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FARSKÉ 
ZVESTI

n Milé deti a mladí, otcovia a mamy - rodi-
ny, všetci starší - naši seniori a chorí, milí 
farníci! Druhýkrát sa vám takto prihováram 
v službe pastiera farnosti, v ktorej sa, mu-
sím povedať, naďalej učím, spoznávam sa 
s mnohými z vás, rozprávam sa, počúvam, 
rozmýšľam, modlím sa. A stále sa pýtam, 
kam nás vedie Boh v tomto čase? K čomu 
nás ako Cirkev v Dubnici nad Váhom vyzý-
va? Aké obnovené svedectvo chce, aby cez 
nás zažiarilo tomuto nášmu „dubnickému 
svetu“ v tejto zložitej dobe, ktorú prežíva-
me? 
 
Vo svojom prvom príhovore som všetkých 
nás pozval k trom postojom, ktoré vnímam 
ako veľmi dôležité naďalej pre celú našu 
farnosť, a teda pre každého z nás. Preto 
mi dovoľte ich pripomenúť: PREŽÍVAJME 
RADOSŤ prameniacu z Krista a z každoden-
ného počúvania evanjelia. NENECHAJME 
SA ZNECHUTIŤ rôznymi ťažkosťami v nás i 
okolo nás, nedovoľme smútku, aby ovládol 
naše srdce a uzavrel nás do seba. OTVORME 
SA NOVOSTI, ktorou inšpiruje Duch Svätý.
 
Cez týchto pár riadkov by som nás všetkých 
chcel povzbudiť k jednému postoju, ktorý 
sa zrodil aj v našej farnosti pred niekoľký-
mi týždňami a pre mňa je aj vanutím Ducha 
Svätého, ktoré je spojené s novosťou, ktorú 
prináša. 
 
V nedeľu 10. októbra sme v našej farnosti 
vyhlásili možnosť pravidelnej celodennej 
adorácie. Deň na to, 11. októbra pápež 
František pozval pri homílii celú Cirkev krá-
čať spoločne pri otvorení synody. Hovoril o 
troch postojoch. Pristavím sa pri prvom z 
nich, ktorý je pozvaním stretnúť sa: 

„Aj my, čo začíname túto cestu, sme pozva-
ní stať sa odborníkmi v umení stretnutia. 
Nie v organizovaní udalostí či v teoretických 
úvahách o problémoch, ale predovšetkým 
vo venovaní času stretnutiu s Pánom a na-
pomáhaniu stretnutia medzi nami navzá-
jom. Je to čas na to, aby sme dali priestor 
modlitbe, adorácii – tejto modlitbe, ktorú 
tak veľmi zanedbávame: adorujme, dajme 
priestor adorácii, tomu, čo Duch chce po-
vedať Cirkvi; aby sme venovali pozornosť 
tvári a slovu toho druhého, stretli sa tvá-
rou v tvár, nechali sa dotknúť otázkami 
sestier a bratov a pomohli si navzájom, 
aby nás obohatila rôznorodosť chariziem, 
povolaní a úradov.“

V piatok 29. októbra sme začali s pravidelný-
mi piatkovými adoráciami v našej farnosti. 

Milí farníci, v mene saleziánskej komunity 
a komunity sestier vás všetkých pozývam 
nachádzať si čas na stretnutie s naším Pá-
nom cez adoráciu, od ktorého sa učíme 
stretávať sa navzájom, ako nás k tomu 
povzbudzuje pápež František. Vytvárajme 
si čas, hoci len na chvíľu, prísť sa stíšiť a 
pomodliť. Pozývame aj vás, mladí a rodiny, 
prísť na stretnutie s Kristom v Eucharistii. 
Veríme, že cez Krista vedie cesta obnovy 
našej farnosti i každého z nás osobne.
 
V týchto časoch, keď spoločnosť a Cirkev 
čelí veľkému rozdeleniu, dajme priestor Bo-
žiemu Duchu, ktorý jediný je schopný nás 
zjednocovať a obnovovať každého zvnút-
ra cez osobné stretnutie a spoločenstvo s 
Kristom. Modlime sa, dávajme Bohu pries-
tor, nechávajme, nech v nás prebúdza  a 
odkrýva stále väčší hlad a smäd po ňom, 
po Láske. Adventný čas a Vianoce sú práve 
o tom: otvoriť ešte viac naše srdcia Bohu, 

ktorý sa narodil v Betleheme - Dome chleba 
a stal chlebom pre nás, ktorý neustále čaká 
na každého z nás, aby sme sa mu klaňali v 
Eucharistii - chlebe života, prijímali ho a 
nechali sa ním premieňať, a tak sa stávali 
denne lámaným chlebom aj my pre našich 
bratov a sestry. Stávali sa odborníkmi v 
umení stretnutia aj v tejto dobe, svedec-
tvom jednoty pre svet, ktorá je dielom Du-
cha Svätého v nás. 

Adorujme, dajme priestor adorácii, tomu, 
čo Duch chce povedať Cirkvi aj cez nás. 
Toto môže byť aj náš konkrétny krok a záro-
veň prvý krok nášho príspevku k synode, a 
teda v spoločnom kráčaní a obnove Cirkvi v 
Dubnici nad Váhom.

V modlitbe spolu s bratmi saleziánmi a 
sestrami saleziánkami a v prianí milostivého 
času adventu a Vianoc vám praje

don Bohuš Levko,  
saleziánsky direktor a farár
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DIPTYCHU“DIPTYCHU“
(Marko Rupnik SJ)(Marko Rupnik SJ)

Otec: V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.
Všetci: Amen.

MODLITBA 

Prežívame adventné obdobie prípravy na prí-
chod Pána Ježiša, ktorý priniesol nádej a nový 
život svetu. Narodil sa, aby priniesol dobro, 
lásku a pokoj aj do našej rodiny. Modlime sa 
slovami, ktoré nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. 
Otče náš....

Mária, pomôž nám, aby sme sa stretávali s 
tvojím Synom v modlitbe i v ľuďoch, s ktorými 
sa stretávame. Naša dobrotivá Matka, vypros 
požehnanie a vzájomnú lásku pre všetkých 
prítomných. Pomáhaj nám vo všetkých život-
ných situáciách. Spomeň si na nás v hodinu 
našej smrti. Chceme Ťa pozdraviť tak, ako Ťa 
pozdravil anjel: Zdravas, Mária...

Spoločná modlitba v rodine  
PRI ADVENTNOM VENCI

n V prvej časti diptychu 
vidíme Krista, Ukrižova-
ného a Zmŕtvychvstalé- 
ho, odetého do kňaz-
ského odevu. Máme Veľ- 
kňaza, ktorý na seba 
vzal naše slabosti a kto- 
rý prostredníctvom obe-
ty seba samého zjed-
notil ľudstvo s Bohom 
Otcom (Heb 4,15; 9.12 
– 14,26).

Nad ním je zobrazená 
ruka Otca, ktorý Ho pri-
jíma v nebeskej svätyni. 
Vďaka Ježišovi poznáme 
diela Otca a vieme, že 
Jeho ruka je rukou ktorá 
daruje a nič nežiada (ne-
necháva) pre seba. „Keď 
on vlastného Syna neuše-
tril, ale vydal ho za nás 
všetkých, akože by nám s 

PROSBY
(môže sa zapojiť každý člen rodiny)

Očakávame príchod Pána Ježiša. Prišiel na svet 
ohlasovať radostnú zvesť chudobným a uzdra-
vovať skrúšených srdcom tých, ktorí vedia, že 
potrebujú jeho lásku a milosrdenstvo. Prosme 
ho, aby aj dnes ľudia vedeli, že Ježiš ich miluje 
a obdarúva ich svojou láskou.

1. Pane Ježišu, daj, aby Cirkev smelo ohlasova-
la tvoj budúci príchod, a tak utvrdzovala ľudí v 
konaní dobra. 
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás!

2. Pane Ježišu, daj, aby cirkevní predstavení 
s horlivosťou svätého Jána Krstiteľa slovom 
i príkladom pripravovali Boží ľud na tvoj prí-
chod.
3. Pane Ježišu, daruj našej Zemi opravdivý 
pokoj, aby sa nenávisť premenila na lásku a 
túžba po pomste na odpustenie.
4. Pane Ježišu, teba proroci nazvali  
kniežaťom pokoja; napĺňaj všetky rodiny svo-
jou láskou a pokojom, aby žili v šťastí a ra-
dosti.
5. Pane Ježišu, prijmi našich zosnulých do 
neba, aby videli tvoju oslávenú tvár.

MODLITBA
Otec: Roste nebesia z výsosti a oblaky dajte 
Spravodlivého.
Všetci: Otvor sa zem a zroď Spasiteľa. 

Najláskavejší Ježišu, svätá Cirkev s duchovnou 
radosťou slávi pamiatku Tvojho vtelenia, preto 
aj ja chcem prežívať tieto radostné dni v zbož-
nej službe. Všetko v tomto svätom čase budem 
robiť s tým úmyslom, aby som Ti ďakoval(a) za 
Tvoju veľkú lásku, že si prišiel z neba na zem a 
stal sa človekom. Koľko ráz zohnem svoje ko-
leno v tieto dni, prednesiem Ti tým svoju po-
klonu a preukážem úctu, lebo Ty si sa pre mňa 
ponížil a prijal ľudskú prirodzenosť. 

Láskavý Ježišu, pomôž mi, by som sa v  
tieto dni vyslobodil(a) z otroctva hriechu, 
prežíval(a) ich v Tvojej službe a s vďačnosťou si 
spomínal(a) na Tvoje vtelenie. Udeľ mi milosť, 
aby som úprimne oplakával(a) svoje hriechy a 
s radosťou očakával(a) Tvoj príchod. Udržuj vo 
mne i tú myšlienku, že neprídeš zas ako slabé 
dieťa, ale ako spravodlivý sudca súdiť všet-
kých. Nech ma táto myšlienka povzbudzuje k 
dobru a nech ma chráni od hriechu, aby som 
bez strachu a v nádeji mohol(a) očakávať Tvoj 
príchod. Amen.
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ním nedaroval všetko!?“ (Rim 8,32).

V jeho sebadarovaní celému ľudstvu, Kristus 
zbúral múr, ktorý v chráme oddeľoval vyvole-
ný národ od pohanov. „Veď on je náš pokoj! On 
z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral 
medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo.“ 
(Ef 2,14). Niet viac rozdelenia a pre všetkých 
sa otvorila možnosť kráčať po ceste nového 
života. 

Vedľa Krista, alebo lepšie –  časťou Jeho Tela 
je Matka Božia, obraz Cirkvi, ktorá zbiera 
vodu a krv, ktoré vyvierajú z prebodnutého 
boku Syna, symbolu sviatostí. Vnútri kalicha 
sa skrýva holubica, symbol Ducha, ktorý sa 
vznášal nad Synom Božím v krstných vodách 
a ktorý sa teraz vznáša nad sviatosťami. Stojí-
me pred darom Ducha Svätého, ktorý nás robí 
účastníkmi života samotného Boha, synovské-
ho života, komúnia. 

Mária – Cirkev zjednotená s Kristom podá-
va kalich stotníkovi, „pohanovi“ ktorý je v 
skutočnosti prvým veriacim, prvý spoznal v 
Ukrižovanom Kristovi Božieho syna. „Ale Ježiš 
zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová 
opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospod-
ku. Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, 
ako vykríkol a skonal, povedal: "Tento človek 
bol naozaj Boží Syn.“ (Mk 15,37-39). 

Opona svätyne sa roztrhla a Jeho smrťou na 
kríži sa otvorila pre všetkých možnosť stret- 
núť sa s Bohom (Heb 10,19-20). Pri pohľade na 
Ježišov prebodnutý bok, je stotník zasiahnutý 
Duchom Svätým. Nik nemôže povedať: „Ježiš 
je Pán", iba ak v Duchu Svätom.“ (1Kor 12,3).

Za ním sa začína (otvára) zástup ľudí, ktorí 
vďaka jeho svedectvu uverili a sú oblečení v 
Krista (Gal 3,27), dokonca votkaní (vtiahnutí) 
do Kristovho Tela. Vďaka krstu, ako „synovia 
v Synovi“, prijímajú božský život tým, že pijú 
z kalicha.

Kňazská štóla nám pripomína, že prijatím 
ľudskej prirodzenosti Kristus otvoril všetkým 
ľuďom možnosť stať sa synmi a dcérami a žiť 
život ako spoločenstvo, ako pokoj, ako zmiere-
nie.  Prostredníctvom svojej smrti, ktorou nás 
zjednotil vo svojom Tele (Kol 1,22), môžeme k 
Otcovi pristupovať v slobode detí.

Vďaka tomuto daru Božieho Syna na kríži a 
Jeho (návratu) vystúpeniu k Otcovi, Duch Svätý 
môže zostúpiť na celé ľudstvo. Cirkev je povo-
laná ukazovať, že  Boh nenadŕža nikomu (Sk 
10,34), pretože Kristus odstránil každé rozde-

lenie (zbúral všetky múry).

Pôvod synodality je tu, v srdci Krista (syno-
da od gréckeho slova, ktoré znamená – kráčať 
spolu).

n Druhá časť diptychu nás stavia pred večné 
Turíce, kde okolo stola nachádzame apošto-
lov s Petrom v strede a po jeho pravici je Kor-
nélius, ďalší stotník spolu so svojou rodinou. 

Z ruky Boha Otca prúdia plamene Ducha 
Svätého, ktoré osvecujú všetkých a darujú im 
synovský život, aby mohli žiť ako deti, a teda 
aj ako bratia a sestry. Vzájomné porozumenie, 
spolupráca, spoločenstvo a jednota ľudstva nie 
sú len horizontálnou realitou, ale darom, ktorý 
pochádza od Boha Otca a ktorý treba prijať. 
Týmto darom je Božia láska, ktorá nám bola 
zjavená  Kristovou Paschou.
 
V centre obrazu je preto Veľkonočný Bará-
nok (porov. Zjav. 5, 6), zabitý, ale živý, vztý-
čený a upriamený na Otca. Jeho rana zahŕňa 
všetko, o čom sme kontemplovali na prvom 
obrázku a stále pripomína, že synodalita je 
dar, ktorý sa rodí v srdci Krista. Synodalita je 
spôsob, ako byť v spoločenstve a kráčať spolu, 
ktorý vo svetle Ducha a v sile Paschy Syna nás 
orientuje k Otcovi a umožňuje nám rozpoznať 
Jeho vôľu.

Stôl pred Petrom je prestretý obrus s rozlič-
nými zvieratami, prostredníctvom čoho Peter 
chápe, že žiadny človek nie je nehodný v Bo-
žích očiach (porov. Sk 10, 28–29). Peter zažíva 
skutočné obrátenie, vyvolané Duchom, ktorý 
s ním hovoril prostredníctvom videnia prestie-
radla so zvieratami (porov. Sk 10,11-15) a vie-
dol ho k stretnutiu s Kornéliom. 

Pod krížom Mária poznáva v stotníkovi - poha-

novi - prvého veriaceho.  V stretnutí s Kornéli-
om – aj on je stotník - pohan - Peter tiež chápe, 
že tí, ktorých on nazýva pohanmi, Boh chce, 
aby sa stali Jeho ľudom. Keď Peter ohlási ke-
rygmu, teda obsah - prvá časti diptychu, Duch 
Svätý je vyliaty na všetkých prítomných (porov. 
Sk 10, 37–44).

Táto epizóda - predchádzajúca „koncil“ v Je-
ruzaleme (porov. Sk15), predstavuje zásadný 
prvok  pre synodálnu Cirkev - sprostredkuje 
nám skúsenosť Ducha, v ktorej Peter a prvotná 
komunita spoznáva (odkrýva), že nemôže klásť 
prekážky pre spoločnú účasť na zdieľaní viery.
  
Ďalšou postavou, ktorú vidíme vystupovať zo 
skupiny, je žena Kanaánčanka (porov. Mt 15, 
21-28), ktorá pokorne prosila o milosť uzdrave-
nia pre svoju dcéru, pripomenula Pánovi, že aj 
šteňatá jedia omrvinky, ktoré padajú zo stola. 
Jej prítomnosť pri stole vykúpených ukazuje, 
ako Duch Svätý v Cirkvi zhromažďuje ľudstvo 
tým, že dáva všetko, čo je potrebné, aby sme 
mohli žiť ako vykúpení.

Pozorovaním pohľadov sme schopní uvi-
dieť prítomnosť Ducha vo všetkých. Všetci sú  
osvietení Duchom; všetci sa stávajú chrámom 
Ducha. Sú aj takí, ktorí sa pozerajú hore, pre-
tože Duch nás učí vzývať „Abba, Otče“ (porov. 
Rim 8,15-16). Niektorí hľadia na  Baránka, sym-
bol Božej lásky, vyliatej do našich sŕdc pros- 
tredníctvom Ducha Svätého (porov. Rim 5, 5). 
Iné pohľady sa prekrývajú, križujú, pretože tí, 
ktorí prijali Petrovo ohlasovanie, sú naplnení 
Duchom Svätým. Ešte iní sa pozerajú na nás.
 
Duch v skutočnosti zostupuje tiež na nás všet-
kých a zapája nás (zaštepuje) ako Kananejskú 
ženu do postoja pokory a počúvania, aby sme 
prešli od náboženstva, ktoré nás svojimi obrad-
mi zväzuje, k dôvere, k viere v láske, ktorú má 
Boh pre všetkých a ktorá nás oslobodzuje od 
každej podmienečnosti – kultúrnej, etnickej. 
Aj pre nás kresťanov hrozí risk, že viera ako 
nový život, život spoločenstva, teda cirkev-
ný, sa stane náboženstvom, teda štruktúrou 
s predpismi, náukou a zvykmi, ktoré musíme 
dodržiavať, aby sme sa prispôsobili tomu, čo 
je podľa nás „náboženský ideál“.
 
Tento „synodálny“ diptych je výzvou na pre-
konanie rozdelení a pre našu disponovanosť k 
postoju, vďaka ktorému môžeme byť jednotní 
v počúvaní druhých (počúvať sa navzájom); 
a všetci v počúvaní Ducha Svätého, „Du-
cha pravdy“ (Jn 14,17) a týmto spôsobom sa 
podieľať na spôsobe, akým Boh vedie dejiny, 
ktorým je Veľkonočný baránok, teda darovania 
seba samého.

Celý „synodálny“ diptych je vložený do vzťahu 
medzi červenou a modrou, teda na božstve 
a ľudstve (divino – umano) Krista a Cirkvi. Čer-
vená označuje Boha, pretože je to farba ohňa, 
tepla, svetla a tiež krvi - a preto aj života, 
ktorý má svoj zdroj v Bohu. Modrá ukazuje na 
človeka, pretože človek je jediný tvor, ktorý sa 
pozerá na nebo, zatiaľ čo všetky ostatné tvory 
sú obrátené k Zemi. Existujú rôzne modré pre 
rôzne osoby, pretože každá osoba je jedineč-
ná.

https://www.edizionilipa.com/wp-
-content/uploads/2021/10/Commen-

to-alle-due-icone-sinodali-ITA.pdf                                                                                                 
Preklad Peter Bicák SDB
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Zoznamka S NOVÝMI  
SESTRAMI DANKOU A ANDREOU

n Sme tu medzi vami od augusta 2021 a 
zdá, že spolu tu prežijeme neopakovateľ-
né mesiace. V neistote tejto situácie nevie-
me, čo nás v budúcnosti čaká, ale chceme 
spolu ťahať za jeden povraz. Dovoľte pre-
to, aby sme sa vám trochu predstavili.

OPÄŤ V DUBNICI
Danka: Kedysi som tu už pôsobila štyri 
roky. Niektorí si ma ešte pamätajú a aj sa si 
na mnohých spomínam. Vrátila som sa sem 
po osemnástich rokoch a teda deti a mladí z 
mojich čias  majú vlastné rodinky a vlastný 
život. Veľmi sa teším, keď sa s nimi stret-
nem, pripomenieme si, čo sme spolu zažili, 
porozprávame, ako sa majú teraz. Dokonca 
jedno moje bývalé stretko si chce zorgani-
zovať stretávku. 
Sestry v komunite už sa na mne smejú, lebo 
sa často pýtam: „Ako sa táto mamička vola-
la za slobodna?“ Lebo tvár mi je povedomá, 
ale súčasné meno mi nič nehovorí.

Andy: Ešte pridávam, že často počujem, 
ako ľudia Danke povedia, že sa za tie roky 
vôbec nezmenila. Akoby zastal čas. :-)

PRVÉ DOJMY Z DUBNICE
Andy: Ešte stále som v stave očarenia – je 
tu veľmi pekne – veľa zelene, krásna kveto-
vá výsadba, milí ľudia. To človeku, ktorý sa 
tu zatiaľ hľadá, nesmierne dobre padne. Cí-
tim tu silné saleziánske korene, odkaz dona 
Čakánka žije a odovzdáva sa novým generá-
ciám – ľudia tu v hlboko sebe majú typickú 
saleziánsku srdečnosť, kňazi majú ohromnú 
odhodlanosť spovedať a čo je hlavné – majú 
koho.

Začínam pomaly „vyhmatávať“ aj boľavé 
miesta – napr. závislosti od návykových lá-
tok: „sfetovaných“ mladých aj rodičov – a to 
nielen kdesi mimo, ale blízko nás.

ČO SME ROBILI PREDTÝM, 
NEŽ SME PRIŠLI DO DUBNICE
Danka: Trinásť rokov som pracovala v Cen-
tre pre deti a rodinu v Rožňave. Fungovali 
sme veľmi podobne ako detský domov ro-
dinného typu. Keď som odchádzala, mali 
sme v starostlivosti desať detí, čo je naša 
plná kapacita. S niektorými z nich som bola 
dosť dlho – šesť rokov.

Andy: Prišla som z Petržalky, kde som  v ko-
munite pomáhala s vecami okolo domácnos-
ti a chodu provinciálneho domu. Najkrajšou 
skúsenosťou za tých sedem rokov bolo, keď 
sme organizovali oslavy 80. výročia prícho-
du saleziánok na Slovensko. Mojou úlohou 
bolo namaľovať obrazy, ktoré  by sa tema-
ticky dotýkali príbehov našich sestier v mi-
nulosti aj súčasnosti. 

Dala som dokopy vyše tridsať plátien a sú 
k nahliadnutiu na https://salezianky80.
blogspot.com

ČO MÁME TERAZ NA 
STAROSTI

Danka: Hlavne komunitu – to je také každo-
denné stretko. Potom stretká, katechézu, 
deti na prvé sväté prijímanie, detský zbor, 
exalievy, štvrtkovú rannú kávu s mamička-
mi…ešte sa to utriasa.

Andy: krúžky ako angličtinu, ukulele, stret-
ko birmovancov a Crazy Girls, webstránku 
nášho SCVČ Laura https://dca.sclaura.sk
Patrím tiež do miestneho saleziánskeho me-
diálneho tímu, ktorý sa napríklad stará aj 
o túto web-stránku (saldub.sk), aby ste sa 
mohli dozvedieť o všetkom peknom, čo sa 
tu deje.

Danka a Andy: A ešte sa spoločne staráme 
o to, aby ste sa v prostredí nášho SCVČ cítili 
príjemne a bezpečne – súčasné pravidlá hy-
gieny od nás vyžadujú zvýšenú starostlivosť 
o dezinfekciu priestorov, takže sme to tiež 
seriózne zaradili do nášho programu dňa. ;-)

Denne k nám totiž chodí veľa detí, mladých 
a rodičov, z čoho máme úžasnú radosť a 
prajeme si, aby to čo najdlhšie aj vydržalo.

SPÄTOSŤ S DUBNICOU

Danka a Andy: Nedávno sme mali jeden zá-
žitok, pri ktorom sme si s úsmevom poveda-
li, že tá Dubnica je nám asi naozaj súdená. 
Cestovali sme na pohreb na Oravu a zastavi-
li sme sa v dedinke Klin, ktorá sa preslávila 
sochou, ktorá kopíruje známy monument 
Krista z Rio de Janeira. Je to takzvané Rio 
de Klin. Parkovisko bolo prázdne – bol tam 
len jediný autobus s ešpézetkou IL a nápi-
som Nemšová. „To sú nejakí naši,“ povedali 
sme si. Vyjdeme hore k soche, a tam sa k 
nám nahrnul húf Dubničanov, dokonca aj ro-
dičov našej spolusestry, miestnej rodáčky. 
No verili by ste tomu, že ešte aj kdesi na 
Orave sa naše cesty takto stretnú? :-D

Ak sme náhodou nezodpovedali všetky otáz-
ky, ktoré by ste na nás mali, nech sa páči 
opýtajte sa nás osobne.

Sr. Daniela Šušová a sr. Andrea Miklovičová
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BOH JE S NAMI
Rozhovor s donom Jozefom Motýľom SDB

n Po 10 desiatich rokoch sa do Dubnice nad 
Váhom vrátil don Jozef Motýľ. Mnohí z nás si 
ho pamätajú ako usmiateho saleziána, ktorý 
má vrúcny vzťah nielen k spáse duší, ale aj k 
hudbe. Ako vníma svoj návrat do Dubnice a 
v čom vidí zmenu, aj na to som sa ho opýtal v 
rozhovore pre Farské zvesti.

Don Jozef, hovorí sa, že človek dvakrát do tej 
istej rieky nevstúpi. Ako je to u Vás s návratom 
do Dubnice nad Váhom? Na čo všetko si spo-
mínate a čo je pre Vás nové?

Srdečne pozdravujem všetkých farníkov, čita-
teľov a priaznivcov našej saleziánskej rodiny. 
Nuž u mňa to „nevstúpenie“ druhýkrát do tej 
istej rieky neplatí. Vnímal som a vnímam živé 
farské spoločenstvo na čele so saleziánskou 
komunitou bratov saleziánov, sestier saleziá-
nok i saleziánmi spolupracovníkmi, s mladými 
v Kaťáku, rodinami, so spevákmi, s deťmi a 
učiteľmi v CZŠ, so staršími i tými v domovoch 
dôchodcov... To všetko bolo v mojich spomien-
kach po mojom odchode z Dubnice v roku 2011 
a opäť to ožíva pred mojimi očami, akurát s 
inými mladými (vtedajší mladí sú viacerí v 
manželstve, majú krásne rodiny, niektorí žijú 
inde na Slovensku alebo v zahraničí). Novosťou 
je nová osádka v komunite (akurát don Bielik 
ostal z tej pôvodnej) i nová osádka sestier 
saleziánok (sestra Gabika Bauerová sa vrátila 
tiež do Dubnice). Noví sú aj niektorí členovia 
farského zboru, čomu som veľmi rád a veľkou 
zmenou je nová spoločenská situácia spojená s 
vírusom covid.

Aj keď ste už v Dubnici kedysi pôsobili, predsa 
len nie všetci vás poznajú. Skúste sa im trochu 
predstaviť.

Som saleziánom 28 rokov, kňazom 20 rokov, 
pochádzam z Prešova, mám troch súrodencov 
Petra, Mareka a Alenku. Otec nám odišiel do 
večnosti pred 4 rokmi. Po duchovnom povola-
ní som zatúžil ešte v čase prvého stupňa ZŠ. 
Zvláštnym Božím riadením som sa dostal na 
stretká k tajným saleziánom do bytov. Chodili 
sme spolu s bratom a jedným kamarátom k do-
novi A. Červeňovi. Je to prvý salezián, ktorého 
som v živote stretol (bol mojím kazateľom na 
primičnej sv. omši). Veľmi ma zaujímala hud-
ba. Chodieval som do mládežníckeho zboru vo 

farskom kostole, nacvičovali sme akadémie, 
nové piesne a začali chodievať medzi nás aj 
saleziáni, ktorí si získali naše srdcia a aj ja som 
postupne zatúžil stretávať sa s mladšími chlap-
cami na stretkách po bytoch a domoch, na 
táboroch a výletoch, obnovách a duchovných 
cvičeniach, bol som šťastný a zacítil som vo-
lanie k takémuto spôsobu života, k životu pre 
Boha a pre mladých.

Posledné 2 roky prežívame veľmi zvláštnu 
dobu, nielen čo sa týka pandémie, ale hlavne 
medziľudských vzťahov. V čom Vy vidíte výz-
vu pre Vás ako kňaza a saleziána?

Viete, sme dosť skúšaní, zvlášť v tejto dobe... 
Výzvou pre mňa ako kňaza a saleziána je - mys-
lím - stavať mosty pochopenia, ústretovosti, 
pomoci vo vzájomných vzťahoch, udržať si po-
koj. Hľadať cesty, ako byť s mladými a veria-
cimi v tejto koronou poznačenej dobe. Prínos 
sociálnych sietí v tomto ohľade je na nezapla-
tenie. Hľadať možnosti, nie dôvody... Slúžiť 
zvlášť svia tosťou zmierenia a Oltárnou sviatos-
ťou. Každý veriaci má právo na sv. spoveď a 
sv. prijímanie. Žiaden kňaz nesmie odmietnuť 
vyslúžiť tieto sviatosti. Tiež ma veľmi trápi 
otázka chorých a umierajúcich v nemocniciach 
a domovoch dôchodcov.... 

Je o Vás známe, že máte veľmi horlivý vzťah k 
hudbe a spevu. Kedy a kde sa zrodil Váš záu-
jem o hudbu?

Nadanie pre spev a hudbu u seba vidím ako Boží 
dar. Dostal som tento talent a som zaň Bohu 
veľmi vďačný. Moji rodičia sa nemohli venovať 
hudbe, museli pracovať na gazdovstve. Mama 
ako dievča so svojou staršou sestrou rada spie-
vala a tancovala. V nedeľu popoludní sa stretli 
mladí chlapci a dievčatá na vyšnom konci v 
rodnej dedine a šli spolu spievajúc až na nižný 
koniec. Spomína si na to ako na nádherné časy, 
v ktorých ľudia spevom nadľahčovali náročný 
život práce a tiež spojený s násilnou kolekti-
vizáciou komunistického režimu. Po spevoch 
prichá dzali do kostola na podvečernú pobož-
nosť litánií s eucharistickým požehnaním.
Rodičia ma podporili v rozvíjaní talentu, kúpili 
klavír, mohol som sa vytešovať, hrať na ňom 
celé hodiny. Chodieval som na trúbku do ZUŠ, 
spieval som v školskom zbore v našej ZŠ a v 
chlapčenskom speváckom zbore Škovránok. Z 
trúbky som „presedlal“ na klavír a často som 
chodieval na chór, všímal som si pána Fran-
tiška Hudáka a sestru Maristellu Kačovú, ako 
hrajú na organe. Mojou túžbou bolo tiež hrať 
na organe pri sv. omšiach. Prešiel som si každú 
jednu pieseň v kancionáli a ako prvák na gym-
náziu som už hrával na nedeľných sv. omšiach. 
V mládežníckom zbore ZR Prešov som sa naučil 
sprevádzať piesne na klávesách, rok som spe-
vokol aj viedol, učil som sa „mávať rukami“ 
pred nimi, aby som ich animoval k oduševnenej 
oslave Pána Boha. Po vojenskej službe (október 
1989 – máj 1991) som pokračoval u saleziánov 
so stretnutiami i hraním na sv. omšiach. V škol-
skom roku 1991/92 sme mali spolupracovnícky 
spevokol; niektorých chlapcov som učil hrať 

na klavíri s akýmisi „hudobnými maturitami“ 
na konci roka. S mladšími chlapcami sme tiež 
hrali v kapele (gitara, basa, bicie, klávesy) a 
spolu s ďalšími chlapcami spevákmi sme vytvá-
rali jedno vokálno-inštrumentálne teleso, bolo 
to radosti...!

Máme adventné obdobie a pripravujeme sa 
na vianočné sviatky. Predstavte si spojenie 
vaše detstvo a Vianoce. Čo Vám napadne?

Posledných 10 rokov vnímam predbiehanie 
vianočného obdobia v našich obchodných re-
ťazcoch. Ešte ani nezačal advent, a už v hy-
permarketoch prebiehajú Vianoce s ozdobami 
i piesňami. Tento jav sa mi zdá nebezpečný. 
Oberá nás o „prípravu“ na tieto sviatky, zvy-
káme si mať všetko hneď, bez čakania a prí-
pravy. Človek sa stáva atraktívny pre obchody, 
ak kupuje a míňa. Slovo advent sa pomaly a 
nenápadne vytráca zo života, z kultúry. Nedo-
voľme to, doprajme si čas na prípravu na sviat-
ky narodenia Ježiša Krista, skúsme čakať, mať 
a prežívať advent.
Ako chlapcovi mi advent pripadal nekonečne 
dlhý. Kedy už budú Vianoce? Rodinná pohoda, 
vzájomná blízkosť a služba, pomoc, živý Ježiš 
v rozdávajúcej sa láske. Stavanie stromčeka a 
jeho ozdobovanie na Štedrý deň, vôňa čečiny, 
sviečky, tradičné jedlá a rozdávanie darčekov, 
vianočná sv. omša v noci, spoločná modlitba, 
čítanie o narodení Pána zo Sv. písma, spev ko-
lied, vianočné priania, žičenia, oznamovanie 
radostnej zvesti koledníkmi, programy v tele-
vízii, jedno voľné miesto pri štedrovečernom 
stole...

A Vaše vianočné prianie pre čitateľov?

Drahí Dubničania, nech Kristov pokoj zavládne 
v našich srdciach! Kristus nám svojím narode-
ním ukázal, že je Boh s nami, že má o nás zá-
ujem a má starosť o nás, nie sme mu ľahos-
tajní. Je Bohom s nami, naším Emanuelom. 
Nech nás v tejto dobe - akokoľvek ťažkej a 
náročnej - nič nevykoľají, ani obmedzenia, ani 
vírus, ani starosti, nepokoj, nič. Prichádza On, 
náš Spasiteľ a Vykupiteľ. Sústreďme sa naňho, 
zamerajme svoju pozornosť na neho, otvorme 
mu dvere svojich sŕdc dokorán.

Ďakujem Vám za rozhovor a v mene redakcie 
Farských zvestí Vám i celej komunite prajeme 
milostiplné vianočné sviatky a požehnaný 
nový rok 2022.

Jozef Štefún ml.
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Stretká a krúžky Stretká a krúžky   
SA ROZBEHLI AJ  SA ROZBEHLI AJ  
V SCVČ LAURAV SCVČ LAURA

n Jesenné listy už poletujú vo vzduchu, čas 
s nimi letí o preteky a v SCVČ Laura sme 
radi, že sme sa s nádejou rozleteli do no-
vého školského roka. Kým nám to situácia 
dovolí, vsadili sme hlavne na pravidelné 
aktivitity – krúžky, stretká, prípravy…lebo 
veríme vo výchovný potenciál založený na 
dlhodobom pôsobení na deti a mladých.

Po sťahovaní sr. Danky Oremovej bola na 
základe výberového konania riadením SCVČ 
Laura poverená sr. Elena Caunerová. Praje-
me Elen, aby sa medzi nami naďalej dobre 
cítila a mala veľa sily, energie a úsmevu pre 
jej zodpovednú úlohu.

KRÚŽKY
Ako prvý sa roztočil tanečný krúžok. Tento 
rok máme 33 tanečníc v troch kategóriách: 
mládež, juniorky a deti. Ak to bude mož-
né, mali by sa okrem tréningov a nácvikov 
zúčastniť aj vystúpení a súťaží. Zvykli vždy 
priniesť nejaké ocenenia, tak dúfame, že sa 
im bude dariť aj tento rok. Ale hlavne verí-
me, že im tanec prinesie krásu – vnútornú 
aj vonkajšiu.

Ďalej fungujú športové krúžky: florbal, vy-
bíjaná, volejbal. Pokračujú aj Svetielkové 
rakety z rozprávky s vyrábacím krúžkom. 
Detský zbor nám skrášľuje nedeľné omše. 
Každý týždeň ešte fungujú krúžky angličti-
ny, ukulele, cvičenie pre ženy, knižnica…

STRETKÁ
Stretká – rovesnícke skupiny – to je pre nás 
srdcovka. Je to naša spoločná cesta vo vie-
re a v ľudských hodnotách. Stretká fungujú 
pod rôznymi krycími názvami ako Hranol-
ky, Crazy Girls, BB, Seňority, Činsky múr… 

a pokrývajú takmer všetky ročníky ZŠ a SŠ. 
Neoceniteľnou je v nich pomoc animátorov 
– dobrovonľíkov.

Projekt Matelko s Rannou kávou pre ma-
mičky a Dobrý pastier by si zaslúžili aj sa-
mostatný článok. Tak o tom zase niekedy 
nabudúce. :-)

PRÍPRAVA NA PRVÉ SV. 
PRIJÍMANIE

Ohromnú radosť máme z rozbehnutého pro-
gramu Deti Svetla – prípravy na prvé sväté 
prijímanie. Prihlásilo sa vyše 120 detí, ktoré 
sa aj s pomocou sestier, saleziánov a tímu 
animátorov chystajú na svoje veľké stret-
nutie s Ježišom. Tohtoročnou novinkou je, 
že aj rodičia sa počas programu pre deti 
pripravujú na svojej „dospeláckej“ úrovni, 
aby svojim ratolestiam pomohli osláviť túto 
jedinečnú udalosť a pokračovať v ich pria-
teľstve s Ježišom.

PRÍPRAVA NA BIRMOVKU

Podobne sa naštartoval aj projekt Cesty 
zrelosti – dozrievania vo viere, ktorý vyvr-
cholí budúci rok birmovkou. Vyše sedem-
desiat birmovancov sa stretlo na dvoch ma-
xistretkách a od októbra fungujú v piatich 
skupinkách so svojimi animátormi.

ĎALŠIE AKTIVITY

Rozbehli sa aj obľúbené Piatkové večery v 
Kaťáku, animátorské stretnutia… S novou 
generáciou animátorov sme boli na výlete 
a zdolali sme Omšenskú Babu.

Prosíme o modlitbu, aby sme napredovali v 
našej činnosti ďalej – podľa fantázie lásky 
a novej abecedy pastorácie – ako nám to 
zanechal vo svojom odkaze pápež František 
pri svojej návšteve Slovenska.

Viac na https://dca.sclaura.sk/kruzky/

Text. sr. Andy Miklovičová FMA; foto: archív 
SCVČ Laura

„EFFETA“
v saleziánskej 

záhrade
n V krásne nedeľné slnečné popoludnie sa 
dňa 5.9.2021 v Dubnici nad Váhom usku-
točnilo otvorenie saleziánskych mládež-
níckych stredísk: „Kaťák“ a SCVČ Laura.

Vo farskej záhrade bolo teda opäť rušno. 
Úvodný detský džavot, smiech a hudbu 
stíšil až úvodný príhovor direktora salezi-
ánskej komunity dona Bohuša Levka, kto-
rý pozval k otvorenosti srdca a tiež, aby v 
začínajúcom školskom roku všetci pocítili 
priateľskú atmosféru a ducha súdržnosti. 
Následne don Peter Štellmach, ktorý prišiel 
na návštevu z Turína, pri tejto príležitosti 
vyzdvihol jednotu saleziánskeho diela po 
celom svete, kde sa tiež otvárajú salezi-
ánske oratóriá a srdečne všetkých pozval 
do Turína. Sestra Elen ďalej pozvala všet-
ky deti do záujmových krúžkov a stretiek 
organizovaných v Kaťáku a Laure, ako 
sú napríklad detský zbor, šach, tanečný a 
tvorivý krúžok, varenie, spoločenské hry, 
doučovanie či rôzne druhy športov, pričom 
stretká sú v ponuke od 4.ročníka ZŠ až po 
vysokoškolákov. Po nej už hrdina prímest-
ského tábora, „Malý Princ“ uviedol malých 
účastníkov do aktivít a hier, ktoré animátori 
pre nich pripravili.

Deti mali príležitosť vyskúšať si kalčeto, 
lukostreľbu, skákanie cez lano, Twister, 
skákací hrad, gladiátorské zápasy a ďalšie 
aktivity. Ako odmenu potom mohli žetóny, 
ktoré zbierali na stanoviskách, vymeniť za 
sladkú maškrtu v podobe cukrovej vaty. 
Medzitým sa uskutočnilo aj miništrantské 
stretko, ktoré bolo určené pre všetkých 
chlapcov, ktorí majú záujem o miništrova-
nie. Rodičia čas aktivít využili na rozhovory 
pri káve a zápis detí do krúžkov.

Otvorenie stredísk sa ukončilo záverečným 
požehnaním. Touto akciou je sú teda sa-
leziánske strediská v Dubnici na najbližší 
školský rok otvorené a pripravené prijímať 
mladých v duchu don Bosca: „Da mihi ani-
mas…“

Text: Mária Gajdošová, Marek Hudec
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CYCLOCROSS 2021 
úspešne za nami

ŠARKANY VZLIETLI  
aj v bezvetrí

n Po ročnej prestávke sa saleziánska komu-
nita spolu s animátormi a dobrovoľníkmi 
rozhodla opäť usporiadať už 4. ročník cyk-
locrossových pretekov, CYCLOCROSS 2021. 
V sobotu, 18. septembra 2021, sa priestran-
stvo za Kostolom sv. Jána Bosca premenilo 
na pretekársku dráhu, ktorá merala 700 m. 
Súťaž bola rozdelená do 5 kategórií, 1 diev-
čenská, 3 chlapčenské a 1 kategória stredo-
školákov, vysokoškolákov a pracujúcich.

Príprava cyclocrossu začala už v piatok po-
obede. Ochotní animátori spolu so salezián-
mi vybudovali členitú a miestami nároč-
nú závodnú trať, ktorá preverila aj tých 
najzdatnejších športovcov. V sobotu ráno 
organizačný tím celú akciu aj počasie vložil 
vo sv. omši do Božích rúk. Po jej skončení 
sa prípravný tím rozdelil na menšie skupiny, 
ktoré zabezpečovali a dohliadali na hladký 
priebeh celého podujatia. Niektorí pripravo-

vali občerstvenie v podobe chutných bagiet, 
iní sa starali o správne vyplnenie prezenčnej 
listiny a rozdelenie účastníkov do súťažných 
kategórií. Okrem toho bolo potrebné mať 
aj ľudí priamo v teréne. Nesmeli tu chýbať 
traťoví rozhodcovia, zapisovači časov, medi-
álny tím a zdravotník.

Približne o 9.30 sa to všetko začalo. Účast-
níci s dávkou odvahy a adrenalínu očakáva-
li odštartovanie svojej kategórie. Hneď na 
úvod sa predstavila kategória dievčat. Aj keď 
v tomto ročníku bola jediná dievčenská ka-
tegória, nechýbali napínavé momenty boja 
o výsledný čas, ktorý zohral dôležitú úlohu 
pri konečnom umiestnení. Chlapčenských 
kategórií bolo niekoľko. V kategórii mladších 
chlapcov sa predstavilo veľa favoritov, kto-
rí bicyklovali za medailovým umiestnením. 
Spočiatku sa zdalo, že medailové pozície sa 
budú ťažko rozdeľovať. K tejto dileme však 
dopomohlo posledné kolo, kde sa stali ví-
ťazmi tí, čo si rozumne rozložili svoje sily. 
V kategórii starších chlapcov bolo napätie 
rovnaké. V prvom kole sa predpokladalo, že 
najlepší chlapci si udržia popredné priečky 
až do posledného kola. No v poslednom kole 
sa všetko zmenilo. Niektoré časy boli také 
vyrovnané, že na druhom mieste sa umiest-
nili dvaja pretekári. Posledná najstaršia 

n Kto si chcel v piatok pred nedeľnou šar-
kaniádou kúpiť v meste šarkana, zistil, že sú 
všetky vypredané. Pani predavačky to vy-
svetľovali, tým, že je práve sezóna. Netušili 
však, že to bolo tradičnou saleziánskou šar-
kaniádou 10.  októbra, ktorá sa ako tradične 
tešila hojnej účasti šarkanov aj rodín.

Zaregistrovalo sa celkovo 37 drakov s naj-
rôznejšími menami: Cifruška, Farbáčik, 
Rýchlodrak, Bez názvu, Sokol, Jednorožec, 
Smaťák, Smejko aj Bob. Na podujatie zaví-
tali tiež šarkaní superhrdinovia: Spiderman, 
Thor a Enderman.

kategória chlapcov bola najzaujímavejšia, 
tým, že v nej súťažila aj pretekárka, Lu-
cia Hudoková. Do kategórie stredoškolákov, 
vysokoškolákov a pracujúcich boli zaradení 
niektorí rodičia, saleziáni a animátori.

Všetci prítomní si prišli na svoje. Najmenšie 
deti vyskúšali prekážkovú dráhu, súťažiaci 
zabojovali o medailové pozície a rodičia sa 
tešili z výkonov svojich detí. Zároveň jesen-
né počasie dotvorilo neopakovateľnú atmo-
sféru a podmienky pre uskutočnenie závodu. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili, a už 
teraz ste srdečne pozvaní na ďalší ročník.

Výsledky a fotogalériu nájdete na saldub.sk.

Text: Vladimír Plášek, Jaroslav Minárik,  
foto: Barbora Gombárová

Hlavný organizátor Ján Drgoň SDB zhodnotil 
situáciu slovami: „Dnes sme mali dokonalé 
bezvetrie. Takže tohtoročná šarkaniáda bola 
hlavne o behaní.“

Rodičia to samozrejme ocenili, keďže deti 
sa riadne vybehali. V niektorých rodinkách 
behali ockovia so synmi na štafetu, inde 
zapojili aj kolobežku. Dokonca jeden salezi-
án zapriahol šarkana za bicykel, čím dal do 
budú ceho roku organizátorom inšpiráciu spo-
jiť šarkaniádu s cyklokrosom.

Vyskytli sa však aj dve letecké katastrofy. 
Už nikdy k nebu nevzlietnu Tiger a Smajlík. 
Naopak zase priamo na mieste činu sa jeden 
ručne vyrábaný šarkan „narodil“ – z prírod-
ných materiálov ho vytvorila Ráchel Repko-
vá. A hoci nevzlietol, bol jediným v kategórii 
eko-bio-raw.

„Bolo to tu veľmi príjemné. Veľmi sa nám 
páčilo, že sa stretáme ako rodiny a hlavne, 
že sme spolu vonku, kým sa dá. Priestor je 
veľký dar daný človeku. Zabehali si všetky 
moje dcéry,“ komentovala podujatie Peťa 
Babulíková.

Bodku za akciou dal direktor saleziánskej 
komunity Bohuš Levko: „Hoci nebol vietor, 
je pekné, že sme sa tu takto stretli. Prajem 
vám všetkým, aby ste mali chuť a vietor do 
života.“ Nechýbal záverečný Zdravas´ a po-
žehnanie.

Nakoniec sa predsa niektorým bežcom po-
darilo chytiť vietor a šarkany krásne vzlietli. 
Vyslúžili si za to aj ocenenia. 

Výsledky a fotogalériu si môžete pozrieť na 
saldub.sk

Text: Andy Miklovičová FMA, 
 foto: Jaroslav Minárik
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ADVENTNÉ ŽELANIE
n Ako rýchlo sa stmieva! Ulice sú síce 
plné predvianočného ruchu, punču a 
svetielok na pouličných lampách, ale 
taká obyčajná pracujúca matka – ak prá-
ve neopatruje nachladnuté dieťa, ktoré 
si nechcelo von obliecť čiapku – sa zvy-
čajne po práci náhli domov. Samozrejme, 
cestou sa musí zastaviť v obchode s po-
travinami, prebrodiť sa nepredanými ad-
ventnými kalendármi, postáť si niekoľko 
minút v rade pri pokladni (a vypočuť si 
niekoľko šomrajúcich nakupujúcich) a 
potom, obťažkaná taškami a úvahami 
nad márnosťou tohto sveta, utekať tma-
vými ulicami za rodinou.

Doma nemáme kozub, máme len radiáto-
ry, ale veď teplo domova nie je o veciach, 
ale o ľuďoch. Teplo domova by malo sálať 
predovšetkým zo mňa, pracujúcej matky z 
predošlého odseku. Občas mám pocit, že 
zo mňa sála predovšetkým únava a krém 
proti vráskam, ktorý aj tak nefunguje (asi 
ho treba jesť alebo čo). Deti sú však vďač-
né za tanierik krupičnej kaše a manžel sa 
spokojne usmieva vanilkovému pudingu 
(láska prechádza cez žalúdok), tak neja-

ké to teplo snáď len vyludzujem, spolu s 
útržkami kolied, ktoré si v tom nekoneč-
nom virvare ešte dokážem vybaviť (poka-
pala na salaši... nie, to asi nie je koleda). 

Večery trávime nad domácimi úlohami, 
plánovaním ďalších dní a aktivít a šálkou 
teplého kakaa v obľúbenej šálke z predo-
šlých Vianoc (každý nad svojou, samozrej-
me). Predvianočných aktivít je zvyčajne 
tak na štyri adventné obdobia - vyberať 
si treba obozretne, s ohľadom na povin-
nosti, duchovný úžitok a zvyšky zdravého 
rozumu. Darmo ja budem behať z krúžku 
na krúžok, z besiedky na besiedku, z mod-
litbovej akcie na modlitbovú akciu, ak mi 
bude už po druhom šprinte mestom ner-
vózne mykať okom. Viem, deti sa tešia, 
keď uvidia svoju sálajúcu matku medzi 
ostatnými rodičmi, ale... (nie, samozrej-
me, že prídem).

Viete, čo by sa mi páčilo? Pokojný advent. 
Všetci sa usmievajú, sedíme spoločne oko-
lo rodinného stola a rozprávame si pek-
né príbehy. Alebo si pozeráme fotografie 
z predošlých rokov a spomíname na to, 

ako to či to dieťa povedalo dačo smieš-
ne a smejeme sa a pozeráme si do očí. A 
deviatnik o putovaní Svätej rodiny, ktorý 
sa v našej farnosti modlí už roky, ten by 
určite nemal chýbať. Chodiť z rodiny do 
rodiny, kto klope tam? A zažívať znova tú 
nádej, že Svätá rodina nájde svoje miesto 
a svet príjme práve narodeného Ježiška 
a anjelský spev rozozvučí celé nebo. Slá-
va Bohu na výsostiach... a v domácnos-
tiach... a všade, v celom meste, na celom 
Slovensku, v Európe, vo svete. To by sa 
mi páčilo.

Peťa Babulíková, foto:  https://pixabay.com/sk/

Meninová oslava  
BEZDOMOVCA JARKA

n Už sa vám niekedy stalo, že ste pre nie-
koho prichystali oslavu bez toho, že ste to 
plánovali...že ste vlastne o tom vôbec ne-
vedeli? Ja som vraj jednu takú podnikol. 
Aspoň tak mi to povedal bezdomovec Jaro.
     
Bola pokročilá jar a ja som sa rozhodol vy-
užiť drahocenný čas na športovú aktivitu v 
našom hlavnom meste. Nakoľko bol tvrdý 
lockdown, ulice boli prázdne a korčuľovanie 
príjemné. Slniečko blyšťalo z hladiny Duna-
ja a ja som mal ten úžasný pocit, že ma nič 
nezastaví. Nič nezastaví? V rýchlosti som po 
mojej lavici zbadal bezdomovca, na ktorých 
najmä v hlavnom meste natrafíte pomerne 
často. Zbrzdil som to a ľavou šmyčkou na-
smeroval k nemu. Vyzeral vtipne – na hlave 
šiltovka so slovenským dvojkrížom a na la-
vičke prevesený futbalový šál českého tímu. 
Ponúkol som mu krajec chleba a proteinovú 
tyčinku. Ochotne si ju zobral. 

Pustili sme sa do reči. Zase sa raz potvrdilo, 

že svet je malý. Niekoľko rokov býval - se-
del – v Dubnici a dobre poznal jej závody a 
okolie. Podebatovali sme o živote, kamarát-
stvach, zradách a sklamaniach...rozlúčili 
sme sa. S dobrým pocitom som frčal sme-
rom na zelenú stranu Dunaja.
     
Zrazu mi zvoní telefón a ja si dávam pau-
zu. Volá mi dobrá známa, že mám myslieť 
na jej brata v modlitbách. Ide totiž na cin-
torín, pretože dnes má meniny Jaroslav. Tak 
sa volal jej brat. Sľúbil som a vydal som sa 
opäť na cestu späť. Stále mi v hlave rezo-
noval bezdomovec pri Dunaji. Neveril som, 
že je to taká náhoda, že pozná Dubnicu, jej 
väznicu, ale aj okolie. 

Ako som tak prechádzal späť, zatúžil som 
zistiť jeho meno. A veru, bol ešte tam. 
Prišiel som k nemu, ešte raz sa prihovoril 
a slušne sa predstavil. Spýtal som sa na 
meno. Bezdomovec mi ho nechcel povedať, 
ale po dlhšom prehováraní z neho vyšlo, že 
sa volá Jaro. Oči mi takmer vybehli z jamiek 
a skoro som spadol na zadok. „Tak všetko 
dobré k meninám!“, zaželal som. „Ja mám 
dnes meniny? Ani neviem, nesledujem čas 
ani dni“, odvetil mi na to. V jeho očiach sa 
zaleskli slzy. 

Priznal som sa, že bez telefonátu známej, 
by som ani ja nevedel, kto má dnes meniny. 

Moc to ani neoslavujem. On sa len usmial a 
povedal: „Ani ja som to dlho neslávil, ale 
ty si mi dnes spravil oslavu!“ Slzy mu už 
stekali po tvári. 

Srdce mi búšilo a nevedel som, čo pove-
dať... V nemom úžase som sa rozlúčil a zve-
ril Jarka do Božej ochrany.

Ach, Duchu Svätý, ty vánok, ktorý vanieš 
sem a tam. Ty si mi otvoril oči v ten krásny 
jarný deň. Ukázal si mi, že meno je dôležité. 
Z bezdomovca a špinavého čísla na ulici sa 
stal človek. Boží človek. Človek s menom, 
ktoré je navždy zapísané v Tvojej láskavej 
dlani. 

Ty k nám prichádzaš. S menom, ktoré je nad 
každé iné meno. Rodíš sa na Vianoce, aby 
sme videli, akí sme v Tvojich očiach vzácni. 
A aby sme rovnako videli, že v Tvojich oči-
ach je vzácny každý z nás. 

V tomto krásnom vianočnom čase, nám 
prosím daj spoznať, že u Teba je každý život 
dôležitý. Daj nám aj pochopenie a rešpekt, 
aby sme v tejto ťažkej dobe, plnej nenávisti, 
rozdelenia a hlúposti chránili obzvlášť sta-
ručkých a zraniteľných!

Marek Strapko, foto: https://pixabay.com/sk/
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SMÄD PO BOHU 
nás vedie k oltáru

n Ježiš posiela svojich učeníkov, aby išli 
pripraviť miesto, kde budú sláviť veľkonoč-
nú večeru. To oni sa ho pýtali: «Kde ti máme 
ísť pripraviť veľkonočnú večeru?» (Mk 
14,12). Keď rozjímame a klaniame sa prí-
tomnosti Pána v eucharistickom Chlebe, aj 
my sme pozvaní položiť si otázku: na akom 
„mieste“ chceme pripraviť Pánovu veľko-
nočnú večeru? Aké sú „miesta“ nášho živo-
ta, kde si Boh žiada byť pohostený? Chcel 
by som odpovedať na tieto otázky prista-
vením sa pri troch evanjeliových obrazoch, 
ktoré sme počuli (Mk 14,12-16. 22-26).

Prvý je obraz muža, ktorý nesie džbán vody 
(porov. v. 13). Je to detail, ktorý by sa zdal 
nadbytočný. Ale ten celkom anonymný muž 
sa stáva vodcom pre učeníkov, ktorí hľa-
dajú miesto, ktoré bude potom nazvané 
Večeradlom. A ten džbán s vodou je rozpo-
znávacím znakom: znakom, ktorý nám dáva 
myslieť na smädné ľudstvo, stále hľadajúce 
zdroj vody, ktorý ho napojí a zregeneruje. 
Všetci kráčame životom so džbánom v ruke: 
my všetci, každý z nás, žíznime po láske, 
po radosti, po vydarenom živote v ľudskej-
šom svete. A na tento smäd neposlúži voda 
svetských vecí, pretože ide o hlbší smäd, 
ktorý môže uspokojiť iba Boh.

Sledujme ešte tento symbolický „znak“. 
Ježiš hovorí svojim učeníkom, že tam, 
kam ich povedie muž s džbánom s vodou, 
budú môcť sláviť veľkonočnú večeru. Pre 
slávenie Eucharistie je preto potrebné pre-
dovšetkým rozpoznať náš vlastný smäd po 
Bohu: cítiť sa núdzny po ňom, túžiť po jeho 
prítomnosti a jeho láske, byť si vedomý, 
že to nezvládneme sami, ale potrebujeme 
pokrm a nápoj večného života, ktoré nás 
udržiavajú na ceste.

Tragédia súčasnosti je – môžeme povedať 
– že neraz smäd vymizol. Otázky o Bohu 
vyhasli, túžba po ňom vyprchala, a tí, čo 
hľadajú Boha, sú čoraz vzácnejší. Boh už 
viac nepriťahuje, pretože už nepociťujeme 
náš hlboký smäd. Ale iba tam, kde je muž 
alebo žena s džbánom na vodu – pomyslime 
napríklad na Samaritánku (porov. Jn 4,5-30) 
– sa Pán môže zjaviť ako ten, ktorý dáva 
nový život, a ktorý spoľahlivou nádejou živí 
naše sny a túžby, je prítomnosťou lásky, 
ktorá dáva zmysel a smer našej pozemskej 
púti.

Ako sme si už všimli, je to ten človek s 
džbánom, ktorý vedie učeníkov do miest-
nosti, kde Ježiš ustanoví Eucharistiu. Je to 
smäd po Bohu, ktorý nás vedie k oltáru. Ak 
chýba smäd, naše slávenia sa stávajú vy-
prahnutými. Aj ako Cirkev, nemôže teda 
stačiť skupinka tých zvyčajných, ktorí sa 
zhromažďujú pri slávení Eucharistie; musí-
me ísť do mesta, stretnúť sa s ľuďmi, na-
učiť sa rozpoznávať a prebúdzať smäd po 
Bohu a túžbu po evanjeliu.

Druhým obrazom je veľká horná sieň (po-
rov. v. 15). Je to tam, kde Ježiš a jeho uče-
níci majú veľkonočnú večeru a táto sieň sa 
nachádza v dome človeka, ktorý ich hostí. 
Don Primo Mazzolari [taliansky kňaz a spi-
sovateľ z prvej polovice 20. storočia - pozn. 
prekl.] hovorieval: «Hľa, ako jeden človek 
bez mena, pán domu, mu poskytne svoju 
najkrajšiu miestnosť. […] Dal mu to naj-
väčšie čo mal, pretože okolo veľkej sviatosti 
je potrebné všetko veľké, miestnosť i srdce, 
slová i gestá» (La Pasqua, La Locusta 1964, 
s. 46-48). 

Veľká sieň pre malý kúsok Chleba. Boh sa 
umenšuje ako kúsok chleba, a práve preto 
je potrebné veľké srdce, aby sme ho mohli 
spoznať, adorovať a prijať. Božia prítom-
nosť je taká pokorná, skrytá, nezriedka ne-
viditeľná, že potrebuje pripravené, bdelé a 
prijímajúce srdce, aby bola rozpoznaná. Ak 
sa však naše srdce namiesto veľkej miest-
nosti podobá skôr komôrke, kde s clivotou 
uchovávame staré veci; ak sa podobá pod-
kroviu, kam sme už dávno odložili svoje 
nadšenie a svoje sny; ak sa podobá stiesne-
nej a temnej izbe, pretože žijeme iba v 
sebe samých, svojich problémoch a svojej 
horkosti, potom bude nemožné rozpoznať 
túto tichú a pokornú prítomnosť Boha.

Chce to veľkú sieň. Srdce je potrebné roz-
šíriť. Je treba vyjsť z malej izby nášho ja a 
vstúpiť do veľkého priestoru úžasu a ado-
rácie. A toto nám tak veľmi chýba! Toto nám 
chýba v toľkých pohyboch, ktoré robíme 
na to, aby sme sa stretli, zhromaždili, spo-
ločne premýšľali nad pastoráciou... Ale ak 
chýba toto, ak chýba úžas a adorácia, nie 
je to cesta, ktorá by nás priviedla k Pánovi. 
Nebude ňou ani synoda, nič. Toto je postoj 
pred Eucharistiou, to je to, čo potrebuje-
me: adorácia. Aj Cirkev, musí byť veľkou 
sieňou. Nie malý a uzavretý kruh, ale Spo-
ločenstvo s otvorenou náručou, ústretovou 
voči všetkým.

Spytujme sa: keď sa priblíži niekto zranený, 
kto schybil, kto má rozdielnu životnú cestu, 
je Cirkev, táto Cirkev, veľkou sieňou, aby 
ho prijala a viedla k radosti zo stretnutia 
s Kristom? Eucharistia chce nakŕmiť tých, 
ktorí sú unavení a hladní na dlhej ceste, 
nezabúdajme na to! Cirkev dokonalých a 
čistých je izbou, v ktorej nie je miesto pre 
nikoho; Cirkev s otvorenými dverami, ktorá 
slávi okolo Krista, je naopak veľkou sieňou, 
kam všetci – všetci, spravodliví i hriešnici - 
môžu vstúpiť.

Nakoniec, je tu tretí obraz: obraz Ježiša, 
ktorý láme chlieb. Je to eucharistické gesto 
par excellence, gesto identity našej viery, 
miesto nášho stretnutia s Pánom, ktorý sa 
ponúka, aby nás znovuzrodil pre nový ži-
vot. Aj toto gesto je prevratné: dovtedy sa 
obetovali baránky a ponúkali sa Bohu, te-

raz je to Ježiš, ktorý sa stáva baránkom a 
obetuje sa, aby nám dal život. V Eucharistii 
kontemplujeme a klaniame sa Bohu lásky. 
Je to Pán, ktorý nikoho neláme, ale láme 
sám seba. Je to Pán, ktorý nevyžaduje obe-
te, ale obetuje sám seba. Je to Pán, ktorý 
nežiada nič, ale dáva všetko.

Aby sme slávili a žili Eucharistiu, aj my sme 
povolaní žiť túto lásku. Pretože nemôžeš lá-
mať ten nedeľný Chlieb, ak je tvoje srdce 
uzavreté pred bratmi. Tento Chlieb nemô-
žeš jesť, ak nedávaš chlieb hladným. Ne-
môžeš sa deliť o tento Chlieb, ak nezdieľaš 
utrpenia tých, ktorí sú v núdzi. Na konci 
všetkého, dokonca aj našich slávnostných 
eucharistických liturgií, zostane iba láska. 
A už odteraz naše eucharistie premieňajú 
svet do tej miery, v akej sa nechávame pre-
mieňať a stávame sa chlebom lámaným pre 
ostatných.

Bratia a sestry, kde „pripraviť Pánovu veče-
ru“ aj dnes? Procesia s Najsvätejšou sviatos-
ťou – charakteristická pre sviatok Božieho 
tela (Corpus Domini), ktorú však v tomto 
čase ešte nemôžeme konať – nám pripo-
mína, že sme povolaní vychádzať nesúc 
Ježiša. Vychádzať s nadšením nesúc Krista 
tým, ktorých stretávame v každodennom 
živote.

Staňme sa Cirkvou s džbánom v ruke, ktorá 
prebúdza smäd a prináša vodu. Roztvor-
me dokorán svoje srdce v láske, aby sme 
boli my tou priestrannou a pohostinnou 
sieňou, do ktorej by mohli vstúpiť všetci, 
aby sa stretli s Pánom. Nalámme náš život 
v spolucítení a solidarite, aby svet videl cez 
nás veľkosť Božej lásky. A potom Pán príde, 
znova nás prekvapí, stane sa opäť pokrmom 
pre život sveta. A nasýti nás navždy, až do 
dňa, v ktorom na nebeskej hostine budeme 
hľadieť na jeho tvár a radovať sa bez konca.

Z homílie Svätého Otca Františka na Slávnosť  
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, 

Vatikán 6. júna 2021.
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SVÄTÝ OTEC SA STRETOL  
S MLADÝMI… na Slovensku

n Počas tohto neľahkého obdobia, keď 
svet bojuje s pandémiou koronavírusu, sa 
dátum: 12. až 15. september 2021 zapíše 
do histórie. Po osemnástich rokoch mohlo 
v týchto dňoch opäť Slovensko privítať Je-
žišovho zástupcu tu na Zemi. Áno, súčasný 
pápež František vkročil prvýkrát vo svo-
jom pontifikáte na slovenskú zem a navští-
vil štyri mestá: Prešov, Bratislavu, Košice a 
Šaštín.

Jeho program začal už po prílete na bra-
tislavské letisko, kde ho privítala pani 
prezidentka a ďalší viac či menej známi 
predstavitelia štátu, cirkví a spoločenstiev. 
Naše hlavné mesto sa stalo na najbližšie dni 
miestom na nocľah pre Sv. Otca. Túto česť 
mala apoštolská nunciatúra, kde sa hneď po 
svojom príchode stretol s členmi Spoločnos-
ti Ježišovej a predniesol príhovor na eku-
menickom stretnutí.

Nasledujúci deň poctil svojou návštevou 
prezidentský palác, kde naňho čakali vý-
znamné osobnosti politického a občianske-
ho života, ďalej Dóm sv. Martina, v ktorom 
ho mohli stretnúť zasvätené osoby a rehoľ-
níci a taktiež sa prihovoril židovskej komu-
nite na Rybnom námestí.

To, že sa pápež František  aj napriek svojmu 
pokročilému veku snaží byť aktívny v „bu-
dovaní mostov“ medzi ľuďmi, tak dokazoval 
hneď od začiatku svojej návštevy. V tomto 
duchu Sv. Otec pokračoval aj v utorok 14. 
septembra, kde začal deň Božskou liturgiou 
sv. Jána Zlatoústeho v Prešove a po nej sa 

presunul do Košíc. Tam prišiel pozdraviť a 
prihovoriť sa rómskej komunite na sídlisko 
Luník IX, odkiaľ sa presunul na futbalový 
štadión TJ Lokomotíva Košice, kde ho oča-
kávali mladí z celého Slovenska. Na tomto 
stretnutí nechýbali ani mladí z Dubnice nad 
Váhom. Traja saleziáni, dve sestry salezián-
ky a osemnásť mladých bola posádka troch 
áut, ktorí ráno o 5.15 vyrážala za účelom 
zažiť tento nezabudnuteľný moment.

Po viac ako trojhodinovej ceste sa nečaka-
ne museli zastaviť v Prešove, kde im cestu 
skrížil sám Sv. Otec, ktorý práve prichád-
zal do Košíc. A tak sa vytvoril priestor na 
prestávku a stretnutia s ostatnými účast-
níkmi kolóny, ktorí povychádzali zo svojich 
áut, aby tak vyplnili čas čakania, kým sa 
cesta znova otvorí. Po príjazde na záchyt-
né parkovisko Metra v Košiciach nasledo-
vala cesta preplnenou MHD, ktorá bola v 
ten deň úplne zadarmo, ku saleziánskemu 
stredisku Kalvária. Tam o 10.00 bola naplá-
novaná sv. omša, kde sa stretla saleziánska 
mládež z celého Slovenska. Po nej posilnení 
bagetou a potešení darčekovým vreckom s 
tematikou Svätého Otca sa odtiaľ už všetci 
presunuli k futbalovému štadiónu a cestou 
vytvorili dlhý zástup idúci ulicami Košíc. Pre 
vstup do areálu bolo potrebné prejsť bez-
pečnostnou kontrolou, kde najskôr organi-
zátori kontrolovali účastníkom vstupenky a 
následne policajti a vojaci pri detektoroch 
kovu zisťovali prítomnosť zakázaných pred-
metov. Po prechode kontrolou bolo potreb-
né sa začleniť do niektorého zo sektorov 
na státie alebo na sedenie a počkať na prí-
chod Svätého Otca. Od 12.00 bol pripravený 
sprievodný program, ktorému predchádza-
la sv. omša celebrovaná Mons. Dominikom 
Dukom, pražským arcibiskupom. Predstavili 
sa na ňom rôzne kapely, speváci a speváč-
ky z odvetvia gospelovej hudby, medzi nimi 
sa nachádzali Dominika Gurbaľová, Katka 
Koščová, bubnová šou Batida, MaranaTha 
Prešov, ESPE, Martin Augustus Dvornický a 
ďalší… 

Medzi hudobnými vystúpeniami bol pripra-
vený aj duchovný program so svedectvami 
ľudí, ktorý svedčili o tom, ako Boh zmenil 
ich život. Medzi nimi bola ja sestra salezi-
ánka pôsobiaca v Dubnici, Lamiya Jalilová. 
Taktiež sa účastníci modlili Korunku Božieho 
milosrdenstva a pripomenuli si blahoslave-
nú Annu Kolesárovú, ktorej život stvárnili 
scénickým tancom Slza radosti v réžii  Petra 
Weincillera.

Po sprievodnom programe čakanie na slnku 
tisíckam mladých spríjemnil zbor sv. Cecílie 
s orchestrom, ktorý sprevádzal hudobne prí-
pravu na príchod Sv. Otca. O 16.45 zaznela 
hymna stretnutia „Zdvíhajme svet“, zlože-
ná špeciálne na túto udalosť. Bol to čas, 
kedy mal prísť Sv. Otec na štadión. Od tejto 
chvíle sa atmosféra v dave naplnila očaká-

vaním. Bolo vidieť, ako si ľudia pripravujú 
mobily a fotoaparáty a pozerajú na všetky 
vchody štadióna, ktorými by mohol prísť pa-
pamobil. Keď prišla tá chvíľa, ozval sa veľký 
potlesk, ktorý sprevádzal pápeža Františka 
pri jeho priechode pomedzi ľudí. Vyzeral, 
akoby sa chcel s každým stretnúť, s každým 
si podať ruku, každého pozdraviť…
Po tomto príchode prišiel na rad dialóg s 
mladými. V ňom prišli mladí ľudia povedať 
pápežovi o svojom živote a položiť mu otáz-
ky, ktoré sú aktuálne pre túto dobu. Jeho 
odpovede a povzbudenia sa dotýkali na 
miestach, na ktorých to mladí práve potre-
bujú.

Po svedectvách sa program preniesol za svoj 
stredobod a Sv. Otec sa za potlesku opäť po 
dlhom dni vrátil do Bratislavy. Do 20.00 ešte 
pokračoval program v podaní Simy Maguši-
novej a Lamačských chvál. To však už dub-
nickí mladí vyrážali na cestu domov….

Pár myšlienok pápeža Františka z Košíc ad-
resovaných mladým:

Priatelia, nebanalizujme lásku, pretože 
láska nie je len emócia a cit; tie sú nanaj-
výš tak jej začiatkom. Láska neznamená 
mať všetko a hneď, nezodpovedá logike 
„použi a odhoď“. Láska je vernosť, dar, 
zodpovednosť. 

Nechodíme na spoveď ako potrestaní, 
ktorí sa musia pokoriť, ale ako deti, ktoré 
bežia do Otcovho objatia. A Otec nás dví-
ha v každej situácii, odpúšťa nám každý 
hriech. Počúvajte dobre toto: Boh vždy 
odpúšťa! Pochopili ste? Boh vždy odpúšťa!

Nemôžeme objať samotný kríž; bolesť 
nikoho nespasí. To, čo premieňa bolesť, 
je láska. Kríž teda objímame spolu s Ježi-
šom, nikdy nie sami! Ak objímame Ježiša, 
znovu sa rodí radosť.

Nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa na 
deň, ale aby náš život bol dobrodružnou 
výpravou. 

Text: Marek Hudec
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SVÄTÝ OTEC SA S NAMI 
ROZLÚČIL V ŠAŠTÍNE

n Po stretnutí s mladými v Košiciach Svätý 
Otec strávil posledný deň svojej návštevy 
na Slovensku v Šaštíne. Na miesto, kde 
pred viac ako dvoma desaťročiami mohli 
stretnúť veriaci dnes už svätého Jána Pav-
la II., aj tentokrát prišli ľudia z celého Slo-
venska. 

Na tejto udalosti sa zúčastnili aj Dubniča-
nia, ktorí o 5.00 ráno štartovali dvoma au-
tobusmi od katolíckeho domu, aby stihli s 
predstihom svätú omšu o 10.00 celebrovanú 
pápežom Františkom, pre ktorého to bol po-
sledný bod jeho programu.

Cesta ubiehala najskôr rýchlo, v autobuse 
panovala dobrá nálada a trocha ospalosti. 
Spomalenie však neskôr priniesli kolóny, 
ktoré z pôvodnej jeden a pol hodinovej plá-
novanej cesty spravili štyri a polhodinovú. 
Účastníci však zahnali stres a nervozitu z 
neskorého príchodu ružencom a mariánsky-
mi piesňami.

Okolo 9.30 sa dopravili do túžobne očakáva-
ného Šaštína, na záchytné parkovisko. Po-
hľad na množstvo autobusov, ktoré tam už 
stáli, navodzoval dojem, že sa chystá niečo 
veľkolepé. Cesta však ešte neskončila. Bolo 
potrebné prejsť 2,5 km pešo na rozľahlé 
pole vedľa Šaštína, kde bolo dostatok mies-
ta pre všetkých, ktorí prišli. Veľký zástup 
ľudí sa teda presúval naprieč Šaštínom, v 
ktorom polícia a vojaci riadili dopravu. Ob-
čas vznikali prestoje z veľkého množstva 
ľudí, ktorí kráčali iba po úzkom chodníku. 
Každý si prial byť čo najrýchlejšie na kon-
ci cesty, ktorá za týchto podmienok trvala 
okolo 30 minút. V dave to žilo očakávaním a 
ľudia stretli raz tých, s ktorými cestovali a 
raz úplne nových ľudí, pričom všetkých spá-
jal rovnaký cieľ. Dostať sa do areálu pútnic-
kej svätyne, kde bude mat Sv. Otec omšu. 

Počas tejto „púte“ sa v určitom okamihu 
naskytla unikátna príležitosť  vidieť pápe-
ža Františka v tesnej blízkosti, ktorý pre-
chádzal po ceste v papamobile, hneď vedľa 
davu. Po tomto momente sa srdcia kráča-
júcich upokojili a s nadšením sa posúvali 
ďalej. Po príchode ku areálu, kde každý 
musel prejsť bezpečnostnou kontrolou. Po-
tom organizátori zaradili prichádzajúcich 
do sektorov s voľným miestom. Pohľad na 
toľko ľudí vzbudzoval úžas. Všetci v teple 
a väčšinou po stojačky sledovali sv. omšu. 
V areáli bolo pripravených desať veľkých 
veľkoplošných obrazoviek, aby všetci mohli 
dobre vidieť, čo sa deje pri oltári, nakoľko 
niektorí boli aj dvesto metrov ďaleko od 
hlavného „stejdžu“.

Pretože bol sviatok Panny Márie Sedembo-
lestnej, pápež František sa Slovákom pri-
hovoril v kázni, v ktorej vyzval Cirkev na 
Slovensku, aby podľa vzoru Panny Márie krá-
čala za Kristom a nezostala stáť. A prosím 
vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte 
sa!“ boli jeho slová. Na omši koncelebroval 
slovenský biskupský zbor, početní biskupi z 
iných krajín a viac ako 500 kňazov.

Na konci liturgie Sv. Otec položil pred so-
chu Panny Márie Sedembolestnej zlatú ružu 
na znak osobitnej náklonnosti pápeža. Po 
tomto úkone a po rozlúčení sa s tisíckami 
veriacich, sa za pomoci svojho sekretára a v 
sprievode ďalších kňazov presunul ku autu, 
ktoré ho malo odviezť priamo na letisko.

Tým sa návšteva sv. Otca na Slovensku skon-
čila, avšak jeho posolstvo ostalo aj po jeho 
odchode v srdciach všetkých tých, ktorí s 
vierou a láskou prijali jeho slová…

Autor: Mária Gajdošová, Marek Hudec

Všetky posolstvá sv. Otca je možné nájsť 
tu:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cislo-
clanku=20210916107&fbclid=IwAR0aHGJQFG
Dyt7sfONnvEm5mAZzJi-QMsB01lYtmwyafCD-
vsoc7L8Wn0Zps

Niektoré myšlienky pápeža Františka z ho-
mílie v Šaštíne:

Nezabudnime na to, že nesmieme re-
dukovať vieru na cukor, ktorý osladzu-
je život. To nesmieme. Ježiš je zname-
ním, ktorému budú odporovať. Prišiel, 
aby priniesol svetlo tam, kde bola tma, 
čím sa temnota dostala na svetlo a mu-
sela ustúpiť. Preto proti nemu temno-
ty stále bojujú.

Pred Ježišom nik nemôže zostať vlažný 
alebo „sedieť naraz na dvoch stolič-
kách“. Nie, to sa nedá. Prijať ho zna-
mená súhlasiť s tým, aby u mňa odhalil 
protirečenia, modly, vnuknutia zla, a 
aby sa pre mňa stal vzkriesením, lebo 
On ma dvíha, podáva mi ruku a pomáha 
mi znovu začať. Vždy znova ma dvíha.

Mária, Bolestná Matka, jednoducho 
zostáva pod krížom. Stojí pod krížom. 
Neutečie preč; nesnaží sa zachrániť si 
život; nepoužíva ľudskú lesť ani du-
chovné anestetiká, aby sa vyhla bo-
lesti. Toto je dôkaz súcitu: zostať pod 
krížom. Zostať s tvárou plnou sĺz, ale s 
vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom 
Synovi Boh premieňa bolesť na radosť 
a víťazí nad smrťou.
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Jubileum a história  
BRATSTVA BOŽSKÉHO  

SRDCA JEŽIŠOVHO  

Tretie  
celoslovenské 

stretnutie  
členov ADMY 

v Prešove
n Aj v tomto roku sa združenie ADMA 
na Slovensku stretlo prvý septembrový 
víkend pod vedením dona Pavla Gracha 
v Prešove.

Zúčastnila sa na ňom aj saleziánska Gabi-
ka Bauerová, ktorá je delegátkou stredis-
ka v Dubnici nad Váhom. Téma stretnutia 
„Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,“ 
obsahovala informácie o rôznych preja-
voch úcty a lásky k Božej Matke počas 
stáročí, o ktorých písali mnohí svätci, aj 
duchovní Otcovia. Členovia ADMY sa zá-
roveň aj duchovne pripravovali na náv-
števu Sv. Otca Františka na Slovensku.

DUCHOVNÉ  
CVIČENA  

dubnickej ADMY

Poďakovanie za podporu projektu
Pamätník a miesto odpočinku pre nenarodené deti

n V roku 2021 sme si v Dubnici nad Váhom 
pripomenuli 10. výročie obnovenia Bratstva 
Božského Srdca Ježišovho.

Na celoslovenskej púti k Božskému Srdcu Je-
žišovmu v Litave v roku 2011, banskobystrický 
biskup Mons. Rudolf Baláž, požiadal zástupcov 
jednotlivých farností, aby aj vo svojich far-
nostiach založili alebo obnovili Bratstvo Bož-
ského Srdca Ježišovho. Keďže na tejto púti 
boli aj farníci z Dubnice nad Váhom, požiadali 
pána farára Petra Pagáča, aby aj v dubnickej 
farnosti bolo obnovené Bratstvo BSJ. Pán fa-
rár s touto požia davkou súhlasil. 

Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu má v Dub-
nici nad Váhom dlhoročnú tradíciu. Už v roku 
1918 bol v našej farnosti založený Spolok 
Božského Srdca Ježišovho. Úcta k Božskému 
Srdcu Ježišovmu a k Panne Márii bola už od 
dávnych čias najväčšou prioritou veriacich z 
Dubnice nad Váhom.

BBSJ z Litavy je zaregistrované v Arcibratstve 
v Ríme, kde sú zaregistrované všetky národné 
centrá. Tu sú zaregistrovaní aj dubnickí čle-
novia Bratstva BSJ. Každý člen dostal z Litavy, 
v roku 2011, obraz Božského Srdca Ježišovho 
aj so svojím menom a evidenčným číslom. 
Taktiež dostal kópiu požehnania sv. Otca Be-
nedikta XVI., ktoré udelil slovenskému Brat-
stvu Božského Srdca Ježišovho. Úcta  k Bož-
skému Srdcu Ježišovmu vznikla v 17. storočí 
na žiadosť samotného Pána Ježiša. Vyvolil si 
na zavedenie a rozšírenie tejto úcty sv. Mar-
gitu Máriu Alacoque (1647 – 1690)  z rehole 
Navštívenia Panny Márie z Francúzska prost-
redníctvom súkromných zjavení. Svätá Mária 
Margita začala podporovať Bratstvo Božského 
Srdca Ježišovho, ktoré zaviedol sv. Ján Eudes.

Základné pravidlá Bratstva 
Božského Srdca Ježišovho:

1. Každý rok sláviť sviatok Božského Srdca, 
a ak je to možné, v ten deň prijať sviatosť 
zmierenia a ísť na sv. prijímanie.
2. Členovia sú povolaní zúčastniť sa každý 
prvý piatok mesiaca na sv. omši k Božskému 
Srdcu. A keď sa koná, zúčastniť sa v nedeľu na 
odpoludňajšej pobožnosti, s verejným odpro-
sovaním Božského Srdca.
3. Každý deň sa člen Bratstva BSJ pomodlí: 
Otčenáš, Zdravas a Verím v Boha so strel-
nou modlitbou „Božské Srdce Ježišovo, daj, 
aby som ťa vždy viac a viac miloval.“
4. Každý člen Bratstva BSJ sa má nadovšet-
ko usilovať nasledovať Božské Srdce ako vzor 
všetkých čností a pomáhať k tomu aj druhým.
5. Členovia Bratstva sa majú častejšie jeden 
za druhého modliť, aj za zomrelých členov.
6. Všetky tieto povinnosti nezaväzujú nikoho 
pod žiadnym hriechom, iba vykonanie kaž-
dodennej modlitby – bod 3 je potrebné k 
dosia hnutiu odpustkov.

n V dňoch 16. - 19. septembra sa členovia 
združenia ADMA v Dubnici nad Váhom 
zúčastnili na duchovných cvičeniach pod 
vedením dona Petra Bicáka v exercičnom 
dome Skalka. 

Obsahom témy „Urobte všetko, čo Vám 
povie,“ bola Božia Láska k nám a naša lás-
ka k  Bohu.  „Najviac ma oslovila myšlien-
ka, že môj duch oživuje dušu, moja duša 
oživuje telo. Sme povolaní, aby sme celý 
život prežívali v láske,“ zhodnotila du-
chovné cvičenia jedna z účastníčok.

Stretnutia členov Bratstva Božského 
Srdca Ježišovho pri Kostole sv. Jakuba  

v Dubnici nad Váhom

Pravidelné stretnutia členov Bratstva BSJ 
a Ružencového spoločenstva sa konajú 1x 
za mesiac. Je to vo štvrtok, pred prvým 
piatkom, pred večernou sv. omšou.

Stretnutie sa začína úvodnou modlitbou 
Otče náš, Zdravas, Verím a strelnou mod-
litbou k Božskému Srdcu Ježišovmu. Po 
spoločnej modlitbe sa členovia BBSJ a 
Ružencového spoločenstva zúčastnia na 
svätej omši.

Veriaci, ktorí majú záujem o členstvo v 
BBSJ, môžu prísť na spoločné stretnu-
tie, ktoré sa koná každý prvý štvrtok v 
mesiaci o 17.00 hod. pred večernou sv. 
omšou. Na lístok napíšu: meno, prie-
zvisko, dátum narodenia a adresu byd-
liska. Tieto žiadosti sa spoločne pošlú 
do Litavy. 

Členovia Bratstva Božského Srdca Ježišovho , 
foto: https://pixabay.com/sk/

Na tomto mieste sa chceme poďakovať všet-
kým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili 
projekt pre nenarodené deti. V súčasnosti 
máme k dispozícií cca 4 tis. EUR. Ďakujeme 
aj firme MIF za sponzorovanie letákov distri-
buovaných do poštových schránok obyvateľov 
mesta. Cenová ponuka na realizáciu je 8 tisíc 
EUR, so sochou Matky s dieťaťom 9 tisíc EUR. 
Realizačný tím požiadal o príspevok aj mesto.

Projekt je možné podporiť troma spôsobmi:
- modlitbou
- vo farskom kostole vľavo vzadu pri soche 
Panny Márie je zabudovaná pokladnička
- vkladom na účet RKC Farský úrad Dubnica 
nad Váhom IBAN: SK38 0900 0000 0000 6366 
0225. Do správy pre príjemcu uveďte heslo: 
DAR NENARODENÝM.

Tím dobrovoľníkov
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RUŽENEC  
A ČISTÉ SRDCE

n Dňa 7. októbra sa stretli dubnickí ruženčiari 
v Kostole sv. Jakuba, kde sme pozvali aj kňaza 
dona Jozefa Motýľa SDB, ktorý nám priblížil 
význam sviatku Ružencovej Panny Márie.

Pôvod sviatku treba hľadať v 16. storočí, kedy 
Európu ohrozovali Turci. Rozhodujúca bitka sa 
odohrala 7. októbra 1571 na mori pri Lepante. 
Katolícke vojsko rozdrvilo flotilu Osmanskej 
ríše. Vtedajší pápež svätý Pius V. vyzýval celý 
svet na modlitbu ruženca. Porážka Turkov v 
námornej bitke pri Lepante znamenala koniec 
tureckej hrozby pre kresťanský svet. Pápež Pius 
V. potvrdil, že kresťania zvíťazili na príhovor 
Panny Márie a nariadil každoročne sláviť 7. ok-
tóber  ako spomienku na víťazstvo. 

Vždy, keď sa modlíme ruženec, dostávame sa 
do blízkosti Panny Márie, ktorá nám pomáha pri 
prekonávaní skúšok a utrpenia. Ak chceme, aby 
naša modlitba bola účinná, musíme sa modliť 
s vierou, nádejou a láskou, sústredene, že zlý 
kapituluje. Predpokladom je čisté srdce, dobrá 
koncentrácia, aby sa Boh v nás modlil. Panna 
Mária a ruženec sú neoddeliteľnou súčasťou ví-
ťazstva nad hriechom, smrťou a satanom.

Prednáška dona Jozefa Motýľa nás veľmi po-
vzbudila, takže modlitbu ruženca sa budeme 
modliť častejšie, sústredenejšie, s čistým srd-
com.

Anna Džimová,  
horliteľka RB Dubnica nad Váhom

n Dňa 2. septembra 2021 sa stretli členovia 
RB pri Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Vá-
hom v katolíckom dome. Cieľom stretnutia 
boli už štvrté voľby RB po duchovnej obnove, 
ktorá sa u nás konala  ešte v roku 2012. Naše 
bratstvo pozostáva zo siedmich ruží. Hlavná 
horliteľka privítala prítomných ruženčiarov 
a oboznámila ich s programom, ktorý pozos-
tával zo stručnej správy o činnosti za obdobie 
od posledných volieb a zo správy o finanč-
nom hospodárení RB. Prítomných členov pri-
šiel pozdraviť aj správca farnosti don Bohumil 
Levko, ktorý nám poprial zdarný priebeh ce-
lého stretnutia a všetkých nás požehnal. 

Naše spoločenstvo  zabezpečuje modlitbu po-
svätného ruženca pred svätou omšou v kosto-
le ráno i večer. Nie je to jednoduchá služba, 
preto sme sa v správe poďakovali všetkým, 
ktorí sa na spoločnej modlitbe zúčastňujú a 
povzbudili ostatných, aby sa pridali. V uply-
nulom období našu činnosť ovplyvnili proti-
pandemické opatrenia, preto nám zostáva 
len dúfať, že toto zlé obdobie pominie a v 
budúcnosti sa budeme môcť zúčastniť na za-
ujímavých podujatiach.

Po voľbách finančnej komisie, jednotlivých 
horliteliek ruží a hlavnej horliteľky sme si vy-
losovali ružencové tajomstvá. Na záver hlav-
ná horliteľka poďakovala prítomným za účasť 
a popriala všetkým dobré zdravie a požehna-
ný zvyšok roka.

Stretnutia ružencového bratstva bývajú 
vždy prvý štvrtok v mesiaci. Záujemcovia o 
modlitbu posvätného ruženca môžu prísť na 
naše stretnutie do Kostola sv. Jakuba o 17.00 
hodine.

Anna Džimová, horliteľka RB pri Kostole  
sv. Jakuba Dubnica nad Váhom, foto: 

https://pixabay.com/sk/

Odpoveď na darovanie sa Slova, je 
naše darovanie sa v láske. 

n Chceme uvažovať o lectio divina v kontex-
te synody. Je potrebné si uvedomiť, že syno-
da - synodalita je vyjadrením toho, čo patrí k 
podstate Cirkvi. Teda nie je novým vynálezom. 
Pri synodalite sa pozeráme na vnútorný život 
Trojice, ako sa nám zjavil Boh. Tam spolu s pô-
sobením Boha v dejinách spásy, nachádzame 
podstatu tejto cesty. Toho, čo znamená kráčať 
spoločne a ktorým smerom.

Konať synodu znamená kráčať tou istou ces-
tou, kráčať spolu. S kým kráčať? Svätý Pavol 
hovorí, že spolu s Kristom a v Kristovi. 

Stretnúť sa, počúvať, rozlišovať – tri slovesá sy-
nody, ktoré ponúka František sú mapou a sché-
mou spoločného putovania. Zdá sa mi v mno-
hom totožné s krokmi lectio divina. Počúvanie 
Slova je pre nás v prvom rade faktom stretnu-
tia sa s Božím Slovom. A skutočné stretnutie 
predpokladá otvorenosť pre počúvanie. Môže-
me povedať, že pri modlitebnom čítaní Svä-
tého písma, skutočné stretnutie a počúvanie 
sú obsiahnuté v sebe navzájom. Pripome niem 
situáciu Božích detí, sme v Kristovi a Kristus 
je v nás. Stretnutie má v sebe preto veľkú in-

timitu, blízkosť. Na Slovo sa teda nepozerá-
me „zvonka“, ale v skutočnosti zvnútra (sme 
v Kristovi – sme Jeho Telom). Naše poznanie 
Boha pochádza v prvom rade z našej skúsenosti 
života s Ním a v Ňom. A tu je základ tretieho 
ponúknutého slovka – rozlišovať. 

V tomto konkrétnom synodálnom putovaní 
nám pomáha reflektovať aj iné aspekty spo-
ločného života na ceste do nebeskej vlasti. 
Stále sa však budeme vracať k jednému pod-
statnému, aj ak sa naň pozeráme z rozličných 
uhlov. Ale vďaka tomu prijmeme k nám reálne 
prichádzajúce Ježišove Slovo. Pretože je zhora 
– rozhovor s Nikodémom. Pretože bez Neho ne-
môžeme sami nič urobiť. Dovolíme, aby nám 
náš Pán umyl nohy. Necháme sa ním obdaro-
vať. To, čo ponúka, nie je nič menšie ako On 
sám. 

Usporiadať synodu znamená vydať sa na tú 
istú cestu ako Slovo, ktoré sa stalo človekom: 
znamená to ísť v jeho stopách a počúvať jeho 
Slovo spolu so slovami iných (homília pápeža 
Františka).

Dosiaľ sme sa stretali v modlitbe so Slovom 
v Kostole svätého Jána Bosca raz mesačne - 
predposledné štvrtky v mesiaci. 

Stretnutie má svoju formu, ktorá nie je určite 
ideálna, ale chce ponúknuť modliť sa Slovom.

V dejinách sa Slovo stalo telom – Ježišom Kris-
tom. Preto spájame s počúvaním Slova adorá-
ciu eucharistie. Toho istého Slova, ktoré sa sta-
lo Telom a prebývalo medzi nami. A ponorení v 
adorácii eucharistie do tohto jediného Slova, 
ktoré sa nám daruje pod spôsobom chleba po-
čúvame a rozlišujeme ponuku Boha, aby sme 
mu na Jeho dar odpovedali svojim. 

Otcovia v liturgii Slovo slávili a my vidíme, že 
vďaka nášmu lectio divina sa k ním podľa tradí-
cie pripájame. V Kristovi sa učíme kráčať spolu 
s Ním aj celou cirkvou. Učíme sa prežívať to, 
čo sa nám zdá nové, kráčať spolu.

Don Peter Bicák SDB,  
foto: https://pixabay.com/sk/

LECTIO DIVINA A SYNODA

VOĽBY  
v Ružencovom bratstve 
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ŠTEDRÁ VEČERAŠTEDRÁ VEČERA
rodinná liturgia

n Bezprostredne pred štedrou veče-
rou sa rodina zíde na túto  modlitbu.  
Vstupuje  ňou  do  slávnosti Narodenia  
Pána.  Miestom  modlitby  môže  byť  
miesto,  kde  sa rodina  zvyčajne  mod-
lieva,  môže  to  byť  tiež  pri domácich  
jasličkách alebo priamo pri štedrove-
černom stole. 

PRED JEDLOM

Otec (alebo matka): V mene Otca, i 
Syna, i Ducha Svätého. 
Všetci: Amen. 
O: Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky 
narodenia nášho Pána Ježiša. Ježiš sa 
narodil, aby priniesol  dobro, lásku a 
pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu 
zavítal aj k nám. Mária, Ty si matkou 
narodeného Božieho Syna. Chceme Ťa 
celá naša rodina pozdraviť: V: Zdravas, 
Mária… 

ČÍTANIE Z EVANJELIA PODĽA  
SV. LUKÁŠA

O: Započúvajme sa do slov Evanjelia 
podľa Lukáša, ktoré nám sprítomňujú 
vianočnú udalosť (číta niektorý člen 
rodiny): (Lk 2, 1 – 14)
O: Počuli sme Božie slovo.
V: Bohu vďaka.
V: Tichá noc (JKS č. 88) alebo iná via-
nočná pieseň 

PROSBY A POĎAKOVANIA 

(každý člen rodiny sa môže zapojiť 
prečítaním alebo pridaním vlastnej 
prosby, alebo vďaky):

O: Pane, v dnešnú noc tvojho narode-
nia ťa prosíme: 

Ďalší člen rodiny:  Za všetkých ľudí 
dobrej vôle, aby s tebou vytvárali jed-
nu ľudskú  rodinu. 
V: Prosíme ťa, vyslyš nás. 

Ďalší člen rodiny:  Za opustených, hla-
dujúcich, chorých a trpiacich, aby v 
týchto dňoch našli oporu v tebe i v nás. 
V: Prosíme ťa, vyslyš nás. 

Ďalší člen rodiny:  Za nás všetkých 
(možno vymenovať), aby sme v novom 
roku pociťovali tvoju pomoc a ochra-
nu. 
V: Prosíme ťa, vyslyš nás. (Môžu nasle-
dovať vlastné prosby)
O:  A ďakujeme ti: 

Ďalší člen rodiny:  Za prežitý rok, že si 
nás sprevádzal, a že môžeme byť teraz 
pri dnešnej štedrej  večeri spolu. 
V: Ďakujeme ti, Pane.

Ďalší člen rodiny: Za všetky dary, kto-
rými sa v dnešný večer môžeme obda-
rovať a za to,  že najväčším darom pre 
nás si Ty. 
V: Ďakujeme ti, Pane. 

Ďalší člen rodiny:  Za Svätého Otca, 
biskupov a našich kňazov, ktorí sú pre 
nás Tvojimi zástupcami. 
V: Ďakujeme ti, Pane. (Môžu nasledo-
vať vlastné vďaky)

V: MODLITBA OTČE NÁŠ....
O: Dajme si teraz znak pokoja.

V: Pokoj a bratská láska nech je medzi 
nami. 

(Všetci si môžu vzájomne podať ruky 
alebo sa objať.)

POŽEHNANIE JEDLA

O: Pane, požehnaj toto jedlo, buď čas-
tým hosťom v našom dome a daj svoj 
pokoj, ktorý zvestoval anjel v Betle-
heme, každému človeku. Skrze Krista 
nášho Pána.
V: Amen. Sláva Otcu…

Nasleduje Štedrá večera. 
Dobrú chuť!

PO JEDLE

O: Ďakujeme  ti,  všemohúci  Bože,  za  
všetky  tvoje  dobrodenia,  lebo  ty  ži-
ješ  a  kraľuješ  na  veky vekov. 
V: Amen. V mene Otca... (prežehnáme 
sa)

DARČEKY (Teraz rodičia vysvetlia de-
ťom, prečo sú pod stromčekom darče-
ky):

Rodičia: V túto noc Boh obdaroval ľud-
stvo najvzácnejším darom, daroval 
nám svojho jediného Syna, ktorý sa 
stal človekom, preto aj my sa obda-
rúvame darčekmi na znak vzájomnej 
lásky. Nasleduje rozdávanie a rozbaľo-
vanie darčekov.

POŽEHNANÉ 
A 

MILOSTIPLNÉ 
VIANOCE!

„Pán Ježiš sa stal človekom 
tak, že si zvolil chudobné 

dievča za svoju matku 
a obyčajného tesára za 

svojho adoptívneho otca. 
Keď sa mal narodiť, zažil len 
odmietanie a nakoniec mu 
niekto ponúkol iba biednu 

maštaľ. Boh si zvolil 
chudobu, nie luxus. 

Pre mňa je to neuveriteľná 
vec! Ak sa však hlbšie 

zamyslíme, betlehemská 
maštaľ bola lepšia než 
mnohé dnešné domy, 

v ktorých Ježiša odmietajú, 
ba dokonca hanobia.“

Blahoslavený Carlo Acutis
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POŽEHNANIE DOMOV V ČASE
SVIATKU ZJAVENIA PÁNA

 
Pre súkromné požehnanie laikmi

V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.  
Amen.
Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom 
bývame.
I s duchom tvojím.

Hľa, králi Dieťa uzreli,
pokorne pred ním kľakajú 
a zlato, myrhu, kadidlo 
s láskou mu odovzdávajú.

Kadidlo sábske, zlatý dar,
hlásajú, že si Boh a Kráľ, 
kým trpká myrha hovorí, 
ako Syn Boží umrieť má.
 
Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Ma-
túša (2, 1-12):

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judej-
skom Betleheme narodil Ježiš, prišli do 
Jeruzalema mudrci od východu. A hľa, 
hviezda, ktorú videli na východe, išla 
pred nimi, až sa zastavila nad miestom, 
kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, ne-
smierne sa zaradovali. Vošli do domu a 
uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, pad-
li na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili 
svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, 
kadidlo a myrhu.

(Chvíľa ticha alebo krátky príhovor ...)

S radosťou za dar Božieho Syna velebme 
nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje 
prosby:

1. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako 
človek, aby sme sa my mohli stať Božími 
deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho 
dobrého Boha.

2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej ro-
dine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube 
u Boha i ľudí, daj, aby otcovia a matky 
boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre 
svoje deti.

3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám 
priniesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo 
v tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i 
pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za 
všetko vďační.

4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť 
trpiacim a chudobným a uzdravoval si po-
korných srdcom, chráň nás od prílišných 
starostí a otvor naše srdce pre trpiacich 
a núdznych.

Sväteniny pochádzajú z krstného kňazstva: každý pokrstený je povolaný, aby bol „požehnaním“ a aby požehnával. Preto laici 
môžu udeľovať niektoré požehnania. (Katechizmus katolíckej Cirkvi - 1669)

5. Pane Ježišu, život 
veriacich, ty si prijal 
Máriu a Jozefa k sebe 
do nebeskej vlasti, 
prijmi aj zosnulých 
z našej rodiny medzi 
svojich spravodlivých 
v nebi.

A teraz sa spolu mod-
lime, ako nás naučil 
náš Pán Ježiš Kristus:

Otče náš, ktorý si na 
nebesiach...

Dajme si znak pokoja.

Pokoj a bratská láska 
nech je medzi nami.

MODLITBA 
POŽEHNANIA:

Všemohúci Bože a Ot- 
če, ty si nás v krste 
prijal za svoje deti a 
urobil si nás bratmi a 
sestrami tvojho Syna; 
posilňuj naše spolo-
čenstvo s ním a daj, 
aby sme v našej rodine 
žili vo svornosti a lás-
ke. Bože, ochraňuj náš 
dom pred zlom a hriechom, požehnávaj 
ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby sme 
ti ako domáca cirkev prinášali duchovné 
obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a ka-
didlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. 
Amen.

Otec - matka pokropí požehnanou vodou 
prítomných i celý dom, pričom povie:

Táto požehnaná voda nech nám pripo-
menie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spa-
siteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a 
zmŕtvychvstaním.

Na horné veraje dvier kriedou napíšeme:

     
20 C + M + B 21

To znamená: 
Christus mansionem benedicat

Kristus nech požehná náš príbytok

Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o po-
moc a ochranu:
Zdravas, Mária .... 
Pod tvoju ochranu sa utiekame ...

Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a 
požehnanie nech spočíva na ňom a nech 
napĺňa všetkých nás.
 
V mene Otca,  i Syna,  i Ducha Svätého.   Amen. 

                       Foto: archív Farských zvestí



SPOZNAJÚ HO NAJMÄ TÍ,  SPOZNAJÚ HO NAJMÄ TÍ,  
KTORÍ POTREBUJÚ NÁDEJKTORÍ POTREBUJÚ NÁDEJ

„...všetkým ľuďom je adresovaná zvesť nádeje, ktorá je jadrom odkazu Vianoc. „...všetkým ľuďom je adresovaná zvesť nádeje, ktorá je jadrom odkazu Vianoc. 

Ježiš sa narodil pre všetkých a podobne, ako ho Mária v Betleheme ukázala  Ježiš sa narodil pre všetkých a podobne, ako ho Mária v Betleheme ukázala  

pastierom, v tento deň ho Cirkev predstavuje celému ľudstvu, aby každá  pastierom, v tento deň ho Cirkev predstavuje celému ľudstvu, aby každá  

osoba v každej ľudskej situácii mohla zakúsiť moc zachraňujúcej milosti Boha – osoba v každej ľudskej situácii mohla zakúsiť moc zachraňujúcej milosti Boha – 

len ona môže premeniť zlo na dobro, len ona môže premeniť ľudské srdce  len ona môže premeniť zlo na dobro, len ona môže premeniť ľudské srdce  

a učiniť ho oázou pokoja. ...V tichu sa mu klaniame, kým on, ešte dieťa,  a učiniť ho oázou pokoja. ...V tichu sa mu klaniame, kým on, ešte dieťa,  

akoby nás utešoval: ...poďte ku mne a nebojte sa: priniesol som vám  akoby nás utešoval: ...poďte ku mne a nebojte sa: priniesol som vám  

lásku Otca a prišiel som vám ukázať cestu pokoja...lásku Otca a prišiel som vám ukázať cestu pokoja...

Ponáhľajme sa ako pastieri za onej betlehemskej noci. Boh nám prišiel naproti  Ponáhľajme sa ako pastieri za onej betlehemskej noci. Boh nám prišiel naproti  

a ukázal nám svoju tvár, plnú milosti a milosrdenstva. Nepremárnime jeho  a ukázal nám svoju tvár, plnú milosti a milosrdenstva. Nepremárnime jeho  

príchod. Hľadajme Ježiša, dajme sa pritiahnuť jeho svetlom,  príchod. Hľadajme Ježiša, dajme sa pritiahnuť jeho svetlom,  

čo z našich sŕdc zaháňa smútok a strach; priblížme sa k nemu s dôverou,  čo z našich sŕdc zaháňa smútok a strach; priblížme sa k nemu s dôverou,  

s pokorou pred ním padnime na kolená a klaňajme sa mu.s pokorou pred ním padnime na kolená a klaňajme sa mu.

Požehnané Vianoce všetkým!“Požehnané Vianoce všetkým!“

(Benedikt XVI., 25.12.2008)(Benedikt XVI., 25.12.2008)


