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Milí čitatelia,

Panna Mária vo svojom zjavení na La 
Salette povedala: „Ak sa obrátia, zemiaky sa 
samy zasadia.“ Ak sa obrátime... Keď uveríme, 
všetko ide samo. To Boh koná. Už sa netočí 
všetko okolo nás, ale všetko riadi Boh. On je 
stredobod nášho života. On je ten, ktorý všetko 
mení. Pán Ježiš sa pýta: „Za koho ma pokladá-
te?“ (Mt 16, 15) Je pre nás len sluhom, ktorý 
priskočí na naše zavolanie a splní, čo si zažia-
dame? Alebo s Petrom vyznáme: „Ty si Me-
siáš, Syn živého Boha.“ (Mt 16, 16) Len tam, 
kde pracuje Božia milosť, sa dajú konať veľké 
veci, zažívať krásne chvíle. Či to nie je veľká 
vec, keď sa ráno prebudíme a uvedomíme si, že 
tento čas a svet pripravil Boh pre nás?! Či to nie 
je veľká vec, keď v bežnom pracovnom dni sa 
zrazu všetko darí, všetko ide ako má, bez klam-
stiev, podvodov, zazeraní a ostrých slov?! Boh 
nám dáva všetko. VŠETKO. Akurát nie vždy 
spôsobom, akým si prajeme my. Nie vždy tak, 
ako chceme my. Či nie je veľká vec vidieť to?!

V Starom zákone Boh často hovoril ľudu, 
aby dodržiavali jeho príkazy, kráčali jeho ces-
tami. Keď tak robili, darilo sa im, keď tak nero-
bili, trpeli. Bez Boha to jednoducho nejde. Ak 
ho nasledujeme, je šťastný, ak ho odmietame, 
on nás miluje. Pán Ježiš hovorí: „Moje jarmo je 
príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Mt 11, 30) 
Niekedy je ťažké chápať to, hlavne vtedy, keď 
nás niečo bolí, keď prežívame trápenie, 
nespravodlivosť, poníženie... Ale sú to pravdi-
vé slová. Keď prestaneme myslieť na seba, ale 
zveríme svoj život Bohu, vtedy je každý bežný 
deň krásny, vtedy aj utrpenie má zmysel a cho-
roba sa dá ľahšie znášať... Keď sa necháme 
naplniť Božou milosťou, tak sa chce duši iba 
spievať, radovať sa z toho, že Boh je krásny, 
úžasný, plný lásky. A túto lásku nám ponúka. 
Nielen v kostole, nielen pri adorácii, nielen 
slnečným dňom, ale stále, v každom okamihu: 
keď čakáme na autobus, keď žehlíme, keď sme 
v záhradke, keď sme na obede, keď cestuje-
me... jednoducho STÁLE. Zostaňme v jeho 
láske, uverme jeho slovám, nechajme ho 
konať. A každý deň bude požehnaný.

A. Fedorová zdroj: www.pixabay.com
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Kostol sv.Gorazda vo Veľkej Čause má 20 rokov
30. mája 1999 na sviatok Najsvätejšej Trojice bola horúca slnečná nedeľa. Otec bis-

kup Rudolf Baláž slávnostne posvätil novopostavený kostol vo Veľkej Čause a zasvätil ho 
sv. Gorazdovi. Vyslovil prianie, aby novopostavený chrám bol vyhňou, kde sa budú naše 
srdcia „podkúvať“ vo viere a láske k Bohu. 

Naša obec patrí do farnosti Chrenovec. 
Veriaci obce sa už niekoľkokrát v minulos-
ti neúspešne pokúšali postaviť vlastný 
kostol. Okolo roku 1920 sa našetrené 
peniaze použili na elektrifikáciu obce 
a v 50-tych rokoch menová reforma zne-
hodnotila „nasporené“ peniaze veriacich. 
Po roku 1989 sa novou spoločensko-
politickou situáciou stala táto dávna túžba 
reálna. 

Úplne na začiatku bola viera, že stav-
bou kostola sa začne nová etapa v našom 
duchovnom a kultúrno-spoločnskom živo-
te. Tí, ktorí mali okolo 70 rokov, preniesli 
dávne túžby na päťdesiatnikov a mladších. 
Boli pripravení vyvinúť maximálne úsilie 
na realizáciu tohto zámeru. Presne si pamä-
tám na ten čas, keď sa vybral pozemok 
v strede obce. Videli sme, ako sa kostol 
stane architektonickou dominantou obce, 
zvýši jej hodnotu ako domova a rodiska pre 
ďalšie generácie. Stavba bola vecou celej 
dediny, veriacich aj neveriacich.

Deväť rokov trvalo, kým sa nám poda-
rilo zámer aj uskutočniť.  Bola to dlhá a aj 
zložitá cesta. V tejto chvíli, nech to vyznie 
akokoľvek pateticky, chce sa mi povedať, 

že Pán dával silu a vytrvalosť presne tým 
ľuďom, ktorí vedeli, chceli a mohli toto 
dielo dokončiť. Ing. Jozef Pálesch svojimi 
odbornými vedomosťami, neúnavnou 
prácou v každej fáze výstavby, zostane 
navždy zapísaný  ako ten, kto stavbu reali-
zoval. Vtedajší starosta obce Gabriel Dana 
vedel potreby obce zosúladiť tak, aby obec 
prosperovala, aby súčasť jej rastu bol aj 
kostol. Teraz by mal nasledovať celý rad 
mien ľudí, bez ktorých by dielo nebolo 
zdarne dokončené. Mám pri písaní mien 
strach, že niekoho opomeniem. Preto nej-
dem písať ich mená, viem a z rozhovorov 
s nimi si pamätám, že robili všetko na väč-
šiu Božiu slávu. Bolo to množstvo zapále-
ných, neúnavne pracujúcich mužov a žien, 
ktorí od klčovania kríkov na parcele, cez 
zbieranie kameňov, prosenie o finančné 
prostriedky, nekonečným množstvom 
hodín odpracovaných na stavbe prispeli 
k jeho postaveniu.

Myšlienka na stavbu kostola prišla ešte 
za pôsobenia vdp. farára Meška, pokračo-
vali sme za pôsobenia vdp. farára Zemka 
a následne príchodom pátrov saletínov. 
Z ich radov to bol hlavne páter Wieslaw, za 
pôsobenia ktorého sa dielo podarilo 
dokončiť. Výsledok ich snaženia tu stojí 
a dáva strechu pre všetkých ľudí dobrej 
vôle, aby chválili Boha modlitbami a účas-
ťou na Bohoslužbách. 

Mnohokrát navštevujeme historické 
chrámy, vnímame ich atmosféru, sme ňou 
očarení a myslíme si, že to je architektúrou. 
Omyl! Sila atmosféry je v množstve modli-
tieb, ktoré boli v ich múroch vyrieknuté na 
veľkú Božiu chválu. Nuž a s týmto záme
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20. výročie kosekrácie kostola vo Veľkej Čause

rom sa v priestoroch nášho kostola 
vytrvalo po všetky roky stretávajú hlavne 
členky živého ruženca v mesiacoch máj a 
október na spoločnej modlitbe. Múry treba 
„vy-modliť“.

Orientácia kostola je severojužná, má 
trojuholníkový základný tvar. Vchod je 
z juhu. Vedľa hlavného vstupu sú umiest-
nené zľava a sprava vstupy do obytných 
priestorov (malá fara) a vstup do sakristie. 
Keď nám pán architekt Ing. Anton Vranka 
predostrel svoju predstavu chrámu, zdô-
razňoval, ako v ňom budeme sedieť a poze-
rať dopredu... budeme mať pred sebou 
úzku stenu v tvare šípky. Ukazuje smer, 
kde máme upierať svoj zrak - k nebu. Takto 
to videl on pred 30-timi rokmi, keď ešte len 
kreslil podobu kostola. S odstupom rokov, 
keď sedím v kostole, mám mnohokrát 
pocit, že je zázrak, že sa stavba podarila.

Kostol je priestor, kde viac ako inde 
máme možnosť načúvať, ako sa k nám 
prihovára Pán. Je veľký záväzok uchovať 

a zveľadiť dielo, o ktoré sa zaslúžili ľudia, 
ktorí nás predišli do večnosti. Je to nielen 
povinnosť, ale ohromná  šanca pre všet-
kých, ktorí majú telesné a duševné zdravie. 
Kostol stále potrebuje starostlivosť 
„gazdu“. Mám nádej, že terajší mladí ľudia 
nezaťažení spomienkami tento objekt 
príjmu naplno za svoj aj so záväzkami 
o jeho údržbu.

V tomto roku, na sviatok Nanebovstú-
penia Pána, sa nám v slávnostnej homílii, 
tentokrát ako hosť, prihovoril páter 
Wieslaw. Že ubehlo 20 rokov nám pripo-
menuli len prázdne miesta v laviciach.  
Všetko ostatné bolo rovnaké. 

K výročiam sa obyčajne pridávajú aj 
priania. Prajme si, aby sa prázdne miesta 
zaplnili, aby cestu do kostola našli noví 
obyvatelia obce a aby im terajšie spoločen-
stvo ukázalo, ako dobre je v nedeľu dopo-
ludnia stráviť hodinu v peknom priestore 
na svätej omši.

A. Vidová

30. mája 2019 uplynulo presne 20 rokov od konsekrácie kostola vo Veľkej Čause. Za 
túto udalosť ďakovali veriaci z obce i niektorí veriaci z farnosti a okolia pri slávnostnej 
sv. omši, ktorú celebrovali páter Wieslaw a páter Zbyšek.

Páter Wieslaw vo svojom príhovore 
povedal aj tieto slová a myšlienky: 

Keď som sa dopočul, že 30. mája bude 
spomienka na konsekráciu tohto kostola, 
vynorili sa mi spomienky na všetky osoby, 
ktoré som poznal, ktoré sa podieľali na 
stavbe tohto kostola. 

Boh naozaj koná zázraky. Aj keď nemá-
me toho veľa, Boh je schopný aj to málo 
rozmnožiť.

Vzal som si kázeň, ktorú vtedy pri 
posviacke hovoril otec biskup Rudolf 
Baláž. Okrem iného povedal: „Tento kos-
tol má byť vyhňou, kde sa ukujete naozaj 

na Božie deti.“ Po 20-tich rokoch svet na 
nás tlačí a budeme skusovať veľmi náročné 
časy. Ako budeme veriť v náročných 
časoch? 

Mladí sa pýtajú: Prečo máme chodiť do 
kostola?“ Starší sú nešťastní, že mladí 
odchádzajú z Cirkvi.

Prenasledovatelia v stredoveku nech-
celi zabíjať. Chceli, aby sa ľudia zriekli 
Krista. Položme si dve otázky: 

1. Čo by sme robili my, keby sme dosta-
li voľbu: Zriekni sa viery, pošliap kríž a bu-
deš žiť alebo zomrieš!? Ani ja neviem, ako 
by som sa zachoval. 
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2. Čo sa stane s tvojou vierou, keby 
všetkých kňazov zavraždili, keby nebolo 
kňazov? Bude sa rozvíjať tvoja viera, keď 
nebude Eucharistia, keď nebude sv. spo-
veď?

Buďme pripravení každý deň obhájiť 
svoju vieru. Sv. písmo je základom 
a žriedlom našej viery. Diabol ti dovolí 
modliť sa, chodiť do kostola, prijímať 
sviatosti, ale nechce, aby si počúval Boha. 
Lebo vie, že viera sa rodí z počúvania. Keď 
počúvaš, Boh ťa uchváti a ty prosíš o vieru. 
A diabol ti hovorí: „Zajtra. Nie dnes.“

Modlitba je základom nášho vzťahu 
s Bohom. Modlili ste sa dnes? Ak áno, čo 
vám Boh povedal? Počúvame Boha, aby 
sme spoznali, aké má Boh s nami plány. 
Diabol sa bojí slova „spolu“, lebo si uvedo-
muje silu spoločnej modlitby. Načo sa 
modliť s manželom? Pomodlím sa sám/sa-
ma... Načo sa modliť s deťmi? Stačí, keď 

dohliadnem, že sa pomodlili... 

Čo by mal mať veriaci človek, aby 
prežil náročné časy? Rozhodnutie, vieru, 
lásku. Po ľudsky len stratí kariéru, meno, 
život. Rozhodnutie – vedomé, zrelé. Kres-
ťanmi sa stávame skrze rozhodnutie. Ak 
nie je rozhodnutie, nie je viera. Našu vieru 
nemôžeme postaviť na kňazoch. Je potreb-
né si ich vážiť, ale musí prežiť naša viera aj 
po piatich, desiatich, päťdesiatich... 
rokoch bez kňazov. To, čo priťahuje, je 
láska. Je to potreba každého človeka. Člo-
vek má ponúknuť spoločenstvo lásky. 
Láska uchvacuje: „Pozrite, ako sa milujú.“ 
Je to dar v hlinenej nádobe. Ale môžeme 
prísť k Ježišovi Kristovi, on nám našu 
lásku obnoví. 

Túžim po tom, aby sa z vášho spoločen-
stva láska nikdy nevytratila.

spracovala A. Fedorová

Homília pri konsekrácii kostola vo Veľkej Čause 30. mája 1999 
Drahí bratia a sestry,

všetkých vás pozdravujem a vítam na 
tejto pre Cirkev dôležitej slávnosti. Prečo 
dôležitej? Kniha Nehemiášova nám dnes 
povedala, že kedykoľvek židovský národ 
bol zahnaný niekde do zajatia a vrátil sa 
neskôr dokaličený domov, v prvom rade 
potreboval chrám. Všetko ostatné nebolo 
tak dôležité. A to preto, aby sa tento človek, 
ktorý nachytal vo svete pohanské spôsoby, 
mohol vo svojej mysli, vo svojej duši 
znova skoncentrovať na to jediné podstat-
né, aby sa stal priateľom Božím.

A na to sú chrámy, aby formovali člove-
ka, žeby sa vedel priblížiť Bohu, aby dostal 
jeho milosť a aby žil na taký cieľ, s takým 
zámerom, na čo ho Boh na tento svet pos-
lal. To platí aj pre nás. Postavili ste si tento 
chrám nie preto, aby bolo na Slovensku 

o jeden kostol viac, ani nie pre márnu 
hrdosť a pýchu, ale postavili ste ho preto, 
že tu bude bývať živý Boh v Eucharistii, 
ktorý je silou každého, kto to porozumel, 
kto o to dbá, a tomu človekovi s Božou 
pomocou sa potom podarí prežiť naozaj na 
chválu Božiu a pre svoje posvätenie celý 
život. 

Apoštol Pavol ide ďalej, keď nám pove-
dal v druhej lekcii, že my máme na seba 
veľmi dbať, lebo my sme vždy len chrámy 
Božie. Tú istú náuku rozvíja aj apoštol 
Peter. Ten hovorí doslova o Božej stavbe 
a my sme budovaní ako Cirkev zo živých 
kameňov a každý jeden kameň má spĺňať 
svoju kvalitu. Keď to zoberieme z takejto 
stavby, nebolo by dobré, keby v nej bolo 
viacej častí, ktoré nie sú pevné a nie sú 
v poriadku. Narušilo by to statiku stavby. 
Apoštoli Peter a Pavol hovoria, že keďže 
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my sme Božia stavba, každý jeden 
človek a spolu tvoríme spoločenstvo Kris-
tovo, ktoré sa volá Cirkev, takisto máme 
byť v sebe pevní, nemáme byť rozbití. 
Máme byť jednej mysle a potom stavba 
bude súdržná a zase bude slúžiť ostatnému 
svetu, aj neopohanskému svetu, na to, aby 
si bral z nej príklad.

Dnes máme sviatok Najsvätejšej Troji-
ce a je to úžasný deň, akoby vrchol všet-
kých sviatkov, lebo sa v ňom koncentruje 
Otec, Syn aj Duch Svätý, všetky tri božské 
osoby. Najsvätejšia Trojica je obrovské 
tajomstvo. Nevedeli ho vyriešiť ani takí 
myslitelia ako bol svätý Augustín. Ale 
nevyrieši ho nikto, pretože je to vnútorný 
život Boží a tam naše ľudské schopnosti 
naozaj nestačia. Ale jedno, čo nám Boh 
chcel povedať svojou Trojicou je to, že 
takto máme žiť. Ako Otec Nebeský žije vo 
veľkej láske voči svojmu Synovi a v jedno-
te chápania. A potom obidve Božské osoby 
Otec aj Syn vlastne žijú v takom porozu-
mení a v takej láske, že z toho vyplýva 
tretia Božská osoba Duch Svätý. Toto je 
odkaz ľudstvu. Predovšetkým odkaz nám 
kresťanom, aby sme mali tiež medzi sebou 
porozumenie a jednotu na spôsob Najsvä-
tejšej Trojice, lebo iba vtedy možno hovo-
riť o kresťanskom živote. Toto potrebuje aj 
náš národ, pretože náš národ je chronicky 
rozladený, to znamená, že nežije podľa 
Krista, nežije podľa spôsobu Najsvätejšej 
Trojice a keby mal čokoľvek, nikdy mu to 
nebude stačiť, lebo nemá základ. My sme 
počuli v tej druhej lekcii povedať apoštola, 
že tým jediným základom je Ježiš Kristus, 
živý Boh. To znamená, že žiadna spoloč-
nosť nemôže mať iný falošný základ, žiad-
na spoločnosť na tejto zemi si nikdy 
nesmie zameniť pravého Boha ako funda-
ment s nejakým človekom a robiť z neho 
poloboha. Akonáhle toto začne robiť, 
v tom momente mizne pravá viera. Nastu-
puje pohanský životný štýl a tým aj pohan-

ské mýty. Takže dávajme si pozor na seba. 
Kristus pre toto neprišiel. Kristus pre také-
to pokusy ľudstva neodvisol na Kalvárii. 
Kristus prišiel pre poriadok medzi ľuďmi, 
a preto, aby sme skutočne šli k večnému 
cieľu. Preto žijeme. Preto sme sa počali. 
Preto sme sa narodili. 

Ak má mať zmysel takýto chrám, tak ho 
bude mať len vtedy, ak povieme s Petrom, 
čo sa ozvalo teraz pri posviacke chrámu. 
Na otázku: „Za koho ma pokladajú 
ľudia?“, ktorú dal Kristus apoštolom, odpo-
vedali všelijako. „Jedni ťa majú za Jána 
Krstiteľa, iní ťa majú za Eliáša alebo za 
jedného z prorokov.“ Dnešný človek odpo-
vedá takto: „No, niektorí ťa majú za veľké-
ho vodcu, iní ťa majú za veľmi múdreho 
filozofa a ďalší ťa majú za neomylného, ale 
predsa len pozemského nejakého vodcu, 
ktorý priviedol ľudí k novému štýlu živo-
ta.“ Toto všetko Kristovi nestačilo. Preto 
dáva otázku Petrovi. Pozrie na neho a pýta 
sa cez neho všetkých apoštolov: „A vy ma 
za koho pokladáte? Ostatný svet, ako vra-
víte, ma má, ako odpovedáte, za učiteľa, za 
vodcu a neviem, čo všetko ešte. Ale vy, 
ktorí ste chodili tri roky so mnou, vy, ktorí 
ma poznáte, pred očami ktorých sa stali 
všetky moje zázraky, vy ma za koho pokla-
dáte?“ A tam Peter hovorí za ostatných, ale 
aj za seba: „Ty si Kristus, Boží Syn. Ty si 
Kristus, náš Boh.“ Toto má byť naše 
vyznanie! Ale nie prázdnymi slovami a frá-
zami! Ale toto má byť vyznanie každý deň 
a pri každej príležitosti skutkami a postoj-
mi nášho života. Preto vám hovorím: Neza-
mieňajte si modly tohto sveta, nech sa 
volajú akokoľvek, za pravého Boha. Lebo 
jediným pravým Bohom môže byť len on 
jediný. Nemôže mať konkurenciu. Kto si 
toto dopletie v živote, tak ten stráca podsta-
tu viery. Stráca ten fundament, o ktorom 
povedal apoštol. Ten je jediný a to je 
Kristus.
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Anketa

Milí bratia a sestry, ja vám prajem, 
všetkým tým, ktorí budete najviac tento 
kostol potrebovať, lebo je váš, ako aj 
ľuďom z tejto farnosti, ktorí sem budete 
chodiť, aby každá jedna návšteva tohto 
chrámu priniesla toto spečatenie oddanosti 
Ježišovi: „Ty si Kristus, Syn živého Boha. 
Ty mi dávaj silu, Pane, aby to bola pravda 
v mojich skutkoch, aby som ťa vyznával 
všade, kde to bude vyžadovať životná 
okolnosť. Ty mi dávaj silu, aby som ti bol 
verný aj tam, kde nebudú iní svedkovia, 
kde budeme iba my dvaja. Ty ako Boh a ja 
ako tvoj spojenec, tvoj priateľ a tvoje die-
ťa.“ Na toto je chrám, aby formoval ľud-
ského ducha a v dnešnej dome je to nado-
všetko potrebné, pretože vplyvy zo strany 
sveta sú nemilosrdné a ukrutné. Neušanu-
jú, neodpustia nikomu, kto sa pred svia-
tostným eucharistickým Kristom a pri jeho 
slove vnútorne nesformuje, ktorý nenado-
budne takú energiu, aby vedel všetkým 
tým nezmyslom a tým veľmi rafinovaným 
tlakom zo strany sveta odolávať. Na toto 
máte kostol. Nie na to, aby ste si tu citovo, 
a síce zbožne, ale predsa len tak, povedzme 
dobre zaspievali. Nie na to, aby ste si tu 
robili vianočné nálady. Aj to, ale to je málo. 

Tento kostol má byť vyhňou, kde sa ukuje-
te naozaj na vydarené Božie deti. O to 
budem prosiť teraz, keď budem slúžiť 
omšu, keď budem konsekrovať tento
chrám. Aby sa vám to všetkým podarilo. 
A vtedy môžeme povedať chválu Bohu za 
túto stavbu, lebo hoci je ona z materiálu, 
z kameňa a tehál, predsa len je to dielňa 
Božia, lebo je oživená samým živým 
Bohom v Eucharistii a Božom slove. 
Amen.

Priania na konci omše

Nič iné vám neprajem, len aby ste boli 
vo svojom vnútri tak krásni, ako je táto 
stavba. Pravda je taká, že stavba s kameň-
mi a z materiálu sa ľahšie vyštimuje, ale to 
ľudské vnútro omnoho ťažšie práve preto, 
že človek je tvorom slobodnej vôle. Môže 
si vybrať veľmi dobrú vec a ísť za ňou. Ale 
môže ostať aj tak v polovičke, môže ostať 
ľahostajný, môže ostať všelijaký. Však my 
sa už najlepšie poznáme. Ale cez to všetko 
verím, že sa vám mnohým podarí zase 
urobiť krok bližšie k Bohu, lebo máte kos-
tol priamo v strede vášho života.

Homíliu predniesol otec biskup Mons. Rudolf 
Baláž, zo záznamu ju spracoval páter Matej.

1. Ako si spomínate na čas, keď ešte nebol vo Veľkej Čause kostol a zrodila sa 
myšlienka postaviť ho, prípadne na čas jeho výstavby?

 S veľkou radosťou som prijala tú novinu, keď som sa dozvedela o plánovanej 
výstavbe kostolíka vo Veľkej Čause. Dlhé roky sme chodili do Prievidze alebo do 
Handlovej, potom aj do kaplnky na cintoríne, kde bola sv. omša v sobotu večer.

 A začali sa prípravy na výstavbu – zbierali sme kamene na Klčovni a šúpali sme 
drevo. Chodilo naozaj veľa žien. A muži mali prácu s drevom.

 V čase perestrojky a po 89. roku vtedajší kňazi boli ochotní slúžiť sv. omšu v sobotu 
v Dome smútku na cintoríne. Po príchode saletínov sme sa stali filiálkou a mali sme 
sv. omšu v sobotu (s platnosťou na nedeľu) a v pondelky. V tom čase bolo aktívnych 
a praktizujúcich veriacich viac, a priestor nestačil.

 Spomínam si, s akou veľkou odhodlanosťou sa ľudia pustili do stavania nášho 
kostolíka, ako to dielo spojilo celú dedinu. Žili sme tým všetci – veriaci aj neveriaci.
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2. Ako vnímate jeho existenciu v súčasnosti, čo pre vás znamená?

 Teším sa, že ho máme. Môžem chodiť na sv. omše a pobožnosti aj napriek 
zdravotným problémom, keď je tak blízko.

 Fakt, že je tu priestor, kde môžem v dôstojných podmienkach prežívať slávenie 
Eucharistie, je ohromný.

 Mám rada NÁŠ kostolík. Je veľkým darom hlavne pre moju maminku. Už by 
nevládala chodiť mimo obce na sv. omšu.

3. Čo by ste si želali pre to, aby do budúcnosti nestratil svoje opodstatnenie.

 Aby som ešte vládala chodiť do nášho kostolíka. Aby plánované misie obnovili 
vieru v našej dedine a opäť chodilo viac ľudí do kostola.

 Dedina sa rozrastá o nové ulice. Mám nádej, že noví obyvatelia si nájdu cestu do 
kostola. V kostole je aj klubovňa, malý obytný priestor. Dá sa využiť na stretávanie 
spevákov, aj iné aktivity.

 Prajem si, aby sa opäť zaplnili všetky lavice v kostole, aby sme my veriaci svedčili 
svojím životom o Ježišovi.

Svätá omša za hasičov

Dňa 3. mája 2019 bola slúžená svätá omša s prosbou o Božie požehnanie pre všetkých 
aktívnych a čestných členov Dobrovoľného hasičského zboru Lipník a ostatných zborov 
našej farnosti. Svätou omšou si hasiči uctili aj svojho patróna - sv. Floriána, ktorého 
sviatok si pripomíname každý rok 4. mája.

Hasičov si najčastejšie 
spájame s hasením požia-
rov. Profesionálni hasiči 
však zasahujú aj pri rôz-
nych dopravných neho-
dách alebo iných záchran-
ných akciách. V kázni nám 
páter Czeslaw pripomenul 
aj august 2010, kedy práve 
hasiči pomáhali ľuďom pri vytopených 
domoch, pivniciach, záhradách...

Ako už bolo spomenuté, hasiči sa stara-
jú o likvidovanie väčších či menších požia-
rov alebo ohňov. Pekne však páter v kázni 
opísal jeden oheň, ktorý by sa hasiť nemal. 
Ide o oheň lásky, ktorý by mal byť v srdci 
každého hasiča. O tento oheň sa musia 
starať, aby nikdy nevyhasol. Je dokonca 
dobré, keď oheň lásky rastie a je stále väč-

ší. Mal by byť taký veľký, 
aby dokázal rozpáliť aj srd-
cia ostatných ľudí, s ktorými 
sa takéto srdce stretne. Taký-
to oheň nikomu neublíži, iba 
pomôže. No toto všetko 
neplatí len pre hasičov, ale 
týka sa to každého jedného 
z nás. Veď „kto nemiluje, 

nepoznal Boha, lebo Boh je láska“ (1Jn 4, 
8). Páter po týchto krásnych slovách 
požehnal každého jedného hasiča prítom-
ného na svätej omši.

Na záver by som chcela poďakovať 
v mene všetkých hasičov pátrovi Czesla-
wovi, hudobníkom, spevákom, miništran-
tom a všetkým ostatným, ktorí sa akokoľ-
vek zaslúžili o krásny priebeh svätej omše.

Pán Boh zaplať! S. Líšková
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Moje 1. sväté prijímanie

19. máj 2019 bol pre mňa vytúženým 
dňom, na ktorý som čakala tak dlho. Bol to 
pre mňa výnimočný čas. Konečne som 
mohla prvýkrát prijať Pána Ježiša do svojho 
srdiečka. Ale nebolo to všetko také jednodu-
ché, ako som si myslela. Každá udalosť si 
vyžaduje svoj čas a aj ja som musela k tejto 
úžasnej sviatosti dozrieť. Predchádzala 
tomu ročná príprava, ktorú sme absolvovali 
v škole na náboženstve, ale aj na fare na spo-
ločných stretnutiach s pátrom Matejom. 
Vždy mal pre nás pripravené rôzne prekva-
penia a náuky. Najväčším zážitkom pre mňa 
bolo, keď nám naši pátri pripravili hostinu: 
„POSLEDNÚ VEČERU“ presne tak, ako to 
urobil Pán Ježiš so svojimi učeníkmi. Lámal 
chlieb a hovoril: „Toto je moje telo, ktoré sa 
obetuje za vás.“

Po všetkej tejto príprave nastal deň – 
sobota, kedy som už mohla pristúpiť ku 
prvej svätej spovedi. Začala som mať zvlášt-
ne pocity a trochu aj obavy či trému, ako to 
všetko zvládnem. Nakoniec sa mi dostalo 

veľkej podpory od rodičov a som im za to 
veľmi vďačná. Keď som vyšla zo spoved-
nice, cítila som sa skvelo, akoby mi mama 
obliekla tie nové voňavé šatočky a topánoč-
ky, čo už na mňa doma čakali pripravené na 
nedeľu. No a po prvej spovedi prišla tá 
„sviatočná“ nedeľa. Bola som veľmi šťast-
ná, ale plná očakávania a tiež tak trochu tré-
my. Celá táto slávnosť bola pre mňa veľkým 
požehnaním. Je mi cťou sa touto cestou poďa-
kovať našim skvelým pátrom, ktorí nám 
venujú svoj čas, aby sme sa mohli zdokona-
ľovať vo viere. Osobitne ďakujem pátrovi 
Matejovi, ktorý s nami strávil nemálo času 
a trpezlivo sa snažil vysvetliť nám všetko, čo 
sa tejto dôležitej udalosti týka. Taktiež zo 
srdca ďakujem mojim rodičom, lebo mi 
umožnili zúčastniť sa tejto dôležitej sviatosti 
a tiež všetkým (spevácky zbor, miništranti, 
aranžérka), ktorí sa na príprave tejto udalosti 
podieľali. Norika s rodičmi
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Jozef Hudec - 50 rokov jeho odchodu na večnosť
Jozef Hudec sa narodil v Oslanoch 27. februára 1897 rodičom Jozefovi Hudecovi a Kata-

ríne rod. Pisárovej. Jeho otec pracoval ako pomocný robotník v Oslanoch. Jozef nemal súro-
dencov, jeho otec zomrel, keď bol ešte veľmi mladý. Ochrannú ruku nad ním držal miestny 
farár v Oslanoch.

Na jeho pôsobisku v Chrenovci vyhorel 
kostol 17. 7. 1947. Jozef Hudec sa s vervou 
pustil do výstavby nového kostola. Chrenov-
ská fara neoplývala veľkými financiami, 
a tak začal organizovať zbierky po farnos-
tiach po celom bývalom Československu. 
Vďaka jeho mimoriadnym organizačným  
schopnostiam o rok neskôr 19. 9. 1948 bola 
posviacka základného stavebného kameňa. 
Počas stavania nového kostola miestni veria-
ci v kopci pri kostole postavili amfiteáter 
a tam sa pod holým nebom slúžili sväté 
omše. Nový kostol, hoci nie celkom dokon-
čený, sprístupnili už v roku 1950. Po posvä-
tení zvonov biskupom Škrábikom sa farár 
Jozef Hudec podujal aj na jeho vnútornú 
výzdobu. Navrhol fresku so vzkrieseným 
Kristom uprostred a s Michalom archanje-
lom a anjelmi v pozadí. Nad nimi sa vznášali 
všetci slovanskí svätí. Po náročnom hľadaní 
maliara, znalca techniky fresiek, sa pustili do 
práce. Po roku uzrela svetlo sveta aj freska za 
hlavným oltárom. Len škoda, že pri rekon-
štrukcii kostola v 70-tych rokoch fresku 
zatreli. 

Pri budovaní kostola pôsobil na fare 
v Chrenovci aj kaplán, rodák zo Sielnice, 
Pavol Sitár, ktorého pre trestný čin poburo-
vania proti republike a zneužitia nábožen-
skej funkcie odsúdili v roku 1952 na 3 roky 
odňatia slobody. Vtedajší režim nesúhlasil 
s tým, že farníci Chrenovca a okolitých 
dedín chodili pomáhať stavať ich nový kos-
tol. Podľa oficiálnych predstaviteľov tej 
doby Pavol Sitár odvádzal ľudí od práce na 
budovaní socialistického zriadenia.

A čo povedať na záver? Som vzdialená 
príbuzná pána dekana Jozefa Hudeca. Ako 

 Ako mimoriadne nadanému študentovi 
na jazyky mu bolo doporučené pokračovať 
v štúdiách. A tak študoval v Banskej Bystrici 
na gymnáziu v školských rokoch 1908/1909 
– 1915/1916. Po maturite pokračoval v štú-
diách na Viedenskej katolíckej univerzite 
Pázmáneum (univerzita založená v r. 1623 
jezuitom, ostrihomským arcibiskupom 
Petrom Pázmánym). Za kňaza bol ordinova-
ný  4. 7. 1920 v Dóme sv. Štefana vo Viedni.

Po ukončení štúdií pôsobil postupne ako 
kaplán v rodných Oslanoch, Martine, Brezne 
a Prievidzi. V roku 1927 bol menovaný za 
správcu fary v Podkoniciach. V rokoch 
1939-1956 sa stal správcom fary a neskôr 
dekanom v Chrenovci, okres Prievidza. Jeho 
posledné pôsobisko bol Zvolen, kde pôsobil 
až do jeho odchodu do dôchodku v roku 
1966. V roku 1957 bol menovaný do funkcie 
arcidekana Banskobystrickej diecézy.
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Katechézy Dobrého pastiera
Duch Svätý neustále inšpiruje veriacich k novým spôsobom, ako deťom priblížiť vie-

ru. V roku 1954 otvorili Talianky Sofia Cavalletti a Gianna Gobbi prvé átrium Dobrého 
pastiera v Ríme. Odvtedy sa Katechézy Dobrého pastiera rozšírili do celého sveta 
a v posledných rokoch vznikli aj viaceré átriá na Slovensku. Som vďačná, že v lete sa aj 
v Prievidzi uskutoční kurz, ktorý nám toto požehnané dielo priblíži. 

Čo sú to vlastne Katechézy Dobrého 
pastiera? 

Katechézy Dobrého pastiera (KDP) je 
kresťanský koncept vzdelávania detí vo 
veku 3-12 rokov, ktorého cieľom je prehĺ-
biť u detí vzťah s Bohom. Tento koncept je 
založený na pedagogike Márie Montessori 
a je zameraný na spoznávanie Božej lásky 
cez priamu skúsenosť v zmysle: „Pomôž 
mi, aby som nadviazal vzťah so živým 
Bohom sám.“

Čo je to átrium? 

Katechézy prebiehajú v špeciálne pri-
pravenej miestnosti, ktorú nazývame átri-
um. Slovo „átrium“ znamená predsieň do 
kostola a má vytvárať premostenie medzi 
učebňou a kostolom. Je to miesto ticha, 
modlitby, spoznávania svojej viery a hlav-
ne budovania vzťahu s Ježišom cez sústre-
denú prácu so špeciálne pripraveným 
katechetickým materiálom. Nachádza sa tu 
modlitebný kútik, oltár v detskej veľkosti, 
figúrky a domčeky k biblickým príbehom, 
materiál k podobenstvám a iné. Dôležitou 
súčasťou átria je posvätné ticho.

Z čoho katechézy čerpajú?

KDP vychádzajú z dvoch prameňov: 

Biblia a liturgia. Od najmladšieho veku sa 
deti učia meditovať nad Svätým písmom 
veku primeraným spôsobom, napr. cez 
prácu s drevenými figúrkami a domčekmi. 
Veľa pozornosti je venovanej liturgii svätej 
omše. Deti sa zoznamujú s miniatúrami 
liturgických predmetov, s liturgickými 
farbami, gestami, ktoré robí kňaz i ľudia 
počas sv. omše, a to všetko s cieľom aktív-
nej účasti na liturgii.

KDP vychádza z toho, že dieťa sa už 
rodí vo vzťahu s Bohom a dospelý mu len 
dáva nástroje ako ten vzťah ďalej budovať. 
Katechéta je sprostredkovateľ vzťahu, 
„nehodný služobník“, ktorý v átriu počúva 
Boží hlas spolu s deťmi, zasieva semienko 
a necháva ho rásť.

Prečo práve Dobrý pastier? 

Katechézy sú silno kerygmatické. Ohla-
sujú radostnú zvesť o Božej bezpodmie-
nečnej láske k človeku, o tajomstve Božie-
ho vtelenia a vykúpenia. Autorky KDP 
Sofia Cavalletti a Gianna Gobbi zdôrazňo-
vali, že kľúčový vek pre katechézu je do 
6 rokov, kedy si dieťa tvorí základný obraz 
o Bohu – buď o milujúcom Dobrom pastie-
rovi alebo o prísnom sudcovi. Preto je 

štyri a pol ročnej mi zomrel otec a pán 
dekan  celý život držal ochrannú ruku nado 
mnou a mojou sestrou. Nezištne nám pomá-
hal pri vykročení do ďalšieho života. Pamä-
tám si naňho ako na veľmi milého a láska-
vého človeka, s neuveriteľným zmyslom 
pre humor i v časoch, keď nie každý mal 
chuť na humor. Pomáhal ľuďom tak, ako 

mu kázalo svedomie a jeho citlivá duša, 
vybavená zmyslom pre empatiu a pocho-
penie ľudských slabostí.

Zádušná svätá omša za pána dekana 
Jozefa Hudeca bola v nedeľu 5. mája 2019 
o 19:30h v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene.

Katarína Bánska
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O chvále

kľúčovou témou podobenstvo o 
Dobrom pastierovi, cez ktoré sa deti zako-
reňujú v dôverujúcom vzťahu s Ježišom – 
Dobrým pastierom.

Pre aký vek sú určené KDP?

Program KDP je rozdelený na 3 stupne 
a realizuje sa vo vekovo zmiešaných skupi-
nách. Podľa jednotlivých stupňov sa mení 
aj zariadenie a materiály používané v átriu. 
1. stupeň: deti vo veku od 3 do 6 rokov, 
2. stupeň: deti vo veku od 6 do 9 rokov,
3. stupeň: deti vo veku od 9 do 12 rokov.

V lete sa uskutoční kurz KDP v pries-
toroch Piaristickej školy. Pre koho je 
kurz určený? 

Kurz je určený pre tých, ktorí by chceli 
založiť a viesť átrium, pre rodičov, ktorí 
hľadajú spôsoby, ako priblížiť vieru svo-
jim deťom v domácom prostredí, taktiež 
pre katechétov a učiteľov, ktorí chcú čer-
pať z konceptu KDP v školskom vyučova-
ní, ako aj pre všetkých, ktorí sa chcú inšpi-
rovať konceptom Katechéz Dobrého pas-
tiera pri odovzdávaní viery deťom. 

Spracované podľa stránky 
katechezydp.sk a knihy Já jsem Dobrý 
pastýř (Barbara Surma, Krzysztof 
Biel).

Martina Tinesová

My ľudia veľmi často frfleme. Veľmi rýchlo a jasne zbadáme, keď nám niečo chýba. 
Máme svoje predstavy a očakávania. Pred pár mesiacmi som mala možnosť zažiť situá-
ciu, že sa mi nedarilo, nemohla som si splniť to, po čom som túžila a zle som to znášala. 
Vyčítala som Bohu, že mi nedal, nezaujíma sa o mňa, zabudol.... 

Myslím, že mnohí majú podobnú 
skúsenosť. Nemáme problém rozprávať 
druhým o tom, že Boh sa o nich stará, že ich 
nikdy neopúšťa, ale veľmi často máme 
problém prijať túto pravdu pre nás samých. 
Nedokážeme uveriť, že sme Božie deti, že 
Boh sa o nás osobne zaujíma. Chceme si 
jeho priazeň zaslúžiť, dokazujeme sa, 
potrebujeme potvrdenie druhých. Nedoká-
žeme si užiť synovstvo, lebo nás stále drží 
otroctvo. Nevidíme to, čo Boh pre nás robí, 
vidíme to, čo robí pre druhých a tiež to, čo 
by sme chceli, aby robil, ale on to celé uspo-
riadava inak a my sme len sklamaní. 

Presne aj ja som takto zažívala čas, 
kedy som sa cítila nanič. Nejako to tak 
vyšlo, že som sa v nedeľu poobede ocitla 
sama so psom na bežkách v lese (sklama-
ná, že sa nikto nepridal). Ale Boh mi 
doprial úžasný čas. Totálna sloboda!  Nád-
herný zasnežený les a Boh mi celý čas 

ukazoval všetky momenty, kedy bol so 
mnou, všetky jeho špeciálne dary, to, ako 
mu na mne záleží.  A potom prišla hlboká 
radosť, z ktorej vytryskla chvála. To bolo 
v tej chvíli to, čo som potrebovala. Žiadna 
sebaľútosť, žiadna horkosť a pocit krivdy. 
Potrebovala som si uvedomiť, že verím vo 
vzťahu s Bohom toľkým klamstvám. Ak 
mám 10 požiadaviek, nemôžem sa zame-
riavať na dve nesplnené a tými sa nechať 
mučiť. Veď je tu osem splnených a väčši-
nou aj s bonusmi. Musela som si naozaj 
pripomenúť, čo Boh pre mňa robí a potom 
prišla aj radosť. 

Myslím, že sila chvály je často podce-
ňovaná. Ak si zoberieme, že Dávid bol 
z Boha taký nadšený, že napísal žalmy, 
ktoré sú jednou veľkou oslavou Otca, že 
dal postaviť stánok a v ňom 24 hodín naj-
lepší speváci a hudobníci velebili Boha 
a Ján vo svojom zjavení vidí anjelov a zás-
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tupy, ktoré chvália Boha a sú z toho 
nadšení a vo vytŕžení, tak chvála Boha je 
asi riadna sila. 

Nejde o to, že by to nejako vyžadoval 
Boh. Chváliť Boha prospieva hlavne nám. 
Cez chválu vstupujeme do jeho prítomnos-
ti, lepšie si uvedomujeme, aký je a kým 
vlastne je, čo všetko pre nás robí, aký je 
starostlivý, ako mu na nás záleží. Keď 
frfleme, sústredíme sa na zlomok toho, čo 
Boh robí - na to, čo sa nám nepáči. Potom 
v nás rastie iba nespokojnosť a horkosť, 
a to následne šírime aj do okolia. Myslím, 
že podobne ako pri osobnej modlitbe, 
mnohí pripisujú veľkú úlohu emóciám 
a pocitom – teda chvália Boha iba vtedy, 
keď majú chuť, keď sa im darí, keď majú 
na to náladu. A sú zmätení, keď pri chvále 
nemajú nejaké špeciálne pocity. Chvála 
Boha však nemá závisieť od našich doj-
mov a pocitov, napokon práve chvála nám 
pomôže vyjsť zo smútkov a depresií, takže 
je úžasným liekom. Mali by sme Boha 
chváliť práve vtedy, keď trpíme. 

Chvála je zbraň proti zlému. A spieva-
ná chvála – to je úplná sila! Priznávam, 
som typ chváliča. Milujem spievané chvá-
ly, je to úžasný spôsob uctievania Boha, 
vedela by som si predstaviť aj oveľa väčší 
objem chvál v našich kostoloch. Je to pries-
tor, kde sa naozaj môžeme spájať – rôzne 
vekové skupiny, spoločenstvá, rôzne deno-
minácie... Veď keď si vezmeme, hudba 
bola stvorená na oslavu Boha, spev  a tanec 
tiež. Hudba tiež pomáha otvárať srdcia pre 
pôsobenie Boha, pomáha nám naladiť sa 
na neho. Veď aj Ježiš s apoštolmi pri 
poslednej večeri spievali, to musela byť 
sila! A keď spieval Pavol vo väzení chvály, 
spadol múr väzenia a on aj ostatní väzni 
boli oslobodení. SILA! 

Chvála nie je prázdna pesnička na 
chvíľkové zlepšenie nálady. Je to ozajstná 
zbraň. Pamätám si, že keď sa ma Boh prvý-

krát dotkol, veľmi som túžila dať mu všet-
ko, urobiť mu radosť, byť s ním. Boli sme 
stvorení na to, aby sme mu robili radosť. 
Boh môže mať všetko, všetko mu patrí. 
Jediné, čo nemôže mať a po čom túži, sú 
naše srdcia, vzťah s ním. Vzťah nie je len 
o tom: chcem toto, daj mi tamto a keď nie, 
tak budem frflať. Vo vzťahu si máme robiť 
radosť navzájom. Milujem chváliť Boha, 
milujem mu spievať, lebo verím, že to mu 
robí radosť a veľmi sa snažím chváliť ho aj 
vtedy, keď je mi ťažko, keď sa mi nedarí. 
Milujem si pripomínať to, čo je o ňom 
v Biblii napísané – že je dobrý, milosrdný, 
milostivý, láskavý a štedrý, odpúšťajúci 
a úžasný. 

Priznám sa, že od istej doby ma už ani 
veľmi nebaví počúvať svetskú hudbu. 
Chvála ma napĺňa nádejou a optimizmom. 
Veľmi si užívame, keď máme také naše 
rodinné minichvály doma. Deckám sa to 
páči, chlapi hrajú na gitarách, baby nieke-
dy aj vlajkujú (prorocký tanec s vlajkami) 
a veľmi nás to ako rodinu spája. Ďakujem 
Bohu, že nám dal aj tento úžasný spôsob, 
ako byť s ním a zažívať, aký je úžasný. 

Hana Bendová

zdroj: www.pixabay.com
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Cesta duše a tela
Blíži sa čas leta, dlhých teplých dní, prác v záhradke a aj letných dovoleniek. Hádam 

každý z nás bude niekam cestovať či už s rodinou k moru, s vnúčatami po okolitých 
pamiatkach, s priateľmi na turistiku. A naopak, niektorí budú cestovať domov za svojou 
rodinou. 

Všetci ideme tam, kde nechodíme čas-
to, ale kde sa cítime dobre. Všímame si 
nové veci, zabávame sa, ochutnávame 
nové jedlá a vidíme krásu nielen našej, ale 
aj cudzích krajín. Môžeme povedať, že 
cestuje naše telo, potrebujeme vypnúť 
a oddýchnuť si. Snažme sa ten čas tráviť 
tak, aby cestovala aj naša duša. Tá potrebu-
je rovnakú cestu, aj keď nie hmatateľnú. 
Ako veľmi trpí telo, keď kvôli chorobe 
musíme príliš dlho ležať na lôžku. A ako 
dlho dokážeme spomínať a tešiť sa z krát-
keho výletu s tými, ktorých máme radi. 

Duša je rovnaká ako telo, aby bola živá, 
potrebuje pohyb, objavovať a neustrnúť. 
Ježiš so svojimi nasledovníkmi bol stále 
v pohybe, spoznával nových ľudí a šíril 
svoje slovo. Nepostavil si stan ani dom 
niekde v úrodnom údolí a nečakal, že ľudia 
budú chodiť za ním. On ich navštevoval 
v ich domoch, rozprával sa s nimi na ulici, 
videl mnohé kraje. Nehľadal Božiu prí-
tomnosť, on tú prítomnosť žil. Cesta je 
niekedy zradná, má úskalia a je ťažká. Aj tá 
Ježišova tu na zemi taká bola. Tak prečo by 

naša mala byť iná? Ak by jej koncom už tu 
na zemi mala byť nirvána alebo stav úplnej 
blaženosti, smrť by nemala zmysel, preto-
že raz by to skončilo. 

Zo stavu absolútnej milosti sme prišli 
a tam aj cez smrť smerujeme. Naša 
duchovná cesta nemusí mať cieľ, jej začiat-
kom a koncom môže byť Boh. Dôležité je 
byť Bohu otvorený, ísť k nemu a prijať 
jeho vôľu. My nemusíme vedieť, aký to má 
význam, nemusí nám to dávať zmysel. Boh 
sa neustále raduje, rozdáva svetlo a miluje. 
Je dobré to prijať, no máme slobodnú vôľu 
a nemusíme. Môžeme zaváhať, zapochy-
bovať a z toho vzniká hriech – nedostatok 
svetla, teda tieň. Tieň narastá aj vtedy, ak 
prestaneme kráčať a počúvať Boha, keď si 
začneme sami určovať, čo chceme, zakla-
dať si na uznaní, statuse, moci a majetku 
a na tom, že nám niečo patrí a zaslúžime si 
to. Avšak to lásku Boha k nám nijako nezo-
slabuje, a to je aj našou jedinou nádejou – 
máme vždy príležitosť na návrat k nemu. 
Aby sme v tichu započuli jeho hlas.

J. M. Matiaško

zdroj: www.pixabay.com
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Desatoro pre deti(nielen na prázdniny)

1. Pred cestou sa rozlúč s rodičmi, ale nie s Bohom.

2. Dbaj na žalúdok, ale i na dušu, aby neboli hladné.

3. Nos slnečné okuliare tak, aby ti nezatienili Boha.

4. Cestou horami a dolinami kráčaj tak, aby si nestratil cestu k Ježišovi.

5. Počas cesty používaj kompas, ale i modlitbu – určite nezablúdiš.

6. Nezabudni si plecniak, ale ani Bibliu.

7. Vezmi si dobrú obuv, aby si kráčal každú nedeľu na bohoslužbu.

8. Po každom výlete si vylož smeti z vaku, ale aj zo svojej duše.

9. Nehreš – usmievaj sa.

10. Vráť sa domov zdravý a šťastný na tele i na duši.

Boli sme a budeme
Vraj kresťanská Európa. Bola formovaná podľa kresťanských princípov. Členovia 

tejto inštitúcie sa snažili presadzovať predovšetkým hodnoty vzájomnej pomoci, úcty 
a rešpektovať ľudskú dôstojnosť pre blaho a pokoj všetkých ľudí. 

Nechcem nasilu vnášať politiku do 
týchto náboženských záležitostí. Avšak: 
„Politické spoločenstvo a verejná moc 
majú základ v ľudskej prirodzenosti, a pre-
to patria k poriadku stanovenému Bohom.“ 
(KKC). Vnímanie sily jej viery pomáhalo 
prežiť rôzne aj ťažšie situácie v danom 
období jej trvania. Verme a budeme 
zachránení. 

V Ježišovej Cirkvi sa nebojuje zbraňa-
mi, zákernosťami. Boh chce, aby sme žili 
v láske, pokoji a odpúšťaní. Ale to nezna-
mená, že sa máme skláňať pred tými, čo 
nás chcú zničiť čo i len lsťou a hromadným 
vytláčaním z našej kresťanskej Európy. 
Máme z nich obavy až strach. 

Preto si uvedomme našu nestálosť 
a zanedbávanie našich tradícií a našej vie-
ry. Zamyslime sa, či modliaci sa ľudia 
z iných náboženstiev by nás nemali viesť 
k otázke: „Prečo sa vlastne my už nemodlí-
me, nedodržiavame svoje kresťanské tra-

dície a hanbíme sa za svoje viervyznanie?“ 
Riešime to skôr už len strachom, agresiou 
a nenávisťou. A to nielen k utečencom, ale 
aj proti sebe navzájom. Takéto riešenie 
nemôže byť veľmi dobré (KN). 

Zodpovední veriaci vyjadrujú nábo-
ženské úkony „zbožne“ a s patričnou úcto-
u. Chcú mať svoje modlitebne, „rituály“ 
atď. My máme toľko krásnych chrámov 
v celej Európe. A predsa mnohé vzácne 
svätyne zívajú prázdnotou, sú nenavštevo-
vané. Sú z nich zábavné priestory, kaviarne 
atď. Praktizujeme zodpovedne svoju vie-
ru? 

Majme odvahu zveľaďovať a zachová-
vať v rodinách našu vieru. Nevhodné spô-
soby praktík iných náboženstiev priam 
obdivujeme (joga a pod.) a za prejavy našej 
viery sa veľmi často hanbíme. Modlime sa 
aj s rádiom Lumen za našu kresťanskú 
Európu, aby nás Trojjediný Všemohúci 
Boh posilňoval v týchto ťažkých dobách 
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Púť k Panne Márii Lasaletskej

skúšky našej viery. Aby nás zachránil
a ukázal nám, že iba on je Cesta, Pravda, 
Život. On nás miluje a neopustí, keď mu 
veríme a dodržiavame jeho vôľu. Majme 

vieru, nádej, lásku. Zvíťazíme. Naše šťas-
tie = jeho vôľa.

Matka Lasaletská, Orodovnica za Cirkev 
trpiacu, oroduj za nás.

11. mája 2019 sa v Chrenovci uskutočnila Púť k Panne Márii Lasaletskej. Začala sa 
Novénou, po ktorej bola slávnostná sv. omša. Hlavným celebrantom a kazateľom bol 
vdp. Milan Tomaga, ktorý pôsobí vo farnosti Prievidza - Zapotôčky. Púť sa ukončila 
sprievodom okolo kostola.

Už tradične sa táto púť koná preto, aby 
sme si uctili Pannu Máriu ako našu dobrú 
nebeskú Matku, ktorá nezabúda na svoje 
deti a vždy im má čo povedať. 

V kázni odzneli aj tieto slová: Cirkev je 
vďaka Kristovi zmierená s Bohom. Ak 
ovce – veriaci – nebudú počúvať Pánov 
hlas, tak sa zatúlajú. Panna Mária prichá- A. Fedorová

dza, aby im pomohla. Jej zjavenie v La 
Salette je poznačené slzami a smútkom, že 
ľudia nepočúvajú Pánov hlas. Domnieva-
me sa, že po Ježišovej smrti sa apoštoli 
nerozutekali vďaka Márii. Sv. Ján apoštol 
je nám príkladom, ako byť synom, dieťa-
ťom Panny Márie. Bol to on, ktorý utekal 
k hrobu, videl i uveril. Bol to on, ktorý pri 
love rýb povedal Petrovi: „To je Pán.“ 
Poznal ho.

Počúvanie Božieho hlasu je na nás. 
Panna Mária nám v tom pomáha. Ježiš 
rozumie každému z nás. Ak to spoznáme, 
pôjdeme za ním s väčšou odhodlanosťou.

Buďme ako sv. Ján, povzbudzujme 
k viere ostatných, buďme pri Ježišovi i Má-
rii blízko.

A. Ondrejovičová

Milujte ľudí takých, akí sú. Čím menej si to zaslúžia, tým viac ich 
milujte. Nemilujte ich podľa veľkosti ich zásluh, ale podľa veľkosti ich 
potrieb.
Sme tu, aby sme maturovali z jediného predmetu. Z lásky. Sú len dve 
hodnotenia: zmaturoval alebo nezmaturoval. Láska, ktorá ťa nič nestojí, 
za nič nestojí.
Ak povieš Bohu fiat, bolesť neprestane, ani nedostaneš vysvetlenie, ale budeš mať v duši 
pokoj. Boh neprišiel odstrániť utrpenie, ani ho vysvetliť. Prišiel mu dať zmysel. Každú 
bolesť môžeš premeniť na lásku. To je tajomstvo utrpenia.
Duch Svätý je ako GPS, stále hrá za nás. Ty niečo zbabreš, on ti to nevyčíta, ale 
prepočítava. Vždy tú najvhodnejšiu trasu k tebe. Boh ti dal takéto GPS do srdca. Volá sa 
svedomie a je hlasom, ktorý prepočítava. Jediné, čím ho vypneš, je pýcha.

Myšlienky Mariána Kuffu



Lúčime sa s nádejou na stretnutie

Vítame v rodine Cirkvi
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Blahoželáme k sviatosti manželstva

Gabriela Tadialová 69 r. Veľká Čausa

Anna Bátorová  85 r. Malá Čausa

Michal Krško  87 r. Malá Čausa

Vojtech Kvostka  80 r. Ráztočno

Marta Gilanová  86 r. Lipník

Milan Líška  83 r. Lipník

Ján Kaplán  70 r. Malá Čausa

Eva Maláriková  75 r. Ráztočno

Mária Paulíková  79 r. Chrenovec-Brusno

Milan Lenhardt  79 r. Lipník

Ján Gilan, Bernolákovo a Jana Šaláteková, Bernolákovo

Eliška Nemčeková Valaská Belá
Ester Ficelová  Ráztočno
Marína Krpelanová Malá Čausa
Victor Martin Varholak Prievidza
Andrej Uhrín  Chrenovec-Brusno
Dominika Gubová Prievidza
Natália Tomášiková Slovenský Grob
Eliška Čičmancová Lipník
Patrik Havlas  Jalovec



20. výročie posviacky
kostola - Veľká Čausa

Krížová cesta 
na hore Butkov
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 Srdečne Vás na ňu pozýva
Spoločenstvo Sv. Jána apoštola 
v dňoch 8.-10. augusta 2019.

 Odchod účastníkov je 8. augusta 
od farského úradu v Chrenovci 

00 o 8 hod. 
 Trasa púte je mierne náročná 

a vedie po turistických aj štátnych 
cestách.

 Prevoz batožiny a turistické 
ubytovanie je zabezpečené.

 Účastnícky poplatok:
20 €/dospelá osoba, 
13 €/študenti a mládež do 18 r.,
deti do 6 r. zdarma.

 Na púť je potrebné prihlásiť sa do 
31. júla záväznou prihláškou na 
internetovej stránke: 
www.chrenovecsaletini.sk

Bližšie informácie:
e-mail: put.starohorska@gmail.com

telefón: 0903 215 372
 0908 062 181


