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S radosťou pôjdeme
 do domu Pánovho.

motto pešej púte 



Považská Bystrica - výročie zjavenia

8. pešia púť na Staré Hory 
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Milí čitatelia,

začal mesiac október, v ktorom sa kladie väčší 
dôraz na modlitbu sv. ruženca. Práve cez túto 
modlitbu si môžeme hlbšie priblížiť celý 
Ježišov život na zemi. Práve tejto modlitby sa 
bojí Diabol. Panna Mária nás vo svojich zja-
venia nabáda a povzbudzuje k tomu, aby sme 
sa modlili sv. ruženec. Je to naša najväčšia 
a najistejšia zbraň proti zlu. Môžeme niečo 
odoprieť Matke? Vyzýva, prosí, plače... všet-
kými možnými prostriedkami sa nám priho-
vára, aby sme sa obrátili, modlili a verili jej 
Synovi.

Všetko ide ľahšie a jednoduchšie vtedy, keď 
máme dušu napojenú na Boží plán. Často nás 
obmedzuje práca, často ľudia, dokonca i vlas-
tná myseľ. Ale Boh, ktorý je prítomný vždy 
a všade, ktorý je nám tak veľmi blízko, nás 
neobmedzuje nikdy. Toľkokrát nám odpustil, 
prepáčil, toľko nových šancí sme dostali 
a toľko zmien zakúsili... Všetko môžeme 
v tom, ktorý nás posilňuje. On je pravda a is-
tota. On je pôvodca a zmysel všetkého.

Veľakrát sa hovorí, že ak budeme v pohode 
my, tak bude v pohode aj naše okolie. A kedy 
budeme v pohode? Čo alebo kto nám dá ten 
blažený pocit pokoja a netrápenia sa? Božia 
milosť sa denne rozlieva v našich životoch, 
skutkoch, rodinách... Nechajme sa ňou zaliať, 
aby sme mohli žiariť Kristovým víťazným 
svetlom. Boh nás tak miloval, že vydal svojho 
Syna za nás. My môžeme žiť, máme nádej na 
nesmrteľnosť a nádherný večný život v nebi. 
Toto nám nedá svet, ani bohatstvo, ani skvelá 
práca, ani žiaden človek... Toto nám dá iba 
Boh. 

Skončilo leto a začala jeseň. Nový čas, nové 
dni, nové zážitky. Aj ten najupršanejší deň 
dokážeme vnímať ako krásny, keď žiarime 
Božou láskou, keď žijeme prítomnosťou Pána 
v našom živote, keď sa necháme ponoriť do 
jeho milosrdenstva a vnímame jeho každo-
denné požehnanie. Pravú radosť, ktorú nám 
dáva On, nám nik nevezme. A práve ju vám 
všetkým vyprosujem. A. Fedorová zdroj: www.pixabay.com
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Misie v našej farnosti

Misie sa v našej farnosti uskutočnili v dňoch 21.9.-29.9.2019. Viedli ich otcovia 
redemptoristi vdp. Michal Zamkovský a vdp. Peter Slobodník. Pre mnohých to bol krásny 
požehnaný čas, v ktorom sme mali možnosť ešte viac dovoliť Bohu, aby sa nás dotkol
a premenil.

Začali v sobotu 21.9.2019 večernou 
svätou omšou a pokračovali celý týždeň 
bohatým programom, ktorého súčasťou 
boli predovšetkým každodenné misijné 
kázne, stretnutie a program pre mládež, 
katechéza pre ženy i mužov, obnova man-
želských sľubov, pomazanie chorých, 
Novéna k Matke ustavičnej pomoci, stret-
nutie so žiakmi v základnej škole... Ukon-
čili sa v nedeľu 29.9.2019 posvätením 
misijného kríža a slávnostnou hodovou sv. 
omšou.

V stretnutí s mládežou otec Michal 
povedal mladým, že Ježiš je signálom 
v našom živote. Dnes sa ľudia boja Boha, 
ľudí, majú strach z budúcnosti. Treba otvo-
riť život i srdcia Ježišovi a budú sa diať 
veľké veci.

V katechéze pre ženy otec Michal 
povedal, že v Božom pláne je všetko dvoj-
pólové: hrdinskosť muža a citlivosť ženy. 
Žena je často svojou intuíciou o krok vpred 
pred mužmi. Sv. Ján Pavol II. povedal, že 
Cirkev spravujú muži, ale ženy ju usmer-
ňujú svojou intuíciou. Ženy nesú do sveta 
svetlo, ak sú naplnené Bohom. Pre nás je 
dôležité vedieť: Kto som? Odkedy Eva 
padla v raji, každá žena má problém so 
svojou identitou. Kto som? Manželka, 
matka, lekárka, prezidentka... A keď to 
nevyjde, je niečo hlbšie? Kto som? „Som 
Božia dcéra, Božie dieťa, som svätý oheň, 
čo Božou láskou horí.“ (pieseň Daughter 
of God – Božia dcéra). 

Otec Michal sa prihovoril aj osamelým 
ženám, ktorým povedal, že nie je stratený 
život, ak je žena sama a slobodná. Môže 
slúžiť. 

Zasvätené ženy – keď idú po meste, 
vyznávajú: „Poďte, hostina je pripravená.“ 

Väčšina žien žije v manželstve. Tak to 
rozpoznali a prijali. Stvoril dvoch – odliš-
ných – aby sa mohli dopĺňať. Svet nás kla-
me, keď hovorí, že muž a žena sú rovnakí. 
Sme odlišní v myslení, v prístupe k ve-
ciam. Vytvára to napätie, ale to je dobre. 
Bez odpúšťania to nejde. Muž má iný 
pohľad na život, na vieru, na výchovu 
detí... Ale tam, kde sa to skomlikovalo, má 
každý právo prísť k Bohu. Nikto pred 
Bohom nie je zatratený. Vždy sa možno 
obrátiť k Bo-hu. Nejde o to, či môžem ísť 
na sv. prijímanie, ide o to, či mám vieru 
v srdci. Pokušenie a skúšky prídu, ale je tu 
zmluva a prísaha... „Si verný v malom, 
budeš verný aj vo veľkom.“ 
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Žena má rôzne úlohy, ale nenahraditeľ-
ná je v tom, že môže byť manželkou a mat-
kou. Keď sa stratí úcta k materstvu, padá 
celá kultúra a celá civilizácia. Dieťa nesta-
čí len prijať, treba ho aj vychovať. Treba 
žiť s Bohom. Aby Boh v rodine nebol len 
predpokladaný, ale prítomný. Dieťa, ak sa 
aj stratí, vráti sa. Pritiahne ho to, ako to 
bolo, keď bolo malé, ako chodili do kosto-
la, ako sa modlili, ako prežívali sviatky... 
Ženy, viete vybojovať pre deti všeličo, 
napr. krúžky v škole... bojujte aj o ich 
večný život. 

Pre babičky – vidíme ich sedávať s tým 
istým ružencom, na tom istom mieste...-
Mladí nemajú toľko času. Cez babku prav-
da dostáva silu. V nebi uvidíme ovocie 
modlitieb...

Tu žijeme len prvé dejstvo. Ešte bude aj 
ďalšie. 

Katechézu určenú mužom priniesol 
otec Michal v pondelok večer po sv. omši. 
Zúčastnilo sa jej množstvo mužov z našej, 
ale aj z okolitých farností. Otec Michal 
v nej rozprával veľa z vlastných životných 
skúseností. V katechéze pripomenul úlohu 
muža a jeho život vo vzťahoch. Ako najdô-
ležitejší vzťah je vzťah medzi mužom 
a Bohom. Ak muž tento vzťah žije plno-
hodnotne a Boh je v jeho živote na prvom 
mieste, tak všetky jeho ostatné vzťahy sú 
zdravé, plné lásky a dobroty. Týmto spôso-
bom vie muž dať ostatným vzťahom pevný 
základ. 

Otec Michal vyzdvihol úlohu muža ako 
manžela a otca. Opäť s apelom na vzťahy 
muž a žena, ako aj otec a dieťa. Katechéza 
bola prednesená  deň po pochode za život 
a tejto témy sa tiež dotkla. Úlohou muža 
ako manžela je stáť pri manželke aj v ťaž-
kých situáciách. Aj vtedy, keď sa žena 
rozhoduje o tom, či ísť na potrat alebo nie. 
Manžel by mal byť žene oporou a ubezpe-
čovať ju, že je tu pre to, aby ťažké veci 
prekonali spolu. Rovnako dôležitý je aj 
vzťah muža ako otca detí. Je dôležité, aby 
deti mali v otcovi vzor dobrého otca a rov-
nako aby otec deti podporoval v ich záľu-
bách, trávil s nimi čas  a bol im príkladom 
ako žiť vieru v Boha. 

Na záver otec Michal pozval mužov na 
Modlitby otcov, ktoré prebiehajú v našej 
farnosti každú stredu o 20:00 hod. na fare. 
Katechéza bola plná pekných myšlienok 
a povzbudení.

Hodová sv. omša - Myšlienky z kázne 
otca Michala pri príležitosti ukončenia 
misií a 70. výročia posvätenia chrámu:

Zhromažďujeme sa v chráme. Prečo 
človek buduje chrámy? Keď zhorel malý 
kostolík, prečo sa predkovia rozhodli 
postaviť chrám? Tam sa človek stretáva 
s Bohom, tam sa usmerňuje náš život... tam 
máme smer i cieľ.
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V chráme je všetko uspôsobené na 
stretnutie s Bohom. Keď vojdete, tak sa 
prežehnáte – pripomínate si, že ste pokrste-
ní a patríte Bohu. Idete ďalej a vidíte červe-
né svetlo. Čo znamená červené svetlo na 
križovatke? Stoj, niekto má prednosť. Tu je 
Ježiš najdôležitejší. Aj sochy, obrazy, 
Panna Mária... všetko nás upriamuje na 
stretnutie s Bohom. 

Ale v chráme sa nestretávame len s Bo-
hom. Stretávame sa aj so sebou navzájom. 
Cez týždeň sme roztratení, ale tu sa stretá-
vame spolu na modlitbe s anjelmi a svätý-
mi. Keď sme cez týždeň roztratení, tak si 
tančíme každý svoj tanec, ale tu tančíme 
len jeden tanec – tanec k oslave Boha. Tu sa 
stretávame ako jedna rodina a voláme 
s Natanaelom: „Ty si kráľ Izraela!“ 
(Jn 1, 49)

Mnohých láka do kostolov architektú-
ra. Ale je tu čosi viac. Všetky chrámy sú 
stavané pre obetu. V minulosti ľudia priná-
šali ako obetu bohom plody zeme, zvieratá, 
dokonca i ľudí – aby človek uzmieril svo-
jich bohov. My ako kresťania prichádzame 
tiež, lebo tu sa Boh obetuje pre nás. Boh 
obetoval za nás svojho Syna, a preto , keď 
vstupujeme do chrámu, uvedomme si, čo 
pripravil pre nás. Tu sa nám zjavuje on 
sám: pre pohanov bláznovstvo, pre Židov 
pohoršenie, ale pre nás veriacich Božia 
moc a Božia múdrosť. (porov. 1Kor 1,
23-24) 

Tu si uvedomujeme, akú máme hodno-
tu. Rozmýšľali ste niekedy, ako sa zjavuje 
láska? No takto. Ako obeta. Moc lásky, 
ktorá sa ukazuje v slabosti. Obetoval sa za 
nás a priťahuje nás k sebe. Ježiš nebol zabi-
tý na kríži. On vydal život za nás. Dobro-
voľne sa obetoval a tým zjavil lásku. Vzal 
na seba všetko: naše hriechy, naše preklia-
tie, všetko zlo sveta. Ježiš premohol 
hriech, smrť, zlo. Možno sa spýtame: Ako 
Ježiš zvíťazil nad zlom, keď je toľko utrpe-

nia na svete aj v našom živote? Ale Ježiš 
nás neprišiel oslobodiť od utrpenia. Nesľu-
boval, že nebudeme trpieť, že nezomrie-
me. Ježiš nám sľuboval dve veci: nesmr-
teľnosť a to, že bude s nami. Každý deň, 
v každom utrpení. Ježiš po svojom zmŕt-
vychvstaní prišiel ku svojim učeníkom 
a povedal im: „Pokoj vám!“ (Jn 20, 19) Bol 
som mŕtvy a žijem. Nebojte sa. „Nebojte sa 
tých, čo zabíjajú telo, lebo dušu vám nemô-
žu vziať.“ (porov. Mt 10, 28) Pápež Franti-
šek hovorí, že zlo je prítomné vo svete, je 
prítomné v našich rodinách a nie je to len 
nejaký nedostatok. Zlo v tomto svete je 
osoba. Všetko ničí, nenávidí život. Chce 
nás odtrhnúť od Krista. Diabol ťa nemusí 
vlastniť, jemu stačí, keď ťa znechutí – cez 
nenávisť, závisť, strach, nejakú závis-
losť,... A keď podceňujeme túto skutoč-
nosť, postupne nám ničí manželstvo, rodi-
nu, život. 

Každý deň zápasíme na tejto zemi, aby 
sme zostali pri Kristovi. Ale nie sme v tom 
zápase sami. Boh nám posiela na pomoc 
anjelov. Sv. Michal je anjelom súdu a milo-
srdenstva, víťazí nad zlými duchmi. Aký 
musí byť nádherný ten Boží život! Keď 
nám posiela ochrancov, aby sme ho nestra-
tili.

Ďakujeme dobrému Bohu za požehna-
ný čas misií a vyprosujeme ich hojné ovo-
cie v živote celej farnosti. Tiež prosíme 
o požehnanie pre otcov redemptoristov, 
aby svojím slovom a životom ešte mno-
hých povzbudili, nabudili, premenili a us-
mernili vo viere a na ceste k Bohu.

A. Fedorová, Ľ. Mikuško

kríž Rehole 
redemptoristov
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173. výročie zjavenia Panny Márie v La Salette
19. septembra 2019 sme si v Považskej Bystrici slávnostnou svätou omšou pripome-

nuli 173. výročie zjavenia Panny Márie v La Salette. Zároveň bol tento deň aj oslavou pre 
farský kostol, ktorý je ako jediný na Slovensku zasvätený práve Panne Márii Lasaletskej. 
Svätú omšu za prítomnosti viacerých diecéznych a rehoľných kňazov celebroval kanonik 
vdp. Ladislav Herman. 

V úvode páter Wieslaw všetkých priví-
tal v Dome Matky, osobitne aj pútnikov 
z našej farnosti. Bolo to prvýkrát, keď sme 
my putovali do Považskej Bystrice, lebo 
doteraz chodili oni k nám do Chrenovca. 

V kázni, ktorú predniesol hlavný celeb-
rant, zaznelo veľa krásnych myšlienok 
o plači, o Panne Márii a význame jej zjave-
nia. Zrejme by sme považovali za čudnú 
otázku: „Plakali ste niekedy v živote?“ 
Plač nás sprevádza celý život: pri narodení, 
keď sme boli hladní, keď sme sa báli, keď 
sme niečo stratili i našli... Pri rozlúčke 
i stretnutí, od radosti, od šťastia, od boles-
ti... plačeme. Dôvodov pre plač je veľa.

Plačúca Panna Mária prichádza ku 
každému z nás cez deti Maximina a Melá-
niu ako naša Matka, ktorá nás miluje, chce 
nás zachrániť a ukázať nám cestu, chce sa 
prihovoriť našim dušiam. A keď nepočúva-
me jej hlas, chce sa prihovoriť plačom. Čo 
je jeho príčinou? Ak chceme poznať 
dôvod, všimnime si, čo mala na sebe pri 
zjavení: reťaz. V minulosti bola symbolom 
spútanosti. Reťaz zväzuje človeka, nedo-
voľuje mu radostne žiť. Tou reťazou je 
hriech, ktorý zatemňuje náš pohľad. Kvôli 
nemu nevidíme, kde je dobro, láska, pria-
teľstvo. Vnáša nám do duše zmätok. Nedo-
voľuje nám „vzlietnuť“ k Bohu. Prikoval 
nás k tejto zemi a nedovoľuje nám dosiah-
nuť cieľ: večné spoločenstvo s Bohom. 
A keď naša nebeská Matka vidí, ako sa viac 
a viac ponárame do hriechu, ako nám je 
hriech ľahostajný a akí sme k nemu nevší-
maví... tak plače. Je jedno, aký je to hriech: 
pýcha, lakomstvo, závislosti, závisť, zne-
sväcovanie nedele, ignorovanie sv. omše, 

pohŕdanie sviatosťami... každý hriech je 
smrteľným nebezpečenstvom pre človeka 
a jeho večnosť. Preto nám Mária slzami 
pripomína, aby sme neboli ľahostajní voči 
Ježišovej krvi, ktorá nás obmyla.

Každej Matke záleží na tom, aby jej 
deti boli šťastné. Mamy vždy zachraňujú. 
Čudujeme sa, keď nás Mária chce zachrá-
niť všetkými dostupnými spôsobmi? 
V tomto prípade svojimi slzami. Chce, aby 
sme túžili po živote s Bohom, po živote 
v jeho milosti. Varuje nás pred najväčším 
zlom: pred hriechom. A to je príčina, prečo 
plače. Ak človek žije v hriechu, pohľad má 
zakalený, srdce má otupené a dlhé zotrvá-
vanie v hriechu spôsobí to, že srdce stráca 
schopnosť ľutovať.

Panna Mária si z francúzskeho La Sa-
lette našla cestu do Považskej Bystrice. 
Prišla sem, lebo vidí v nás potenciál, že my 
môžeme zmeniť príčiny jej plaču, že sa 
necháme viesť Kristom a budeme vzrastať 
v múdrosti a svätosti života. Ak toto doká-
žeme, Panna Mária nebude plakať od 
bolesti a žiaľu, ale bude plakať od radosti 
z toho, že jej deti počúvajú jej hlas. Urob-
me všetko preto, aby plakala od radosti nad 
tým, že našla svoje verné deti, ktoré cestu 
dobra a spásy neprežívajú len v sebe, ale 
pozývajú na ňu všetkých bratov a sestry.

Slávnosť vyvrcholila večerným svieč-
kovým sprievodom k soche Plačúcej 
Panny Márie.

Matka Božia Lasaletská, zmierenie 
hriešnych, oroduj neustále za nás, ktorí sa 
k Tebe utiekame.

A. Fedorová
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Bolo, je a bude...?

Začal sa ďalší školský rok. Deti sa učia poznávať v daných predmetoch rôzne už 
známe a dokázané fakty. Určite sa aj mnohí dospelí dnes radi poučia a získajú nové infor-
mácie z rôznych dostupných materiálov, kníh a časopisov, z internetu a televízie...

Ostala som vo veľkom úžase, keď som 
nedávno videla v televízii dokument o ži-
vote istého kmeňa ľudí, žijúceho hlboko vo 
veľkých neprebádaných pralesoch. Fasci-
novalo ma predovšetkým to, že títo ľudia 
žijú celkom obyčajne a prirodzene už toľko 
rokov. Akoby žili v období na začiatku 
stvorenia sveta. Žijú jednoducho, pre nás 
až „primitívne“ a neuveriteľne, a predsa 
bez jediného civilizačného prvku a veci. 
Ako málo im stačí pre normálny obyčajný 
život! Žijú bezprostredne pre bytie a vzá-
jomné spoločenstvo ľudí spätých s príro-
dou. Správajú sa pokojne, nenásilne. Žijú 
v divočine, a predsa ostali ľuďmi a nie 
zvieratami. Vo filme bolo vidieť, ako 
rodinne žijú, vzdialení od blízkej civilizá-
cie. Podľa nás ich myslenie je veľmi jedno-
duché. Citlivo vnímajú a rešpektujú čas, 
priestor, sily počasia, úkazov, duchovna. 
Nepoznajú modernú techniku, nepoužíva-
jú moderné prístroje a pomôcky. Žijú 
skromne, bez veľkých materiálnych cen-
ností.

Pripadalo mi to, akoby nám dnes chcel 
náš dobrý trojjediný Pán Boh pripomenúť, 
čo nám dal. Máme vidieť čistý zámer jeho 
dobroty a lásky. Pripomína mi to, ako keď 

veľký umelec namaľuje obraz, z ktorého 
máme obdivovať jeho talent – dokonalosť. 
Verím, že je to čistý úmysel nášho nebeské-
ho Otca pripomenúť nám, že žiť sa dá aj 
jednoduchšie, bez stresov a ponáhľania sa. 
Veď nič materiálne nás šťastnými neurobí. 
Dnešná doba je plná stresov, každý za nie-
čím uteká, na všetko je odpoveď: nemám 
čas, mám toho veľa a pod. Chceme všetko 
a hneď. A zabúdame na jednoduchosť, 
obyčajné milé slovo, krátku chvíľu s blíz-
kymi, rodinné väzby, normálny život. 
Preto sa nás už dnes Boh pýta, ako žijeme 
a prečo tak žijeme! Zabúdame, že ho máme 
všemohúceho, vševediaceho, láskavého, 
milosrdného, Spasiteľa a Vykupiteľa vo 
svojom Synovi a v moci Ducha Svätého, 
s jeho darmi a milosťami. Chce nás mať 
dobrých, stvorených na svoj obraz. On je 
spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňu-
je a zlých tresce – napomína. Dokedy nás 
bude?

Matka Božia Lasaletská, ďakujeme ti 
za námahu, aby si nás uchránila pred 
Božou spravodlivosťou.

zdroj: www pixabay.comA. Ondrejovičová

zdroj: www pixabay.com

zdroj: www pixabay.com
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Rodina
Rodina je prvotná bunka spoločenského života. Je prirodzeným spoločenstvom, v kto-

rom sú muž a žena povolaní k darovaniu seba v láske a v darovaní života. Rodina je spolo-
čenstvo, v ktorom si už od detstva možno osvojovať morálne hodnoty a v kresťanskej rodi-
ne začať uctievať Boha a správne užívať slobodu (Bohom darovanú /KKC/).

Aj politické spoločenstvo má povin-
nosť vážiť si rodinu, pomáhať jej a zabez-
pečovať najmä: slobodu založiť si rodinu, 
mať deti a vychovávať ich v zhode s vlast-
ným morálnym a náboženským presvedče-
ním; slobodu vyznávať svoju vieru, odo-
vzdávať ju a vychovávať v nej deti pomo-
cou prostriedkov a ustanovení na to potreb-
ných /KKC/.

Ešte sú ďalšie dôležité povinnosti pre 
podporovanie zdravého vývinu a ochrany 
rodiny. Kresťanská rodina je spoločen-
stvom osôb znakom a obrazom spoločen-
stva Otca a Syna v Duchu Svätom. Modlit-
bou a čítaním Božieho slova sa posilňuje 
láska a vzájomná úcta. Povinnosťou rodi-
čov je viesť deti v mravnej výchove 
a v duchovnej formácii, vychovávať ich 
k zachovávaniu Božieho zákona tým, že 
sami prejavujú poslušnosť vôli nebeského 
Otca /KKC/. Dôležitým úkonom rodičov 
je zasiať semienko viery krstom. A keďže 
semienko rastie, potrebuje ďalšie živiny 
pre jeho odolnosť a silu vytrvať a mohut-
nieť. Najdôležitejšie pre kresťana je 
poznať pôvodcu všetkého – Boha.

Niekde som čítala definíciu dôležitosti 

pravidelných debát s názvom: „Čas otázok 
a odpovedí“. Rodičia a deti (vždy primera-
ne k veku) v rodinnom kruhu sa navzájom 
pýtajú a odpovedajú: Kto je Boh? Tradova-
ná vyššia moc? Verím v nášho Boha, vše-
mohúceho Stvoriteľa neba i zeme? Trojje-
diného Otca, Syna a Ducha Svätého? Svätý 
krst? Som pokrstený? Prečo? Kto som? 
Musím byť? Dokedy? Čo mám z toho? 
Rodič rozhoduje? Slobodne sa rozhodu-
jem? Až dospelý? Načo rozhodnutie? Slo-
boda = dobro, zlo? Obnovujem si krstné 
sľuby? Zriekam sa, zbavujem sa zlého? 
Potvrdzujem vieru?

Sme veriaci, máme istotu v Božiu moc 
a Božie riadenie? Len zbabelec sa spolieha 
sám na seba, odmieta prijaté krstné sľuby 
a chce žiť „slobodne“. Avšak stáva sa otro-
kom svojej vôle a konania. Nechcime 
počuť nezodpovedný výrok dieťaťa 
v tínedžerskom veku: „Ja už nie som kres-
ťan.“ Len rodič je zodpovedný, aby 
semienko viery v rastlinke krásne rástlo 
a dozrievalo pre budúce plody – ovocie 
našej snahy správneho putovania a našej 
odmeny.

Mária Lasaletská, učiteľka spravodli-
vej nábožnosti, oroduj za nás.

A. Ondrejovičová

zdroj: www pixabay.com
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SEBESTREDNOSŤ - náš veľký problém
Niekedy sa mi pri modlitbe stáva, že sa akosi neviem zamerať na Ježiša, neviem počuť jeho 

hlas a niekedy je to aj dlhší čas, keď som akosi mimo. Väčšinou si potom uvedomím, že som sa 
namiesto na neho zameriavala na seba. Ono to zameranie na seba môže vyzerať rôzne.

Na jednej strane je správne hovoriť mu 
o tom, čo ma trápi a bolí, čo by som chcela 
zmeniť, ale ak sa dlhodobo neviem odlepiť 
od svojich problémov a neustále sa v nich 
mácham, tak sa do centra pozornosti dostanú 
oni. Niekedy je veľmi ťažké rozoznať, kde je 
tá hranica, kedy Bohu vylievam svoje srdce 
a kedy sa začínam plácať v bahne seba-
ľútosti. 

Apropo „sebaľútosť“, to je niečo také 
hrozné a deštruktívne, že ak to nestopneme 
dosť rýchlo, tak nás to môže úplne zrolovať. 
Sebaľútosť je počiatkom každej depresie 
a môže mať rôzne dôvody. Niekedy aj opráv-
nené, keď sa nám deje ozajstná krivda (ale aj 
tak riešiť ju sebaľútosťou je blbosť), ale 
zažila som veľa situácií, kedy sebaľútosť 
prišla úplne od veci, boli to len rôzne 
domnienky o tom, či ma niekto odmietol, 
neprijal, ako kto zareagoval, cez porovnáva-
nie sa s inými ľuďmi až po pocit, že Boh ma 
nemá rád, že mi niečo nedal. Myslím, že 
takéto veci niekedy zažíva asi každý človek 
a musí si s tým nejako poradiť. Z mojich 
skúseností viem, že najhlavnejšie je uvedo-

miť si, kto za týmito útokmi stojí a o čo mu 
ide, voči komu ma chce obrátiť, proti komu 
poštvať. Veľakrát stačilo iba to v mene Ježiša 
Krista poslať preč a prosiť Boha o odpuste-
nie, že sa takým niečím vôbec  zaoberám. 

Sebaľútosť dokáže neskutočne otráviť 
srdce a postupne prepašovať také neuveri-
teľné klamstvá, že by sme sa až čudovali. 
Dokáže nám úplne ukradnúť priateľov, s kto-
rými sa môžeme trebárs porovnávať, niečo 
im závidieť, alebo spôsobí, že im nevieme 
odpustiť nejaké zranenie, pocit, že nás 
odmietli. Veľa deštrukcie som videla u ľudí, 
ktorí nedokázali uveriť, že by ich Boh mohol 
mať skutočne rád, že by sa vôbec obťažoval 
vypočuť ich modlitby. Keď sme v lete slúžili 
kresťanským poradenstvom mladým ľu-
ďom, tak by som povedala, že to bol taký 
jednotný problém. Takmer všetci mali pocit, 
že sa Bohu vzdialili, že sa málo modlia a že 
Boh ich už preto nemá rád a nezaujíma sa 
o nich. Oni sami sa častokrát odsúdili a odde-
lili a následne trápili. 

Veľakrát si chceme Božiu priazeň zaslú-
žiť a vôbec netušíme, že ju máme len tak, 
lebo sme jeho milované deti. Že nás miluje 
iba tak, aj v čase, kedy sa oňho nezaujímame 
a nerobíme to, čo chce on.  Veľa ľudí narobí 
rôzne hlúposti, nesprávne rozhodnutia, 
mnohí nechcú Boha poslúchať, idú za svoji-
mi žiadosťami. Keď aj neskôr pochopia, čo 
bolo zlé, tak sa opäť centrom ich modlitieb 
stávajú ich hriechy a prešľapy. Tiež mám 
s takouto modlitbou „bohaté skúsenosti“. 
Jasné, že hriechy treba oľutovať, konať poká-
nie, vyznať ich Bohu, vyspovedať sa, ale 
zase neustále sa váľať v pocite hanby a viny 
a zameriavať sa len a len na to nie je dobré. 
Neustále prosiť Boha, aby ma očistil a zbavil 

zdroj: www pixabay.com
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niečoho, keď on to už dávno urobil, len ja 
som si to počas toho kvílenia nestihla všim-
núť. 

Centrom modlitby má byť Ježiš, viera 
v to, že čokoľvek človek spácha, on za to 
zaplatil, on ma už vykúpil, ja k tomu nemám 
čo pridať, ja to musím len prijať, uveriť tomu 
a tešiť sa z toho, ďakovať mu za to, chváliť 
ho a z tej vďačnosti potom idú všetky tie 
dobré skutky – jemu pre radosť. 

V posledných mesiacoch ma Boh o tomto 
veľa učil a ukazoval mi v reálnom svetle 
situácie, v ktorých som reagovala s prehna-
ným zameraním na seba. Premietol mi 
niektoré scény, verím, že ich bolo oveľa viac 
a asi by sme boli prekvapení, keby sme 
mnohé pre nás zraňujúce situácie videli cez 
filter pravdy, že mnohé veci, čo sme vnímali 
ako zraňujúce a zamerané proti nám, vôbec 
neboli tak myslené. Zlý nás pozná veľmi 
dobre, vie aké sú naše očakávania a vie 
veľmi dobre spracovať a pripraviť situáciu, 
vložiť rôzne fakt blbé myšlienky a nápady, 
aby nás poštval proti sebe a potom stačí neja-
ká falošná hrdosť, hanba, horkosť atď., aby 
bola pravda dostatočne ukrytá a pochovaná. 
Celým Písmom sa nesie tento hlavný motív, 
že máme mať premenenú Kristovu myseľ, že 
nás musí ubúdať a On musí rásť, že máme 
vziať svoj kríž a máme umierať svojim 
veciam. Mne to celé vychádza takto – nebyť 
tak strašne zameraný na seba, na to, aby sa 
druhí ľudia správali tak, ako to očakávam, 
nebrať niekoho nevrlú reakciu osobne, cel-
kovo si nevzťahovať veci osobne, umierať 
svojim predstavám, nečakať, že budeme 
vždy prijatí, že s nami budú súhlasiť, neza-
kladať si na tom, čo si o nás druhí myslia, 
nesnažiť sa za každú cenu robiť dojem na 
okolie. Po prvé Boh nám v Biblii predsa 
hovorí, že nás pre jeho meno budú nenávi-
dieť a prenasledovať, takže s tým skrátka 
musíme rátať a tiež sa musíme naučiť poko-
rovať, lebo bez pokory to nejde. Nepotrebu-

jem nad niekým vyhrať v slovnom súboji, 
nemusím ho poraziť.  A je tiež falošnou poko-
rou, keď síce sklapnem, ale vnútorne 
zahorknem, pomsťujem sa druhému tým, že 
sa mu začnem vyhýbať, že s ním prestanem 
komunikovať. Ak sa navonok tvárim, že 
všetko je ok, ale vnútri ma to žerie, súdim 
a hodnotím, tak to potom nie je pokora, ale 
pokrytectvo.  Tiež snaha robiť len veci, ktoré 
navonok vyzerajú dobre, budovať si image 
dobrého kresťana... a hlavne nijako sa 
nestrápniť, nikdy nič neriskovať...

Zameranosť na samého seba je veľkým 
problémom, lebo nám bráni zamerať sa na 
Ježiša, bráni nám radovať sa, napĺňa nás 
pýchou alebo horkosťou, podľa toho, či sa 
nám darí alebo nie. Ale naša radosť nemá 
závisieť od okolností. My sa máme radovať 
v Bohu. A ak máme problémy, je naozaj 
dôležité dať si Božiu výzbroj, bojovať vie-
rou, stáť na Božom slove, na tom, čo je v Pís-
me o Bohu napísané. Potom sa nedám okla-
mať bludmi, že Boh na mňa zabudol, že je 
ďaleko, že sa nezaujíma, že nás nikto nemá 
rád, že ma všetci opustili. Pýtajme si, nech 
nám Boh ukazuje, kde sú korene našich prob-
lémov, prečo sa nám trebárs ťažko modlí, 
prečo sa nám ťažko číta Sväté písmo, prečo 
mu nerozumieme alebo nie všetkému naozaj 
veríme. Boh to všetko nachystal pre nás, aby 
nám pomohol, aby nás potešil. Ak s tým 
nevieme narábať, potrebujeme vedieť, kde 
je problém. Častokrát to môže byť len oby-
čajná SEBESTREDNOSŤ.

Hana Bendová

zdroj: www pixabay.com
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8. pešia púť z Chrenovca na Staré Hory
Od štvrtka  8. augusta  do soboty 10. augusta 2019 sa konala ôsma pešia púť z Chre-

novca –Brusna na Staré Hory za Starohorskou Pannou Máriou. Takmer osemdesiat pút-
nikov precestovalo viac ako 50 kilometrov.

Začali sme ráno modlitbou a požehna-
ním od pátra Zbigniewa a oznámením 
programu na nadchádzajúci deň. Vyrazili 
sme približne o 8:00 hodine cez dediny 
Jalovec, Ráztočno a Sklené, kde sme mali 
obedňajšiu prestávku v Koinonii Jána 
Krstiteľa. Pokračovali sme až do Dolnej 
Štubne, kde sme mali svätú omšu. Odtiaľ 
sme išli do Turčianskych Teplíc, kde sme 
prespali - teda prebdeli v školskej telocvič-
ni. Počas celého nášho putovania nám 
spríjemňovali cestu speváci a gitaristi, 
s ktorými sme sa modlili Korunku k Panne 
Márii, ruženec a Korunku Božieho milosr-
denstva. Štyria dobrovoľníci sa striedali 
v nesení ampliónu, aby bolo počuť gitaris-
tov a spevákov v celom zástupe. O zdravie 
a bezpečie skupiny sa starali dobrovoľníci. 
Počas celej púte bola možnosť pristúpiť ku 
sviatosti zmierenia, ktorú vysluhoval páter 
Czeslaw.

Druhý deň po nočnom bdení začal 
veľmi rýchlo. Hneď po raňajkách sme 
naložili batožinu do auta a išli sme sa 
pomodliť ranné chvály z Liturgie hodín. 
S úsmevom a dobrou hudbou vysielanou 
najznámejším rádiom na nohách – 
„Rádiom Pútnik“ sme pokračovali v ceste 
rovno do „Hája“, odkiaľ sme išli cez Čre-
mošné do horského hotela Kráľova studňa, 
kde sme si zaslúžene oddýchli po náročnej 
túre. Po chutnej večeri sme mali svätú 
omšu, na ktorej sme počúvali kázeň pátra 
Czeslawa so zatajeným dychom. Potom 
nasledovala oddychová pauza, po ktorej 
sme mali krížovú cestu.

V sobotu po výdatnom spánku, kde si 
väčšina ľudí uvedomila, aký veľký dar je 
mať posteľ, sme sa zasa naraňajkovali 

a pripravili sa na záverečnú časť púte. 
Samozrejme ani dnes nemohli chýbať 
ranné chvály. Ďalej sme pokračovali 
v úmornej ceste do nášho cieľa. Išli sme 
teda po hrebeni Veľkej Fatry, z ktorej bol 
nádherný výhľad a onedlho sme z nej aj 
zošli. Pri zostupe sme si urobili krátku 
pauzu, pri ktorej sme  sa zasmiali na zábav-
ných vtipoch našich spolupútnikov. Ani 
sme sa nenazdali a po onej pauze sme vkro-
čili na prah úžasnej dediny, ktorá niesla 
názov Staré Hory. Po príchode k Bazilike 
Navštívenia Panny Márie sme dostali krát-
ke privítanie od tamojšieho pátra. Nasledo-
vala svätá omša, po ktorej sa išlo k soche 
Starohorskej Panny Márie, kde sa modlil 
ruženec na ružencových schodoch. Keď 
sme sa domodlili, išli sme si nabrať vodu 
z prameňa a mali sme čas na rozjímanie pri 
Panne Márii. Na pamiatku tejto púte sa 
spravila pri soche našej nebeskej Matky 
spoločná foto. Úplným záverom púte boli 
svedectvá... 

Ďakujeme Bohu a Starohorskej Panne 
Márii za požehnané prežité dni, za chvíle 
povzbudenia, pokory, dobrých skutkov 
a za to, že vďaka nim sme mohli absolvo-
vať túto neuveriteľnú púť.

Braňo Zábavčík a Marián Čukan
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Milí čitatelia farského časopisu, púte na Staré Hory som sa zúčastnila prvýkrát a rada 
by som vás okamihmi putovania previedla mojimi očami. 

Trojdňovú dovolenku na nohách sme 
odštartovali veselým zvítaním známych 
i neznámych, spoločnou modlitbou a po-
žehnaním. Po úsmeve na hromadnej fotke 
a zamávaní pátra Mateja ostávalo kúpiť len 
chýbajúce bonpari a smelo vykročiť k Ma-
tke Márii. Prvé kroky viedli cez blízke 
dediny, kde sme spevom zdravili mávajúce 
deti vo dvoroch, radostných starkých za 
oknom, zvedavé tváre z áut a aj uja rybára, 
ktorému práve unikol ranný úlovok. Posil-
není prajnými myšlienkami stretaných 
sme do batohov ochotne pribalili ich pros-
by a vydali sa ich zaniesť na Staré Hory. 
Zvlášť ma tešilo prechádzanie cez nové 
vzdialené obce, kde sme cez mikrofón 
ohlasovali odkiaľ a kam putujeme a verte 
či nie, medzi toľkými záhradkami sa našli 
také, v ktorých nás nedočkavo čakali už 
ôsmykrát. 

Naša cesta viedla prevažne prírodou. 
Pri prechode horami nebolo ťažké splynúť 
s Božou prítomnosťou. Motýlia lúka, 
modrofialové nevädze, odpúšťajúci potô-
čik, objímajúce sa skaly, pohlcujúca 
hmla... Spevom sme zvelebovali Boha za 
to, že človeka vyvýšil nad všetku túto nád-
heru. Práve Boh nám dal možnosť vidieť. 
Vidieť jeho dokonalosť v blížnom. 

Putovanie so spoločenstvom bola šanca 
na lásku. Vytvorili sme priestor, do ktorého 
mohol každý prispieť svojím kúskom doko-
nalosti. Niekto pofúkal druhému rany na 
duši, niekto rany na nohách. Poraziť seba a 
spomaliť či opustiť svoju pýchu a prispô-
sobiť sa. To všetko presvetľovalo naše 
telesné chrámy. Tie museli opustiť kom-
fortnú zónu hneď prvú noc v Turčianskych 
Tepliciach, kde sme prespali v telocvični 
na žinenkách. Druhú noc sme zaspávali s 
vďakou na perách za postele v horskom 
hoteli na Kráľovej studni. Pred spaním sme 

chválili Boha a spoločne sa zhovárali. 
Krásna príležitosť spoznať ľudí, ktorí celý 
život sedia v kostole o dve lavice ďalej ako 
vy. 

Posledný deň sme radostní a iste unave-
ní doputovali do cieľa. S pokorou sme 
schodík po schodíku prehadzovali zrnká 
na ruženci, až kým sme ju neuvideli. Vítala 
nás s otvoreným náručím tak, ako každá 
matka svoje deti. Prach z tváre som si 
zmyla v uzdravujúcom prameni, aby som 
videla Božiu lásku navôkol aj po návrate 
do bežnej reality. 

Milí čitatelia, na záver tohto príspevku 
by som vám chcela poďakovať za modlit-
by, ktorými ste nám aj vy pomohli prežiť 
púť v pokoji a zároveň vás pozvať k ďalšie-
mu ročníku, kde sa, dúfam, opäť spoločne 
spojíme v Duchu. 

Monika Lekárová ml.

Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť 
púte na Staré Hory. Ďakujeme za prijatie. 
Cez spoločenstvo ľudí, modlitby a pu-
tovanie sme zažili čas skutočnej radosti 
a pokoja. Veríme, že sa o rok vidíme znovu.

S pozdravom 
Dominika & Michal :)
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Moja vzácna šperkovnica
Mám takú skúsenosť, že vzácne veci uchováva väčšina žien v ozdobných škatuľkách - 

šperkovniciach. Pri vzácnych príležitostiach otvoríme a pozeráme  na ligotavé drobnos-
ti, ktoré sa nám spájajú s udalosťami a darcami našich pokladov. 

Nie som iná, mám jednu takú, kde je 
zlatá retiazka s príveskom za úspešnú 
maturitu, snubný prsteň, nosený málo, lebo 
prsty časom prestali byť štíhle... Mám ešte 
jednu, zatvára sa na magnet a uchovávam 
tam čarovné poklady.

Jedno srdce - jedna  duša.
? odznak z tretej som darovala.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni 

uvidia Boha.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni 
dosiahnu milosrdenstvo.

Hľa, tvoja matka. Hľa, tvoj syn.
Miluj a rob čo chceš. (sv. Augustín)
S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

...čítam a cítim sa ohromne bohatá! 
Bolo mi dopriate sedemkrát v rade putovať 
v spoločnosti bratov a sestier. 

Sú veci, ktoré čím sú staršie, tým sú 
lepšie... tak vnímam aj ostatný 8. ročník 
pešej púte na Staré Hory. V každom 
ročníku sa k „stáliciam“ pridajú ďalší 
pútnici a bývajú oživením, robia cestu 
radostnou, novou, hoci sa mi zdá, že 
poznám už každý kameň na trase. Cítim 
nekonečnú vďačnosť Bohu, že mi 
každoročne dokazuje, čo je ozajstné 
bohatstvo: vzťahy a ľudia v mojej 
blízkosti.

Rozhovor

A. Vidová

Na detských sv. omšiach som si všimla jednu veľmi milú osôbku, z ktorej priam srší 
radosť a dobrá nálada. Zaujal ma jej stály optimizmus a úsmev, preto som ju oslovila 
a poprosila o krátky rozhovor. Na otázky odpovedá Norika Kovalíková.

Norika, viem, že nie si z našej farnos-
ti. Čo ťa priviedlo k tunajšiemu farské-
mu spoločenstvu?

Máš pravdu, nie som z tejto farnosti, aj 
keď mám pocit, že sem patrím. :-)

To je taký krásny príbeh. Andrejka 
Dobišová (z tejto farnosti) ma poprosila, či 
by som jej išla za birmovnú mamu. A tam 
sa to celé začalo. Akonáhle som zažila prvú 
svätú omšu v Chrenovci, bolo to veľmi 
silné a dokonca pri spievanej modlitbe 
Otče náš som plakala od dojatia. Bol to 

silný zásah Ducha Svätého, nádherný. 
Pamätám si, že som úplne vnútri lietala. No 
a odvtedy sem chodím vlastne pravidelne, 
teším sa na každé stretnutie s Bohom vo 
Vašom chráme. A cítim pri tom veľkú 
radosť. Ďakujem.

Začala si sa venovať deťom, ktoré 
spievajú na detských sv. omšiach. Čo ťa 
k tomu podnietilo?

Mojím krásnym a vzácnym koníčkom 
je spev. Milujem koncerty, kde sa delím 
o dar, ktorý som dostala. Ide to zo srdca 
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a ani neviem popísať pocity radosti, 
ktoré prežívam. A deti? To je moja súčasť 
života. Keď som počula tú nádheru, pies-
ne, ktoré spievajú počas omše, vnútri som 
cítila, že túžim byť s nimi a pomôcť im. Ja 
som si stále spievala z lavice, dokonca som 
si aj tancovala, lebo to bolo spontánne. 
Nevedela som, ako sa ku nim priblížiť, aby 
to nevyzeralo z mojej strany pyšne, ale 
opačne, že spolu môžeme vytvoriť niečo, 
čo Boh miluje. Hudba je Božia nádhera. A 
tak pomalinky sa dávame dohromady a 
verím, že bude ešte viac detí a s radosťou 
budú chcieť spievať a tešiť sa z nových 
piesní. Chce to čas, ale ja som veľmi trpez-
livá a viem, že spolu to zvládneme. A čo je 
úžasné? Že môžem to, čo viem, posunúť 
ďalej deťom. :-)

Aj v profesnom živote sa venuješ 
deťom?

Áno, teraz už áno. Priam som si to 
vymodlila. Aj keď som sa celý život veno-
vala deťom, mnoho rokov to bol koníček, 
keďže som robila na manažérskych pozí-
ciách. Avšak vnútri som stále viac a viac 
túžila pracovať pri deťoch. Teraz som 
v Detskom centre Jozue kids ako učiteľka. 
Okrem bežných vecí im pomáham s ang-
ličtinou, spievame a s láskou sa venujem 
každému dieťaťu. Aj detičky, ktoré majú 
nejaký zdravotný problém, sú u nás chce-
né. S každým sa dá pracovať, keď to robí-
me s láskou. Sú úžasné. Navzájom si pomá-
hame. Takže som šťastná. 

Ako vnímaš kolektív v Daddy's Café 
a aktivity, ktoré organizujú?

Daddy's Cafe je príjemné miesto, kde 
má každý dvere otvorené. Keď som tam 
prišla prvýkrát na kávu s mojou kamoškou, 
cítila som pokoj. Potom som tam išla 
znovu a znovu, lebo som sa tam cítila 
veľmi dobre. Páčia sa mi služby pre deti 
(Biblická škola), teenegerov (rôzne témy, 
o ktorých sa chcú baviť), koncerty, stretnu-

tia detí i dospelých, konferencie... Jedno-
ducho, je to miesto, kde sa môžete o Bohu 
a jeho zázrakoch dozvedieť veľmi veľa. 
Stačí prísť a zažiť to na vlastnej koži a stačí 
otvoriť svoje srdce.

Ako rada tráviš voľný čas?

Voľného času veľa nemám. Ale, keď je, 
tak ho venujem spevu, cvičím nové piesne, 
cestujem do Bošian na nácvik. Práve tam 
býva úžasný klavírista Tomáš Hodál, s kto-
rým dávame dohromady repertoár na kon-
certy. Pravidelne spievame a rozdávame 
radosť aj slabším, ľuďom z rôznych zaria-
dení, napr. Dobrý Pastier v Kláštore pod 
Znievom, v Pravne, vo Vrícku. Okrem 
toho robíme Vianočné koncerty po Sloven-
sku, väčšinou v chrámoch. Aby som 
dopriala telu aj fyzickú aktivitu, hrám 
tenis. Je to krásny šport a baví ma, hlavne 
v lete vonku. Keď som sa ako dieťa mala 
rozhodnúť, či budem hrať na klavíri alebo 
hrať tenis, vybrala som si klavír. Nemohla 
som oboje (aj z časových dôvodov, ale 
hlavne, po tenise som vždy prišla na klavír 
úplne s tvrdou rukou a to nebolo dobré. :-)) 
Pomoc slabším beriem taktiež ako súčasť 
svojho života. Dávam dohromady potreb-
né veci pre tých, čo sú v núdzi a nevedia si 
pomôcť sami. Veľmi ďakujem dobrým 
ľuďom za pomoc a Bohu, že mi dáva silu to 
zvládať. Vždy ma nasmeruje tam, kde 
mám byť. To je skvelé. Verím mu.

A najdôležitejšia súčasť môjho života 
je RODINA. Bez nich by to nebolo možné. 
Každý má svoje záľuby, ale vždy sme 
šťastní, keď sa po celom dni stretneme 
a môžeme si prerozdeliť, čo sme zažili. 
Znamená to pre mňa veľmi veľa.

Čo ťa v živote napĺňa?

Napĺňa ma robiť rodinu ako aj iných 
šťastnými a usmiatymi. Veľmi sa teším 
z tých najobyčajnejších vecí. Keď ráno 
ďakujem za to, že sme, že máme ďalší deň 
pred sebou a sme zdraví. Každý jeden deň 
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je pre mňa ten najvzácnejší. A každý 
deň som bližšie k Bohu. To je taký nádher-
ný pocit. Keď urobím niekomu radosť, 
neviem opísať ten pocit vnútri, čo sa deje. 
Lietam, tancujem, vznášam sa tou nádhe-
rou. Ja mám vtedy dobité baterky. Neviem 
nechať ľudí hladnými. Aj bezdomovcov. 
Mnohí sú moji kamoši. A dokonca mi 
pomáhajú, keď treba niečo ponosiť alebo 
pozbierať smeti. Bavíme sa, čo sa im udia-
lo, prečo sú tam, kde sú. Niektorí sa opäť 
zaradili do života, to je dôkazom toho, že to 
má význam . Áno, mnohí to nechcú a vtedy 
si poviem, že už viac nemôžem spraviť, iba 
sa za nich modliť. Ja robím iba to, na čo 
mám. Mnohí sa čudujú, prečo to robím. 
Moja odpoveď je: „To som ja a robí mi to 
radosť.“

Odkiaľ berieš pozitívnu životnú 
energiu a silu stále sa usmievať?

Veľa ľudí sa ma pýta, ako to je možné, 
že sa stále usmievam? Ja si to ani tak neu-
vedomujem. Ďakujem Bohu za život. Na 
ľuďoch vidím tie dobré vlastnosti a ku 
každému sa snažím mať úctu. Starí rodičia, 
aj rodičia ma k tomu viedli. Rozdávať 
radosť a úsmev je veľmi jednoduché. Nič 
to nestojí, len chcieť. A ja sa veľmi rada 
smejem, mám rada humor. A aj zložité, 
smutné veci sa snažím brať s úsmevom na 
tvári. Pomáha to. Ale bez Boha by to nebo-
lo ono. Ďakujem mu za to. 

Svojou bezprostrednos-
ťou rozdávaš všade dobrú 
náladu. V živote sa však obja-
via chvíle, keď nám do smie-
chu veľmi nie je. Ako zvládaš 
takéto situácie?

Áno, sú aj také chvíle. 
Patria k životu. Stratila som 
veľmi blízkych mladých ľudí. 
Bolo to priam nepochopiteľné. 
A vtedy sa aj máme tendenciu 
hnevať na Boha. Avšak práve 

tie smutnejšie okamihy nám ukazujú, aký 
vzácny je život, deň, hodina, minúta. 
Tešme sa zo života a konajme dobro. 

Čo by si odkázala čitateľom nášho 
časopisu?

Použijem nádhernú myšlienku. Je 
z muzikálu Malý tulák od Braňa Valka, 
v ktorom som hrala mamu. V muzikáli som 
zomrela. Synček ostal sám. Keďže mu 
nikto nechcel pomôcť, v zime zamrzol. 
Končí to krásne. Synček sa stretáva so 
svojou mamou v nebi a pýta sa jej: „Mami, 
prečo nie je na zemi tak dobre ako tu v ne-
bi?“ Mama odpovedá: „Vieš synček, ľudia 
na zemi sa musia naučiť múdrejšie žiť, žiť 
s vedomím, že každý deň môže byť posled-
ný.“ 

Tak, milí čitatelia, každý deň nech máte 
naplnený láskou, buďte na seba dobrí a us-
mievajte sa. S úsmevom a dobrou náladou 
je život jednoduchší a veselší. :-) Dôveruj-
me Bohu, on nás miluje všetkých, len sa 
nechajme viesť a v modlitbe mu môžeme 
povedať úplne všetko, to je veľmi povzbu-
dzujúce. Tak s radosťou spievajme ALE-
LUJA!
Nech Vám milostivý Boh žehná.
S úsmevom a radosťou Norika 

Za milý rozhovor úprimne ďakuje 
Adriana Fedorová

foto: Ivan Zajac
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4. október: sv. František z Assisi

Narodil sa v roku 1182 v Assisi. 
V mladosti viedol ľahkomyseľný 
život. Potom sa obrátil, zriekol sa 
otcovského majetku a pevne sa 
pripútal k Bohu. Rozhodol sa pre 
chudobu, žil podľa evanjelia 
a všetkým ohlasoval Božiu lásku. 
Svojich nasledovníkov vychová-
val  podľa pravidiel ,  ktoré 
schválila Svätá Stolica. Založil aj 
ženskú rehoľu a spoločenstvo 
kajúcnikov žijúcich vo svete 
a začal s hlásaním evanjelia 
medzi neveriacimi. Zomrel 
v roku 1226.

A AP P P O R C I U N K U L N Ň

E U E P O S L U Š N O S Ť Ť M E

T P R A V I D L O R B O D S SU

O A U R D I B E R N A R D O N E

V N G E O B M A N O K A I D O I

I N I K N Á S S L O B O D A B P

Ž A A O K S N A I L A T T R T R

R M I L O S R D E N S T V O E S

O Á Á Ó S J O M S V N O J G X A

Š R H G L C H U D O B A U O A L

A I IE N E T Á R B O L V P P H

O A Ž A K E Š I T N A R F O A Ú

K O J E O V T C E D E V S B I S

E V A N J E L I U M B R I A A G

A S S I S I N Á K Š I T N A R F

ASSISI, CHUDOBA, 
DIAKON, DI 

BERNARDONE, DOBRO, 
EKOLÓGIA, EVANJELIUM, 

FRANTIŠEK, 
FRANTIŠKÁNI, GIOVANNI, 

HABIT, JEŽIŠ, KLÁRA, 
MILOSRDENSTVO, OPRAV, 

OBRÁTENIE, PANNA 
MÁRIA, PAX ET BONUM, 

PERUGIA, PIESEŇ, 
PORCIUNKULA, 

POSLUŠNOSŤ, PRAVIDLO, 
RADOSŤ, REGULA, SLNKO, 

SLOBODA, SVEDECTVO, 
SÚHLAS, TALIANSKO, 

UMBRIA, ŽIVOT

zdroj: www.zborovna.sk
sr. M. Faustína Zaťková, FDC

D
etský 

kútik

Osemsmerovka:



Lúčime sa s nádejou na stretnutie

Vítame v rodine Cirkvi
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Blahoželáme k sviatosti manželstva

Michal Bešina  Veľká Čausa
Tamara Guothová   Chrenovec - Brusno
Alžbeta Dolhá  Ráztočno
Timotej Dávid Guzman Chrenovec - Brusno
Hana Labon  Chrenovec - Brusno
Eliška Ľahká  Malá Čausa
Miroslava Perinová Lipník
Elizabeth Gilanová Liešťany
Lukas Enrico Seifert Dorfen
Tamara Kaprálová Kanianka
Eliška Bajtošová  Chorvátsky Grob

Peter Petiaš, Veľká Čausa a Oľga Belicová, Zvolen

Reinhard Auer, Steinegg a Jana Ostatná, Steinegg

Slavomír Leško, Kojšov a Jana Petiašová, Veľká Čausa

Lukáš Dobiš, Chrenovec - Brusno a Andrea Šeligová, Chrenovec - Brusno

Jozef Tínes  81 r. Veľká Čausa

Emília Seifertová  59 r. Chrenovec - Brusno

Júlia Kotianová  87 r. Jalovec

Jaroslav Študij  51 r. Chrenovec - Brusno

Štefan Trgiňa  86 r. Chrenovec - Brusno

Ida Geratová  62 r. Ráztočno

Anna Chudá  88 r. Ráztočno

Jozef Matiaško  77 r. Malá Čausa

..
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Zvonia
Keď počuješ jak v povetrí 

z kostolov znie zvon,
to pocestným náhliacim sa 
volá: „Odhoďte už zhon!“

Pomodli sa, nekrič, 
nenariekaj: „Och, och!“
povedie ťa spoľahlivo
tvoj trojjediný Boh.
Drž sa ho len pevne

za ruku,
zbavíš sa zmätku 

a dnešného 
svetského hluku.
V tichu vnímaj 
prírodu aj seba,

on zo všetkého tvorstva 
najradšej má TEBA.

A. Ondrejovičová


