieto duše najbolestivejšie zraňujú 
moje srdce. Kvôli nim najviac trpela moja 
duša v Getsemanskej záhrade. Ony boli príči-
nou, že som vyriekol slová: Otče, vezmi odo 
mňa tento kalich, ak je to Tvoje vôľa. Pre ne 
je poslednou záchranou utiekať sa k môjmu 
milosrdenstvu." 

Ježišu, dôverujem Ti.

Korunka Božieho milosrdenstva - 
každý deň deviatnika.

Deviatnik sa môžeme začať modliť súkrom-
ne alebo v rodinách na Veľký piatok.



Marián Bielik SDB, farár

Program Počas veľkonočných sviatkov
krížové cesty počas pôstu: v kostole každý pia-
tok o 17.15 hod.; každú nedeľu na Kalvárii v Dubnici n/V. o 15.00 
hod.

sPoLočnÁ sPoveĎ v kostole bude v sobotu  
28. marca 9.00 - 12.00 hod. a 14.30 - 17.00 hod.; v Prejte v piatok 
27. marca 10.00 –11.30 a 15.00 – 17.00 hod.

ZeLený Štvrtok PÁnoveJ večere  
-  2. aPríLa 2015
n Svätá omša ráno nebude.
n Večerná svätá omša bude v kostole o 18.00 hod, v kaplnke v II. 
ZŠ o 18.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.
n Hodina bdenia s Ježišom v Getsemanskej záhrade sa začne o 
20.00 hod. v kostole. Kostol bude otvorený do 22.00 hod.

veľký Piatok – sLÁvenie UtrPenia 
a smrti PÁna – 3. aPríLa 2015
n Dnes je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
n Ranné chvály s posvätným čítaním budú o 8.00 hod. v kostole.
n Krížová cesta na Kalvárii v Dubnici n/V. bude o 10.00 hod.
n Obrady budú v kostole o 15.00 hod. a v kaplnke v II. ZŠ o 15.00 
hod.
n Mládežnícka krížová cesta sa začne o 20.00 hod. pred kosto-
lom. Kostol bude otvorený do 22.00 hod.

BieLa soBota – 4. aPríLa 2015
n Ranné chvály s posvätným čítaním budú o 8.00 hod. v kostole.
n Poklona pri Božom hrobe bude  9.00 - 19.00 hod.
n Obrady veľkonočnej vigílie budú len v kostole o 19.30 hod. Začia- 
tok obradov bude pred kostolom. Na obrady si prineste sviece.

veľkonočnÁ neDeľa PÁnovho 
ZmŔtvychvstania – 5. aPríLa 2015
n Sväté omše budú v kostole: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 hod.
V kaplnke v II. ZŠ: 8.00 a 9.30 hod., v Prejte o 8.45 hod.
n Cesta svetla sa začne o 17.30 hod. na Kalvárii v Dubnici n/V., 
odkiaľ pôjdeme ku kostolu.

veľkonočný PonDeLok – 6. aPríLa 
2015
n Sväté omše budú len v kostole: 6.30; 8.00; 9.30; 18.00 hod. Svä-
tá omša o 11.00 hod. nebude. V Prejte bude sv. omša o 8.45 hod.

neDeľa Božieho miLosrDenstva - 
12. aPríLa 2015
n Slávnostná Korunka Božieho milosrdenstva o 15.00 hod. v 
kostole.


