
1

n Milé deti a mladí, otcovia a mamy - ro-
diny, všetci starší - naši seniori a chorí. 
Milí farníci. Tretíkrát sa vám takto priho-
váram v službe pastiera farnosti, ktorej 
sa stále učím, keďže okolnosti okolo nás 
sa neustále menia a výrazne nás všet-
kých zasahujú. Najprv to bola pandé-
mia a teraz vojna na Ukrajine. Stále sa 
pýtam, kam nás vedie Boh v tomto čase? 
K čomu nás ako Cirkev v Dubnici nad 
Váhom vyzýva? Aké obnovené svedec-
tvo chce, aby cez nás zažiarilo tomuto 
nášmu „Dubnickému svetu“ v tejto zlo-
žitej dobe, ktorú prežívame? 
 
Nechcem ponúkať lacné a rýchle od-
povede, ale skôr inšpiráciu, ktorá môže 
udať smer do tohto obdobia v spoločnom 
kráčaní. Duchovné rozlišovanie je vždy 
spojené aj s istou dávkou neistoty, kto-
rá nás robí otvorenými na znamenia čias 
a schopnými neuzavrieť sa do postojov: 
“vždy sa tak robilo”. Chcem nás všetkých 
povzbudiť, že napriek všetkým ťažkos-
tiam a strachom, ktoré nás prenikajú, 
Boh je vždy s nami. On neopúšťa svoj ľud 
ani v ťažkých chvíľach. Pozýva nás vinúť 
sa ešte viac k Nemu a zomknúť sa spolu, 
aby sme navzájom boli konkrétne pozorní 
a nápomocní voči najnúdznejším týchto 
dní. Toto môže byť konkrétnym preja-
vom našej viery. Viery, ktorá sa zjavuje 
v skutkoch.   

V piatok 29. októbra 2021 sme začali s 
pravidelnými celodennými piatkovými 
adoráciami v našej farnosti. Ako som vám 
už viackrát pripomenul, je to prvý krok v 
spoločnom - synodálnom - kráčaní našej 
dubnickej cirkvi. Mnohí ste na túto výzvu 
zareagovali. Veríme, že len On jediný nás 
svojím Duchom Svätým dokáže zjednotiť 
a neustále nás viesť k Otcovi. Tu pri Ňom 
začína obnova našej farnosti, naše zjed-
nocovanie sa, zladzovanie, ale i obnova 
pokoja a mieru. On nás otvára jedných 
pre druhých, formuje naše vnútro. 

Synodalita nie je o nejakom dokumente 
alebo o niekoľkých úlohách, ktoré si spl-
níme, nemá byť formálnosťou. Na toto už 
nemáme čas. Je správnym postojom, kto-
rý v nás rastie. Je procesom, ktorý pretr-
váva. Je milostivým časom a jedinečnou 
ponukou obnovy každého z nás. Obnovy 
v živej a autentickej viere prežívanej v 
spoločenstve, ktoré je príťažlivé. A prí-
ťažlivosť nášho spoločenstva nevyplýva z 
toho, že by bolo bez chýb alebo bolo do-
konalé, ale preto, že je medzi nami živý 
Boh a ten z nás vytvára tých, ktorí sa mi-
lujú, tak ako prví kresťania. Oni boli celí 

presiaknutý Božím Duchom, ktorý z nich 
vytváral príťažlivé svedectvo vzťahov a 
nového života. Pokračujme v stretávaní 
sa s Ním cez celodenné piatkové adorá-
cie. Chcem vás pozvať, aby sme sa všet-
ci stali tými, čo pozývajú ďalších bratov  
a sestry na stretnutie v tichej adorácii 
nášho Pána. On jediný nás dokáže obno-
viť a stále viac otvárať pre druhých.

Ponúkam vám aj druhý krok do ďalšie-
ho obdobia, aby sme rástli v spoločnom 
kráčaní v našej farnosti. Je to kráčanie 
spolu s celou Cirkvou na čele s pápežom 
Františkom, cez ktorého nás, ako veríme, 
vedie Boží Duch. 

Druhým konkrétnym krokom, je byť viac 
spolu, aby sme mohli spolu kráčať. Pan-
démia nás uzavrela a izolovala, ale aj 
prehĺbila túžbu stretávať sa. Tak sme boli 
stvorení, nie ako samotári a individualis-
ti, ale osoby, ktoré túžia po spoločenstve, 
lebo sme boli stvorení na obraz a podobu 
Boha, Najsvätejšej Trojice. Preto obnov-
me a nechajme zažiariť hlbokej potrebe 
v nás. Buďme viac spolu. Patria k tomu 
všetky formy “byť spolu”. Od tej byť spo-
lu ako rodina, byť spolu ako spoločenstvo 
- stretko, až byť spolu ako farské spolo-
čenstvo a vrcholom nášho byť spolu je 

nedeľná Eucharistia. Medzi tým je veľa 
možností spoločného stretávania a kráča-
nia. Chcem vás preto pozvať k otvorenos-
ti a ochote na stretanie sa v malých sku-
pinách s cieľom záujmu jeden o druhého 
a spoločného duchovného rastu a mod-
litby. Viac o tejto konkrétnej možnosti a 
spôsobe stretávania sa dočítate na str. 3. 

Jezuita páter Marko Ivan Rupnik hovorí, 
že mladých a ľudí tohto sveta nepritiahne 
cirkev perfektná, bez chýb, ktorá sa tvári 
ako dokonalá, ale cirkev krásna. Krásna 
pre vzťahy, milosrdenstvo a lásku, ktoré 
vyžaruje, a ktoré sú ovocím prítomnosti 
Ducha Svätého v nás. 

Adorujme, dajme priestor adorácii, to-
mu, ako nás Duch chce stále viac otvoriť 
pre novosť, ktorú prináša a buďme viac 
spolu, nech nás v tomto milostivom čase 
Duch Svätý ešte viac zjednotí cez spoloč-
né kráčanie a utvára z nás krásnu Cirkev.

V modlitbe za mier a pokoj vo svete  
a v našich srdciach spolu s bratmi sale-
ziánmi a sestrami saleziánkami v tomto 
čase pôstu a Veľkej noci zostáva 
    

don Bohuš Levko,  
saleziánsky direktor a farár
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MALÉ SPOLOČENSTVÁ  
ALEBO BYŤ VIAC SPOLU

Vyzerá to navonok ako pozvanie k niečomu 
novému, ale v skutočnosti je to stála trvalá 
snaha samotnej Cirkvi o svoje obrátenie. 
Trvalé pokánie, ktoré nás vedie neustále 
k vernosti nášmu Pánovi. Prežívať svoju 
identitu Božieho ľudu, Kristovej nevesty, či 
Kristovho Tela, ktorého je On sám hlavou. 
Ak to chceme vyjadriť ešte z iného pohľadu 
– je to stále intímnejšie ponorenie sa do Bo-
žieho života, života v milosti posväcujúcej, 
na ktorej máme vďaka svojmu krstu účasť. 

Boží život sa nedá prežívať mimo Krista. 
Stal sa človekom, aby sme v ňom preklenuli 
priepasť vytvorenú hriechom. V zjednotení 
v Kristovi máme prežívať svoj život Božích 
detí nie ako diváci, ale ako súčasť Tajom-
stva života Trojjediného Boha – ktorou je 
láska. 

Konárik na strome, ratolesť na viniči, aj 
časť tela ak sa oddelí, odreže - vyschne, 
zahynie. Ak nemá spoločný život, odumrie a
neprinesie úrodu. 

Ale nám sa nejedná o biedne živorenie. 
Chceme mať život a ako to povedal sám 
Kristus, prišiel, aby sme ho mali v hojnosti. 

V tomto kontexte sa pozeráme na to, čo je 
synodalita. Na rozličné pozvania, aktivity, 
ktoré sa v diecézach, farnostiach objavujú 
ako huby po daždi. 

Mapu, ktorú sme dostali od pápeža Františ-
ka charakterizujú tri slová, o ktorých som 
písal a uvažoval v kontexte lectio divina v 
minulom čísle. Stretnúť sa – počúvať – roz-
lišovať. V jednej zo svojich úvodných prí-
hovorov použil pápež František iné výrazy, 
ktoré nás ale pozývajú ísť tým istým sme-
rom. Sú to spoločenstvo – spoluúčasť a mi-
sia (poslanie). Máme ich aj na logu SYNODA 
2021 – 2023. 

Vrcholnou formou vytvárania spoločenstva 
je pre nás nedeľná účasť na svätej omši. 
Veriaci prvých storočí išli ako svedkovia pre 
tento dar na smrť. Nás a našich súčasníkov 
v tomto ohľade poznačili dva roky pod ko-
vidom. Mnohokrát v nejednoduchej izolá-
cii. Vďaka tomu si začíname uvedomovať 
dôležitosť rodiny, spoločenstva, priateľov, 
komunikácie. Vidíme, že človeku nestačí 
život on-line. Pri svätej omši sa totiž ne-
jedná o masu ľudí, zástup zhromaždený na 
jednom mieste a aj pod jednou strechou. 

Boh z nás svojím Duchom vytvára v zhro-
maždení svojho ľudu iné spoločenstvo ako 
na koncerte, či futbalovom zápase. Pritom 
neznižujem hodnotu aj týchto stretnutí. 

Nijaká dynamika, aktivita nenahradí Ducha 
Svätého, ktorý spája, uzdravuje, dáva Boží 
život, rozdeľuje svoje dary, charizmy. Po 
ovocí Jeho prítomnosti všetci túžime. Ovo-
cí, ktoré vyviera jedine s Božieho prame-
ňa. Účasť na prameni božej láske, radosti, 
trpezlivosti, pokoji, nábožnosti, miernosti, 
vernosti. 

V inom stretávaní sa „tiež v Ježišovom 
mene“ sme účastní na tom istom prame-
ni v inej forme. Som rád, že sa aj napriek 
spomínaným obmedzeniam mnohé podari-
lo. Ako vieme, farnosť je v určitom zmys-
le spoločenstvom spoločenstiev. Preto sa 
veľmi tešíme každému zdravému spoločen-

stvu, alebo spoločnému stretnutiu. Mamič-
kám, ktoré sa spoločne pravidelne stre-
távajú a modlia za svoje deti. Seniorom, 
Faustínu, Matelku, Ružencovému bratstvu, 
ktoré sa okrem modlitby ruženca stretá aj 
na mesačnej katechizácii a formácii. Nad-
chýna nás ich záujem, nadšenie a vytrva-
losť. Spoločenstvo zhromaždené na spoloč-
nej modlitbe Božím Slovom – Lectio divina 
vo štvrtky v novom kostole. Aktuálna pôst-
na aktivita a pobožnosť „púšť uprostred 
mesta“, katechizácia nielen prvoprijímajú-
cich detí, ale aj mesačné stretnutia s ich 
rodičmi. Máme aj iné spoločenstvá, ktoré 
sa pravidelne  stretávajú. 
Zoznam tých, ktorí sú v našej farnosti, 
bol predstavený pri hodnotení na začiatku 
roka, hoci už teraz je neúplný. Je to Boží 
dar, keď sa v Ježišovom mene stretnú spolu 
aspoň dve - tri osoby. A k takýmto stretnu-
tiam vás chceme cielene pozvať. 

Farské zvesti Pôst - Veľká noc 2022  
Vydala Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dubnica nad Váhom pre vnútornú potrebu.  

Tlač: MiF, s.r.o.

n Posledné mesiace katolícke médiá naplnila téma synodality. Sme pozvaní zapojiť sa do roz-
ličných iniciatív, ktoré sú spojené s danou témou. Hovoríme o tom pri svätých omšiach, ka-
techizácii, apoštolských iniciatívach. 
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Spoločné stretnutie v Ježišovom mene – 

vďaka tomu aj s Ním

Chceme odpovedať na výzvu synodality? 
Stretnime sa hoci dve  - tri susedky, susedia. 
Vytvárajme maličké spoločenstvo. Ak je  to 
možné, aj viacerí. Niekedy je to možné aj 
medzi susedmi, spolupracovníkmi v zamest-
naní, priateľmi, známymi, členmi jednej ro-
diny. Jednou z možností je aj návšteva cho-
rého. Vynachádzavosti sa medze nekladú. 

Sme spolu v Ježišovom mene – sme Cirkev, 
Boží ľud, Jeho Telo. On je vďaka tomu oso-
bitne medzi nami, ako to prisľúbil. Netreba 
byť spolu veľmi dlho, niekedy je to na škodu. 
Má to byť pre nás impulz, zapálenie sa, po-
hár čerstvej živej vody. Delíme sa s vierou a 
s tým, čo s ňou súvisí. Zhrniem:

1. Stretnutie niekoľkých veriacich v Ježišo-
vom mene.

2. Stačí pol hodina, hoci aj 20 minút raz za 
týždeň – dva.

3. Krátka modlitba – prečítame denný úry-
vok evanjelia, iné krátke modlitby.

4. Pri možnosti venovať trocha dlhší čas – 
podelenie sa alebo aj počúvanie, čítanie, 
pozeranie ponúkaného materiálu. (To už je 
vovedením do bodu pod názvom Počúva-
nie – spoluúčasť). 

5. Ponuku „materiálu“ pre stretnutia, nájde-
te na našej stránke saldub.sk, ale pre star-
ších pri vstupe do kostola.

Niekedy nie je potrebné vymýšľať nové veci, 
ale pridať im správny motív.  Okrem spoloč-
nej kávy, pridáme krátku modlitbu a ak je 
to možné, podelíme sa ponúknutým impul-
zom.  Spoločne využijeme cestu domov, pre  - 
chádz ku...

Medzi ponúkané materiály patria:  Podcasty 
– povzbudenia mladým, Viera do vrecka, na 
našom youtube katechézy „Púšť uprostred 
mesta, stredajšie katechézy pápeža Františ-
ka, časopis  Naša Žilinská diecéza a iné ma-
teriály, ktoré nájdete v našej ponuke. 

Želám všetkým, aby sme vďaka snahe byť 
spolu, prežili blízkosť Ježiša, ktorý vaše  
pozvanie určite príjme.

don Peter Bicák SDB
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KRISTUS, KTORÝ  
TANCUJE S KRÍŽOM?

n V Kostole svätého Jána Bosca je vedľa oltára nový kríž. Bol predstavený a vysvetlený pri prvom 
stretnutí našej „púšte uprostred mesta“. Je možné sa k tomu vrátiť na našom youtube kanále. Kríž 
bol vyhotovený v ateliéri Centra Aletti v Ríme. Umelecké diela pre liturgiu sa podľa prastarej tra-
dície nepodpisujú ani v ateliéri. Umelci si vyprosujú inšpiráciu zhora. Túžia v duchu kresťanskej 
tradície objavovať Božiu krásu. Vedomí si toho, že hlavným autorom na tejto ceste je Svätý Duch. 
Vysvetlenie kríža je preto v tomto duchu tradície, z ktorého čerpajú umelci Aletti. 

Je to Kristus ženích, ktorý sa snúbi so 
svojou nevestou na kríži. Preto akoby 
tancoval na kríži (na svojej svadbe). Kríž 
je miesto ich svadobného zjednotenia. Je 
to vyjadrenie Božej radosti nad tým, že 
panna nevesta – snúbenica Cirkev (teda 
my), prijala - prijíma od neho Boží život. 
Vedúcim motívom je poéma Jakuba Saru-
ga (Mojžišov závoj). Centrálnou časťou v 
tejto poéme je svadba v Káne. Mária je 
novou nevestou (obraz Cirkvi), Golgota 
je jej Kána, osobná Kána, Ježiš je prame-
ňom lásky – nového vína, ktoré sa vyleje 
na nevestu, keď bude prebodnutý Ježišov 
bok. Otvorené srdce Boha na kríži sa stáva 
svedectvom svadobnej zmluvy. Ježiš, kto-
rý prijíma smrť v totálnom akte darovania 
sa, robí nevestu dedičom všetkých mesiáš-
skych prisľúbení. Je to veľmi starý sýrsky 
text, z prvých storočí kresťanskej teoló-
gie. Táto teológia je vyjadrená Kristovým 
gestom na kríži, ktorý akoby s krížom 
tancoval. To je Božia radosť z do siahnutia 
spásy všetkých. Ale v Rupníkových krížoch 
sa priečne rameno stáva ranou Krista. 

PRIEČNE RAMENO 

To je tá otvorená rana, ktorá je bránou do neba, 
je naplnením prisľúbení zmluvy. 

Ženích v akte smrti odovzdáva všetko, čo bolo 
neveste prisľúbené (pozri texty SZ – proroci, 
žalmy atď.). Ona sa stáva dedičkou nebeského 
kráľovstva. 

OTVORENÁ RANA 
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Spodná časť kríža, na ktorej stojí, tvorí vyobrazenie krajiny hadesu, podsvetia, 
alebo židovskej krajiny zabudnutia (šeolu), do ktorej podľa presvedčenia nie-
ktorých židovských skupín vchádzali ľudské duše po pozemskom putovaní. 

Podľa odovzdanej tradície viery prvých kresťanských storočí, duša Logosa vo 
chvíli smrti Jeho tela a psyche na kríži, zostupuje na toto miesto bez Boha, aby 
vyrvala duše všetkých zomrelých – od Adama a Evy – zo smrti a vtiahla ich na 
obežnú dráhu večného života.

Preto na tomto kríži dynamika tanca Krista, tancujúceho Krista, ktorý umiera 
na kríži prinášajúc obetu akoby začínal tancovať, v hornej dynamike zodpovedá 
dynamike dolného podstavca – kde je ukázaný ako Logos zostupujúci do pod-
svetia. 

Symbolom podsvetia je na tomto kríži priestor od podstavca po násadku kríža. 
Na niektorých krížoch Centra Aletti má podstavec formu mušle pripomínajúcej 
východ z labyrintu. Alebo domček slimáka. Zvýrazňuje to efekt akoby oslobode-
nia, uvoľnenia. 

Východ v smere svetla, v smere života vychádzajúc zo smrti. Ako ho zobrazuje 
tradičná východná ikonografia, Ježiš vyťahuje Adama a Evu za zápästie. Miesto, 
kde je citeľný pulz života. Akoby vlastnou smrťou napumpoval život tam, kde 
chýba. Gesto – detail pletenca rúk Adama a Krista – dvoch Adamov, prvého – kto-
rým je Kristus a Jeho obrazu Adama praotca. Adam Logos splodený v lone Otca 
a stvorený prvý človek. Podľa matrice - formy prvého. 

Kristus – predvečný Logos – je predvečná matrica - forma, podľa ktorej Boh 
stvoril Adama, jeho deti a celé ľudské pokolenie. Toto gesto, ktorým drží Adama 
za zápästie, je vyjadrením radosti Krista obetujúceho svoju Lásku v akte priná-
šania obety života. 

SPODNÁ ČASŤ KRÍŽA
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DYNAMIKA NÔH 
Myslím, že nohy sú v obraze dynamiky a po-
hybu. Kristus pripravený bežať, skákať. Dyna-
mika týchto nôh na spodnej časti sa zdá byť 
akousi narážkou na nanebovstúpenie Ježiša 
Krista. 

Ježiš zostupujúci do šeolu a odrážajúci sa od 
dna existencie. Mocou lásky Otca, tento Logos 
– vzkriesené Slovo Otca, ktoré je aj skutoč-
ným človekom, odráža sa a vystupuje k Otco-
vi. Keďže na seba v svojom človečenstve vzal 
hriechy celého ľudstva (od hriechu Adama 
celé ľudstvo ponorené do smrti) a ponoril sa v 
akte svojej smrti do podsvetia, berie všetkých 
z moci smrti, oslobodzuje a daruje ich ako ví-
ťaz Otcovi.

Preto na tomto kríži v dynamike náklonu nôh 
zodpovedá náklon rany, ktorá je stále nasme-
rovaná smerom hore. Brány do neba. 

Kríž je tak vizuálnym spôsobom vyjadre-
nia tajomstva celej Veľkej noci. Tento kríž 
ukazuje obetu Krista, zostúpenie do šeolu, 
zmŕtvychvstanie a dokonca aj Kristovo nane-
bovstúpenie s naším človečenstvom.  

o. Peter, o. Lucjan

KRÍŽ 
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TÝŽDEŇ 
MANŽELSTVA

n Naša saleziánska farnosť sa v stredu 16.2. 
2022 zapojila do 12. ročníka „Národného 
týždňa manželstva“, ktorá bola spojená s 
obnovením manželských sľubov a požeh-
naním tehotných mamičiek.

Je to medzinárodná týždenná iniciatíva na 
podporu manželstva prebiehajúca od sviat-
ku patróna zaľúbených sv. Valentína.

Hlavnou témou tohto ročníka boli 3 aspek-
ty: Oddanosť, Dôvera, Vášeň. Tento model 
tzv. manželského trojuholníka mu môže 
veľmi prospievať bez ohľadu na to, či sme 
v manželstve mesiac, rok, či 30 rokov. Po-
trebujeme ich len živiť.

Sv. omšu v Kostole sv. Jakuba v Dubnici n/V 
celebroval don Bielik, ktorý vo svojej homí-
lii upozornil na manželskú spiritualitu a dô-
ležitosť vnímať jeden druhého ako Boží dar. 
Len zo sebadarovania môže vzniknúť láska 
čistá a nesebecká. Vtedy nehľadí človek na 
toho druhého s egoistickým pohľadom nie-
koho vlastniť či mať, ale naopak, darovať 
sa mu. Je to jeden z najkrajších prejavov 

Božej lásky prebývajúcej v manželskom 
spolužití.

Táto iniciatíva ma veľmi oslovila keďže úto-
ky na dnešnú rodinu sú veľmi veľké. Dúfam, 
že sa táto milá udalosť bude každoročne 
pripomínať v našej farnosti, aby sme si 
mohli viac uvedomiť dôležitú úlohu, ktorú 
manželstvo práve v dnešnej dobe má.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom zapojili do prípravy a realizácie 
tejto sv. omše.

Autor: Diana Lišková

Z LISTU  
SVÄTÉHO OTCA 

MANŽELOM

V liste manželom, vydanom na sviatok 
Svätej rodiny v nedeľu 26. decembra 
2021, pápež František okrem iného píše:
„Povolanie k manželstvu je povolaním 
riadiť nestabilnú loď - avšak bezpeč-
nú vďaka realite sviatosti - na niekedy 
rozbú renom mori. Koľkokrát by ste chce-
li podobne ako apoštoli povedať, alebo 
lepšie povedané zvolať: «Učiteľ, nedbáš 
o to, že hynieme?» (Mk 4,38). Nezabúdaj-
me, že prostredníctvom sviatosti manžel-
stva je Ježiš na tejto lodi prítomný. Dbá 
o vás, zostáva s vami v každej chvíli, v 
hojdaní lode rozbúrenej vodou.
V inom úryvku evanjelia, uprostred ťaž-
kostí, učeníci vidia Ježiša, ako sa blíži 
uprostred búrky, a prijímajú ho na loď; 
tak aj vy, keď zúri búrka, dovoľte Ježišovi 
nastúpiť do lode, lebo keď «k nim vstúpil 
do lode  [...], vietor utíchol» (Mk 6,51). 
Je dôležité, aby ste spoločne upierali 
svoj pohľad na Ježiša. Len tak dosiahne-
te pokoj, prekonáte konflikty a nájdete 
riešenia mnohých vašich problémov. Nie 
preto, že by zmizli, ale preto, že ich bu-
dete môcť vidieť v inej perspektíve.
Iba ak sa odovzdáte do Pánových rúk, 
budete schopní čeliť tomu, čo sa zdá 
nemožné. Cesta spočíva v uvedomení si 
a uznaní krehkosti a bezmocnosti, ktorú 
prežívate tvárou v tvár mnohým situáci-
ám okolo vás, ale zároveň v tom, že ste si 
istí v tom, že takto sa Kristova sila preja-
vuje vo vašej slabosti (porov. 2 Kor 12,9). 
Práve uprostred búrky apoštoli spoznali, 
že Ježiš je kráľ a Boh a naučili sa mu dô-
verovať.“ ...
„Nenechajte sa premôcť únavou; sila 
lásky nech vás urobí schopnými hľadieť 
viac na iných – na manželského partnera, 
na deti – než na vlastnú únavu. Pripomí-
nam to, čo som napísal v Amoris laetitia 
(porov. č. 90-119), keď som nadviazal 
na Pavlov hymnus na lásku (porov. 1 Kor 
13,1-13). Naliehavo proste Svätú rodinu o 
tento dar; znovu si prečítajte chválospev 
na lásku, aby inšpiroval vaše rozhodnutia 
a skutky (porov. Rim 8,15; Gal 4,6).
Takýmto spôsobom spoločný život ne-
bude pokáním, ale útočiskom uprostred 
búrok. Nech je rodina miestom prijatia a 
porozumenia. Uchovajte si v srdci radu, 
ktorú som dal manželským párom v troch 
slovách: „s dovolením, ďakujem, pre-
páč“.  A keď dôjde ku konfliktu, „nikdy 
nekončite deň bez uzmierenia sa“.  Ne-
hanbite sa spoločne kľačať pred Ježišom 
v Eucharistii, aby ste našli chvíle poko-
ja a vzájomného pohľadu plného nehy a 
dobroty. Alebo chytiť toho druhého za 
ruku, keď je trochu nahnevaný, a vyčariť 
z neho spiklenecký úsmev. Azda vysloviť 
spoločne krátku modlitbu, nahlas, večer 
pred spaním, s Ježišom, ktorý je medzi 
vami prítomný.“

Vatican News



8

BAZILIKA BOŽIEHO HROBU
n Bazilika Božieho hrobu je jedným za najnav-
števovanejších kostolov v kresťanskom svete, 
v ktorom Ježiš Kristus zomrel, bol pochova-
ný a na tretí deň vstal z mŕtvych. Toto miesto 
je premodlené tisíckami pútnikov, ktorí sem 
počas stáročí prichádzali nepozerajúc na ťaž-
kosti a nebezpečenstvá. Prečo? Aby pokľakli s 
duchom pokánia na posvätný kameň a pocítili 
svätú zem, v ktorej je ukryté tajomstvo kres-
ťanskej viery, ktorej sa možno dotknúť…

Miesto, na ktorom stojí Bazilika, bolo od 7. st. 
pr. Kr. používané ako kameňolom. Na prelome 
1. st. pr. Kr. a 1. st. po Kr. už nebola dobrá kva-
lita kameňa, a tak sa miesto zmenilo na cinto-
rín. Niekedy medzi 30 až 35 po Kr. bol na tomto 
mieste ukrižovaný, pochovaný a vzkriesený Je-
žiš Kristus a začalo byť uctievané kresťanmi v 
Jeruzaleme. V rokoch 41- 44 Herodes Agrippa 
I. postavil tzv. Tretie hradby, a tak sa Golgota a 
Boží hrob, ktoré boli pôvodne za mestom, stali 
jeho súčasťou. 

V rokoch 66-70 a neskôr 132-135 prebehlo ži-
dovské povstanie, a tak rímsky cisár Hadrián 
prebudoval Jeruzalem v grécko-rímskom štýle 
a nazval ho Aelia Capitolina. Kalvária aj Boží 
hrob boli pokryté zemou a rímskym chrámom 
boha Jupitera, Juna a Venuše. Na prvom eku-
menickom koncile v roku 325 v Nicei preho-
voril aj Macarios, jeruzalemský biskup a cisár 
Konštantín sa rozhodol odkryť Boží hrob a na 
mieste ucitevaným Jeruzalemskou komunitou 
postaviť kresťanský chrám. 

Kresťanský spisovateľ Eusebius v diele Život 

Konštantína píše o novom chráme postavenom 
sv. Helenou a posväteným v roku 335. V roku 
614 Peržania vydrancovali chrám a vzali relik-
viu sv. kríža. Byzantský kráľ Heraclius ju však 
získal naspäť a bazilika bola v roku 634 obno-
vená. V roku 638 mesto Jeruzalem zaujal kalif 
Omar, bol však tolerantný voči kresťanom, av-
šak v roku 1009 kalif Al- Hakim baziliku zničil 
tak, že zostala znej len rotunda a časť Božieho 
hrobu. 

V 12. stor. križiaci chrám obnovili, postavili 

kaplnku okolo skaly na Golgote, vybudovali 
zvonicu a južnú fasádu s bránou, ktorá slúži 
dodnes ako jediný vchod do baziliky. V roku 
1555 bol Boží hrob františkánmi kompletne 
obnovený, avšak v roku 1808 bol celý chrám 
vrátane Božieho hrobu poškodený požiarom. 
Iba mramorové stĺpy rotundy odolali zničeniu. 
Rekonštrukcie sa ujal v roku 1809 grécky archi-
tekt Nikkolaus Kommenos. 

Zemetrasenie v roku 1927 si vyžiadalo ďalšiu 
rozsiahlu rekonštrukciu. V roku 1947 bol Boží 
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hrob spevnený železnými sponami, aby sa nezrútil. Tie sa 
odstránili pri poslednej rekonštrukcii v roku 2016. Vtedy 
sa po prvýkrát od roku 1555 odkryla mramorová doska v 
Božom hrobe, pri ktorej kľačia pútnici z celého sveta. 
Pod ňou sa našla kamenná doska z obdobia križiakov a 
pod ňou kameň, ktorý sa považuje za pôvodné miesto 
uloženia mŕtveho tela Kristovho a jeho zmŕtvychvstania.

Keď čítame evanjelium Jn 19, 41- 42 a 21,1-10 kráčame 
po stopách apoštola a túžime znovu vyznať pevnú vie-
ru Cirkvi, že  Ježiš Kristus bol ukrižovaný, zomrel, bol 
pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych. Vystúpil k Ot-
covi a poslal nám svojho Ducha na odpustenie hriechov. 
Okrem neho, ktorý je Boh a Pán, niet iného mena pod 
nebom daného ľuďom, v ktorom by sme mohli byť spa-
sení (Sk 4:12). 

Tu, kde sa definitívne zmenila história ľudstva, kde dlhá 
vláda hriehu a smrti bola zasiahnutá triumfom posluš-
nosti a života, tu nás Kristus, nový Adam, naučil, že zlo 
nemá nikdy posledné slovo, pretože láska je silnejšia ako 
smrť a že má budúcnosť, našu osobnú, ale aj budúcnosť 
ľudstva, pevne vo svojich rukách. 

Prázdny hrob nám hovorí o nádeji, dare Ducha života (cf. 
Rim 5:5). Vezmite si so sebou toto posolstvo. Nech zapus-
tí korene vo vašich srdciach a vo vašich rodinách. Nech 
inšpiruje vo vás verné svedectvo Kristovi! Evanjelium nás 
uisťuje, že Boh môže urobiť všetky veci nové, liečiť spo-
mienky a budúcnosť môže opäť vyrásť pre každého. Tu, 
v tejto starobylej hrobke, sa Božia moc odhalila v sla-
bosti a ľudské utrpenie bolo premenené božskou slávou 
a my môžeme hľadieť očami našej viery na tvár ukrižo-
vaného a vzkrieseného Krista. Milosť vzkriesenia pracuje 
v nás a pohýna nás aj osobne, aj ako členov komunity, 
rásť v živote v duchu cez obrátenie, pokánie a modlit-
bu, aby sme sa stali skutočnými svedkami Krista. Do jeho 
rúk odovzdajme našu nádej do budúcnosti, ako aj on 
v hodine temnosti odovzdal svojho ducha do Otcových 
rúk. (Benedict XVI, Visit to the Holy Sepulchre. Address 
of his holiness Benedict XVI. Vatican web site, 2009. 
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/spee-
ches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090515_
santo-sepolcro.html (accessed 2 February 2017).

Text a foto: Vladimír Plášek SDB
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MISIJNÁ SLUŽBA -  
CITLIVÉ OKO, POČÚVAJÚCE UCHO  

A OCHOTNÉ RUKY

n V tomto roku oslávila okrúhle životné jubileum a zároveň uplynie 25 rokov od jej rehoľných 
sľubov. Záhoráčka od kosti, ako sama seba s úsmevom charakterizuje. V neustálom nasadení v 
prospech mladých v rámci SCVČ Laura. Keď vypukol na Ukrajine vojnový konflikt, bola medzi 
tými, ktorí išli pomáhať na slovensko-ukrajinskú hranicu ako dobrovoľníci. Aj o tom, ale nielen o 
tom som sa rozprával so sestrou Elen Caunerovou FMA.

Rozhovor s Elen Caunerovou FMA

Sestra Elen, keď seba charakterizuješ ako 
Záhoráčku od kosti, ako vyzeralo Tvoje zá-
horácke detstvo?
 
V rodisku Martina Benku – v dedine Kosto-
lište  - detstvo:  objavné, hravé, veľa špor-
tu, v prírode,  v spoločnej práci (ako môj 
otec hovorí: koľko ľudí do roboty, toľko ľudí 
k hrncu) spolu s 5 súrodencami a mnohý-
mi kamarátmi zo školy.., rodičia ma naučili 
žas núť, byť kreatívna. Uskromniť sa, ne-
vzdávať sa, keď je ťažko..

Ako vnímaš dubnickú farnosť za ten čas, čo 
tu pôsobíš?
 
V DCA som od leta 2018 - za ten čas - vo far-
nosti - pred Covidom – snaha o súdržnosť, 
spolupatričnosť  a podporu – aj v modlit-
be (vyprosenie viacerých zázrakov) úcta k 
Panne Márii, veľa mladých rodín; túžba po 
každodennom, životodarnom živote vie-
ry, ochota pracovať v „sieti“ pre dobro 
druhých..

SCVČ Laura ponúka mladým veľké množ-
stvo voľnočasových aktivít. Čo Ti napadne, 
keď počuješ slovo Laura?
 
Laura - meno čilského   dievčaťa, žiačky, 
animátorky  zo školy našich sestier v Južnej 
Amerike.
Laura - názov nášho súkromného centra 
voľného času (od 2007) roku - v tom slove 
sa pre mňa skrýva veľa  vzťahov - s deťmi, 
mladými, dobrovoľníkmi... rodičmi... je to 
môj každodenný život. Život v spolupráci...

(v poslednom roku aj veľa byrokracie..)

Si aktívna v rámci misijného dobrovoľníc-
tva VIDES. Čo znamenajú misie pre Cirkev a 
ako je to v súčasnosti s mladými a ich túž-
bou po misiách?
 
Bola som pri  zrode VIDESu  na Slovensku a 
videla som jeho začiatky a rozvoj za jeho 
18 rokov. Príprava misijných DOBROvoľníkov 
cez rok a misijné letné skúsenosti bol môj 
„nikdy nekončiaci rok“. Stretla som mno-
hých mladých (aj z Dubnice) s veľkodušným  
srdcom -  angažovaných pre dobro  druhých  
doma i v zahraničí... Keď slovenský VIDES 
„dospel“ odovzdala som službu koordiná-
torky ako štafetu do dobrých rúk mojej na-
sledovníčky. Misijná služba - citlivé oko na 
niekoho , kto je v núdzi + počúvajúce ucho 
na volanie o pomoc + ochotné ruky k službe 
- to je povolanie od KRSTU každého z nás. 
Misijný rozmer v Cirkvi je od jej po čiatku.. 

to nie je nič nové... Mladí  v dnešnej dobe 
mnohých ponúk a možností - s odvahou, 
prekročiť prah svojich možností, získať 
nové skúsenosti a rozšíriť  horizonty... to sa 
všetko v škole nedá naučiť... vždy ma to po-
teší a prekvapí, ak sa takí nájdu...a viacerí  
sú aj z našej farnosti...

PS: VIDES = celosvetová misijná organizá-



11

cia ponúkajúca dobrovoľníctvo ako cestu 
vlastného rozvoja s citlivosťou na výchovu 
a pozdvihnutie ženy. www. vides.org www.
vides.sk

Hovorí sa, že jedenkrát vidieť je viac, ako 
stokrát počuť. Platí to aj o Tebe a dobro-
voľníckom pôsobení na slovensko-ukrajin-
ských hraniciach?
 
Počas jarných prázdnin som bola spolu s 
ďalšími 2 sestrami na hraniciach s UA vo 
Vyšnom Nemeckom. Vidieť smútok, bolesť, 
strach v očiach mladých žien, ktoré zane-
chali muža v boji,  s obavou o budúcnosť...
Vidieť mnohých dobrovoľníkov z viacerých 
neziskových organizácií, ale aj jednotliv-
cov, darujúcich svoj čas, energie, ale aj 
materiálne dobrá. (Napríklad z jednej SŠ z 
Brna priviezli 300 rezňov a niekoľko škatúľ 
sladkého pečiva, ale aj mnohých z vás, čo 
prispeli  do  zbierok, venovali čas, odvoz...) 
spoločne sa snažiacich o pomoc, prijatie a 
podporu núdznych... Ale vidieť aj nádej, že 
v Boha skladáme našu dôveru... „Ďakuje-
me, že ste k nám takí dobrí, že nás prijíma-
te, a pomáhate nám. Nech vás Boh  žehná!“ 
slová z úst mnohých ukrajinských žien...
Bola to silná  skúsenosť. Verím, že budeme 
spolu  pokračovať aj v našom blízkom okolí, 
lebo následky vojny sa tak ľahko vymazať 
nedajú. Boh však  nechce vojnu a násilie...

Máme pôstne obdobie ako prípravu na 
Veľkú noc. Je možné prežívať aj takéto ob-
dobie radostne?
 
Určite. Pôstne obdobie by malo byť nie 
pochmúrne a depresívne, ale radostné - to 
myslím hlavne na vnútorný postoj, nastave-
nie... „Veselého darcu miluje Pán.“ Urobme
z týchto dní pekný dar pre Pána.

A ešte Ťa poprosím o Tvoje veľkonočné 
pria nie pre našich čitateľov.
 
Dar živej praktickej viery  pre  všetkých 
nás...  Obnovenej po posledných nároč-
ných rokoch poznačených odstupom a stra-
chom... ON je Víťaz...

Ďakujem za rozhovor a prajem celej komu-
nite požehnané veľkonočné sviatky.

Jozef Štefún ml.
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V ČASE SPÄŤ A ZAS NASPÄŤ
n V prvý deň nášho jarného putovného 
tábora „Cestovanie v čase“ ukazoval ráno 
teplomer -2°C. Našich animátorov to neod-
radilo, dokonca ani deti. Prišlo dokonca o 6 
viac, ako sme mysleli. 

Tábor začal rozdelením do skupiniek, mod-
litbou, krátkou scénkou a pomocou presýpa-
cích hodín sme sa ocitli v staroveku. Tak sme 
sa vydali na cestu… Po skupinkách sme prešli 
trasu Dubnica nad Váhom - Trenčianske Tep-
lice. Možno nič moc, ale najmladšia účast-
níčka bola 2. ročník ZŠ. Cestou sme stretli 
Rimana, Egypťanku, Žida a Gréka. Splnili 
sme ich tvorivé úlohy, a tak sme  sa ocitli na 
sv. omši v krásnom (a príjemne vyhriatom) 
miestnom kostolíku a po nej s teplou kúpeľ-
nou oblátkou v ruke. Bolo vtipné platiť za 
oblátku medenou mincou. Bonus plus bolo 
vidieť dom na stračej nôžke, hneď boli plány 
taký zostrojiť…

V nasledujúci deň sme začali netradične. 
O 7.00 sa stretli animátori a o 8.00 s deť-
mi pred zimným štadiónom. Mali sme ľadovú 
plochu iba pre náš tábor, lebo sme cestovali 
do doby ľadovej. Stretli sme neandertálca,
ktorý nás dňom sprevádzal. Animátori per-
fektne zvládli stanovišťa na ľade. Potom to 
bola výzva 30 úloh pre každú skupinku. 

Sv. omša bola v Kostole sv. Jakuba a po nej 
sme súťažili v olympijských hrách. Nakoniec 
sme ako animátori zakončili deň toastami, 
upratovaním a hraním hier.

V poradí tretí deň sme cestovali v čase do 
stredoveku. Na Skalke nás privítal rytier, ktorý 
nám dal úlohy: hľadanie stôp, streľba z luku, 
gordický uzol, skákanie vo vreci, navigovanie 
slepého. Pri sv. omši nám don Jozef Motýľ po-
vedal niečo o svätých Andrejovi - Svoradovi 
a Beňadikovi. Po nej sme sa naobedovali v 
pútnickom dome a prešli lesnou cestičkou na 
Veľkú Skalku. Tam sme navštívili miesta, na 
ktorých naši stredovekí svätci žili. Nakoniec 
sme si zahrali obľúbenú hru sever proti juhu. 
V autobuse bolo veselo vďaka spievaniu.

Záverečný deň tábora sme začali sv. omšou, 
počas ktorej zaparkoval pred Kaťák žeriav,  
a tak sme pokračovali v záhrade. Zostali sme 
v súčasnosti a vydali sme sa pešo na narode-
ninovú oslavu do Slavnického Podhoria. Cesta 
viedla cez kanál Váhu, visutú lávku, či oko-
lo kaplnky v Kameničanoch. Čakala na nás 
skvelá opekačka, streľba z luku, či obľúbená 
hra sever proti juhu. Potom sa zrazu z chat-
ky vyrojili všetky postavy, ktoré sme stretá-
vali v rôznych časových obdo biach: posol, 
Grék, Žid, Egypťanka, Riman, neandrtálec. 
Bolo im s nami fajn a nechceli sa vrátiť do 

svojho času. Naopak, domov sa museli vrátiť 
deti, lebo prišiel koniec náš ho tábora. A tak 
sme sa deťmi rozlúčili. Tešíme sa na opätov-
né stretnutie na stretkách, krúž koch,  pri sv. 
omšiach a krížových cestách v pôstnom ob-
dobí. A, samozrejme, na letnom prímestskom 
tábore.
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PRIATEĽSKÝ 
FLORBALOVÝ 

ZÁPAS

n Vo štvrtok 22. februára sme sa zúčast-
nili na priateľskom florbalovom zápase 
v Novej Dubnici v hale pod kostolom. 

Ďakujeme za dobrých hráčov, ale hlavne 
za brankára Rada Harňáka, ktorý chytal 
ako Patrik Rybár. Sme veľmi radi, že nie-
len naši reprezentanti vybojovali bron-
zové medaily na olympiáde, ale aj nám 
sa podarilo zvíťaziť 17:7.

Náš tím viedol kapitán Tobiáš Chudo.  
V prvom útoku hrali spolu s kapitánom 
Samuelom Chvojkom a Šimonom Chu-
dom. V druhom útoku hral Paťo Chvojka, 
Matej Liška a Andrej Poruban/Ondrej 
Zachar.

Domáci tím vytvoril veľmi dobré pod-
mien ky a atmosféru na odohranie zápa-
su. V závere odzneli pozvania na pria-
teľský florbalový zápas v Dubnici nad 
Váhom a hokejbalový turnaj U15 v Novej 
Dubnici.

Autor: Vladimír Plášek SDB

TANEČNÝ KRÚŽOK 
ZÍSKAL BRONZ

n Tanečný krúžok z SCVČ Laura sa zapo-
jil do online súťaže, ktorú organizovalo 
Považské osvetové stredisko v Považskej 
Bystrici.

Do programu dievčatá prispeli siedmimi 
číslami – sólami aj skupinovými tancami.

Diplom za účasť dostali všetky, ale naj-
starším tanečníčkam sa obzvlášť darilo.  
Z krajského kola postúpili do celoštátne-
ho, kde získali aj medailovú pozíciu. Viac 
nám už povedala vedúca krúžku, Sisa Poru-
banová: „Po dlhšej dobe sme si zasúťažili. 
Zúčastnili sme sa na celoslovenskej súťaži 
Deň tanca 2021. Podarilo sa nám dostať sa 
až do celoslovenského kola a získať krásne
bronzové pásmo v kategórii Mládež v štýle
Open s choreografiou RETRO. S babami 
sme vytvorili skvelý tanečný tím a veľmi 
sa tešíme z ďalšieho úspechu. Ďakujeme 
všetkým, čo nás podporujú.“

Text: Andrea Miklovičová FMA,  
foto: Silvia Porubanová

SALEZIÁNSKE  
MINIŠTRANTSKÉ 
STRETNUTIE 2022

n V sobotu 5. marca 2022 sa po dvojročnej 
prestávke opäť uskutočnilo Saleziánske 
stretnutie miništrantov. Z nášho strediska 
sa na ňom  zúčastnilo spolu 11 chlapcov 
pod vedením Cyrila Gajdoša SDB a dvoch 
animátorov. 

Tentokrát sa stretnutie neuskutočnilo v 
Žiline, ale miništranti z 5 saleziánskych 
stredísk ostali netradične vo svojich „orat-
kách“. Aj napriek tomu, že sa nemohli 
stretnúť s miništrantmi z ďalších stredísk, 
dubnickí miništranti si tento deň vychut-
nali naplno. Čakalo ich doobedie aj poobe- die plné aktivít, za ktoré získavali bodové 

ohodnotenie, a nechýbala ani svätá omša 
a chutný obed. Na záver stretnutia sa mi-
ništranti z prihlásených stredísk stretli 
pomocou online stretnutia. V rámci online 
stretnutia sa predstavili jednotlivé skupiny 
miništrantov, zasúťažili si v kvíze o sv. Fran-
tiškovi Saleskom a pozdravil ich saleziánsky 
kňaz a dubnický rodák Marián Zachar SDB. 
Zaspomínal si na svoje miništrantské časy 
a povzbudil miništrantov k tejto službe. Na 
záver sa vyhodnotilo, ako jednotlivé stre-
diská súťažili podľa nazbieraných bodov. 
Dubnickí miništranti sa tak snažili, že získali 
fantastické prvé miesto. V rámci odmeny za 
najlepšie umiestnenie vyhrali výlet do ľu-
bovoľného strediska na východe Slovenska. 
Našim miništrantom srdečne gratulujeme.

Text: Jaroslav Minárik
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VÝZNAMNÉ  
VÝROČIE

STRETNUTIE  
S OTCOM,  

KTORÝ  
MI ODPÚŠŤA

Súčasťou slávenia boli aj modlitby za 
kňazské a rehoľné povolanie. Ovocie 
týchto modlitieb sa prejavilo aj väč-
ším množstvom kňazských a rehoľných 
povolaní v našej farnosti za uplynulé 
obdobie. 

Don Marián Bielik pri tomto jubileu po-
ďakoval všetkým kňazom a farníkom, 
ktorí sa aktívne podieľali a podieľajú 
na slávení a organizovaní Fatimských 
sobôt v Dubnici nad Váhom.

Štefan Antalík

n Februárové stretnutie ruženčiarov bolo obo-
hatené prítomnosťou dona Vladimíra Plášeka, 
ktorý nám ozrejmil význam svätej spovede. 

Spoveď je niečo radostné, je to stretnutie s na-
ším nebeským Otcom, ktorý nás zbaví hriechu, 
ktorý odpúšťa svojim deťom. Podstatné sú tri 
veci:

1. Obzretie sa do minulosti, poďakovanie Bohu 
za všetko dobré, čím nás obdaroval, za čo ho 
chválime.
2. Vyznanie života – spomenúť ťažké hriechy a 
zamerať sa aj na všedné hriechy.
3. Dôležitá je pravidelnosť spovede a rovnaký 
spovedník.

V človeku sa bije starý a nový človek. Ten starý sa 
vracia ku zlozvykom. Na spoveď chodíme preto, 
aby sa z nás stal nový človek. Takto sa približu-
jeme ku Kristovi, ktorý nás mení. Ťažký hriech 
spôsobuje „smrť duše“. 

V boji proti nedokonalosti používame tieto pro- 
s triedky:
1. Meditácia Božieho slova, modlitba ruženca, 
modlitba Zdravas, pri ktorej vnímam, čo mi ho-
vorí Duch Svätý.
2. Askéza – pôst, modlitba, zrieknutie sa televí-
zie, mobilu...
3. Liturgická modlitba – svätá omša je stretnutie 
s Kristom, Eucharistia je zdroj sily.
4. Prijímanie krížov.

Človek je tvor nedokonalý, ale netreba sa nechať 
znechutiť tým, že nie sme dokonalí a hriechy 
opakujeme. 

Najväčšie nedokonalosti pri spovedi sú:
- keď zamlčujeme hriechy
- spoveď bez ľútosti
- nedať si predsavzatie, ako sa chrániť hriechu.

Na marcovom stretnutí ruženčiarov don Peter Bi-
cák pokračoval vo vysvetľovaní, čo je všedný a 
ťažký hriech. Dôležité je pridržiavať sa Desato-
ra, ktoré nám naše hriechy pripomenie. 

„Boh sa nikdy neunaví, aby nám odpustil!...
Problém je v tom, že nás unaví 

prosiť o odpustenie. Prosme o milosť, aby sme 
sa nikdy neunavili prosiť o odpustenie,  

lebo On sa nikdy neunaví, aby odpúšťal.“
Pápež František

Prosiť o odpustenie vo sviatosti zmierenia mô-
žeme v našich kostoloch každý deň pred a počas 
svätej omše. Ďakujeme a chválime Ťa, náš ne-
beský Otče, za túto láskavosť.

Ružencové bratstvo  
 pri Kostole sv. Jakuba  

Anna Džimová

n Dňa 5. 2. 2022 sme si pripomenuli 30. výročie slávenia 
Fatimských sobôt  v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad 
Váhom.  
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MIESTENKA VO VLAKU -  
MIESTENKA DO NEBA

n Možno ste už niekedy cestovali v úplne 
nabitom vlaku, kde mnohí stoja a dokon-
ca sedia v uličkách. Osobne som to zažíval 
takmer na pravidelnej báze. Pandémia to 
síce zmenila, ale na tento milý príbeh nikdy 
v živote nezabudnem. Jeden z pasažierov 
sa stal anjelom pre stratenú paniu. Vracala 
sa na Ukrajinu. Aké príznačné v čase, kedy 
dennodenne vo vlaku stretávam mnohých, 
ktorí z Ukrajiny v panike utekajú. 

Mala to byť cesta ako každá iná. Z princí-
pu som si nekúpil miestenku. Viem, že aj 
tak by som nezostal sedieť na svojom mies-
te. Jedno som však predsa našiel. Čakalo 
presne na mňa a ja som nerušene vytiahol 
knižku a začítal sa. „Augustín, Augustín, vzor 
hriešnikov...“, mrmlal som si v mysli a v kú-
tiku duše som túžil konečne dočítať jeho 
Vyznania. Vtedy som zbadal nastupovať 
ďalších ľudí, ktorých pohotovo pustil sym-
patický pán v športovej súprave. Pochopil 
som, že mal aj miestenku, ale aj napriek 
tomu neváhal urobiť dobrý skutok. Čítal 
som si ďalej, ale svedomie mi nedovoľo-
valo mlčať. Ja sedím bez miestenky a on 

má stáť? Postavil som sa a ponúkol som mu 
moje miesto. On sa len usmial a športovým 
postojom naznačil, že mám sedieť. Pôsobil 
tak neskutočne vyrovnaný. Závidel som mu 
jeho vnútornú radosť. Vlak pokračoval a na-
stúpili ďalší starší ľudia. Bol som rád, že aj 
moje miesto mohlo poslúžiť iným. A tak sme 
sa ocitli pri sebe. Vyrovnaný športovec a ja s 
knižkou v ruke, opretý o stenu.

Cesta bežala ostošesť a vtom do vlaku vle-
tela blondínka. Vyzerala, ako by ju nahá-
ňalo stádo diviakov. Išlo jej do plaču, roz-
právala po rusky. Nevedel som jej pomôcť, 
nechápal som, čo sa deje. Sympatický pán 
v športovom ju upokojil a prihovoril sa jej 
jazykom, ktorému rozumela. Pokojným 
hlasom vysvetľoval, gestikuloval... pani 
prestala plakať. Niekto jej uvoľnil miesto a 
spokojne si sadla. 

Prenikla ma zvedavosť, a tak sme so špor-
tovcom prehodili reč. Pani sa stratila, ces-
tovala domov – na Ukrajinu. Chcela ísť na 
smer Česko (z vlaku na Košice). Aké šťastie, 
že sympaťák tiež cestoval rovnakým sme-

rom. Pomohol jej zajednať autobusový 
lístok do Užhorodu. Celé kupé prežiarila ra-
dosť. Svojím pokojom nainfikoval všetkých. 
Takto si predstavujem Božie kráľovstvo na 
zemi.
     
Na tento príbeh som si spomenul. Matky s 
deťmi, ktoré utekajú... Nie, toto nemá byť 
smutné! My predsa vieme, kto je víťaz – náš 
zmŕtvychvstalý Pán!

Tento príbeh je mementom pre nás všet-
kých. Často totiž nemusíme robiť veľa. Stačí 
jeden malý skutok a ten otvorí dvere dobru. 
Jediné, čo potrebujeme, je byť v strehu a 
otvárať sa tichému hlasu, ktorý nás pozýva 
ku konaniu dobra. A ak by nám to náhodou 
nešlo, vieme, kto je naším najväčším vzo-
rom. Ona nikdy nepovedala nie.

Mária Pomocnica, buď nám oporou – my 
chceme byť dobrými ľuďmi! 

Text: Marek Strapko, foto: pixabay.com




