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„Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú 
radosť, ktorá bude patriť všetkým 

ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste 
narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“

Lk 2,10
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Milí čitatelia,
mnohí povedia, že čas nekráča, ale priam 

beží. Znova sa po roku tešíme z vianočných 
sviatkov, z príchodu narodeného Pána. Všet-
ko v nás je iné, zmenené, možno citlivejšie, 
vyzretejšie, lepšie. Poriadok v duši nám pomá-
ha prijať milosti plynúce z týchto dní. Dobrý 
Boh nám dáva tak veľa – dáva nám vlastného 
Syna. Aby sme mohli zostať v Jeho blízkosti, 
byť pripravení prijať Ho do svojich životov, 
potrebujeme sa nechať nabiť Jeho láskou, 
Jeho odvahou. V zdanlivej bezmocnosti malé-
ho dieťaťa sa ukrýva obrovská sila víťaza. Je 
čas nechať sa preniknúť Duchom Svätým, 
aby sme sa aj my narodili pre nový život s Bo-
hom. Neponúka nám hmotné bohatstvo – veď 
Ježiš sa narodil v chudobe, neponúka nám 
úspech a skvelú kariéru – veď Ježiša kritizo-
vali a odsudzovali... Avšak ponúka nám to 
jediné najvzácnejšie čo má – svoju lásku. Vo 
svojom Synovi nám dáva naozaj všetko. Nik 
na svete nám nedokáže odpustiť hriechy či 
sľúbiť večný život. Pre nikoho na svete nie 
sme takí vzácni a dôležití ako pre Neho. Naro-
dil sa Spasiteľ, Ježiš, ktorý nás miluje. A Jeho 
láska je skutočná.

Buďme krásni a rozžiarení touto láskou. 
Zostaňme usmiati, radostní, Duchom naplne-
ní aj naďalej. Aby sme cítili pokoj v každom 
rozhodnutí. To Duch Svätý vkladá do našich 
úst tie vhodné slová, ktoré povzbudia, napl-
nia, zlomia bariéry a navedú správnym sme-
rom. Buďme poslami radostnej zvesti pre 
tých, ktorí nás prijmú. Ak zostaneme blízko 
dobrého Boha, On nám dá všetko, čo potre-
bujeme. A budeme pred Ním bohatí a úspešní, 
krásni a jedineční.

Časopis tvoria príspevky a príspevky píšu 
ľudia. Ďakujem všetkým, ktorí počas tohto 
roka prispievali do nášho farského časopisu, 
prelomili strach a otvorili srdcia pre nás ostat-
ných. Vyprosujem im hojné milosti a odvahu 
do každého dňa, aby svojou vierou vydávali 
svedectvo o Pravde.

Všetkým prajem krásne a požehnané 
vianočné sviatky. A. Fedorová

Srdečne Vás všetkých 
pozývame na jasličkovú 

slávnosť, ktorá sa uskutoční 
25. 12. 2019 o 15:00 hodine

vo farskom kostole 
v Chrenovci - Brusne

Pozvánka
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Nový správca farnosti
Všetci farníci z farnosti Chrenovec 

Brusno už určite zaregistrovali výmenu 
„funkcií“ našich pátrov saletínov. Mám na 
mysli najmä to, že správcom farnosti sa od  
1. 11. 2019 stal páter Czeslaw Oko, ktorý 
vystriedal pátra Zbyška. Tentokrát to 
nebolo spojené so sťahovaním na nové 
pôsobisko, iba sa medzi nimi vymenili 
pozície. 

Pátrovi Zbyškovi úprimne ďakujem za 
jeho prácu pri  vedení farnosti ,  za 
ústretovosť pri tvorbe farského časopisu 
a za jeho ochotu pri riešení našich 
každodenných problémov.

Pátrovi Czeslawovi želám veľa síl pri 
vykonávaní novej služby, vyprosujem mu 
ochranu Panny Márie a požehnanie nášho 
nebeského Otca, aby jeho rozhodnutia pri 
vedení farnosti boli správne a prospešné.

A. Fedorová

Pôvod dátumu Vianoc
Vianoce sú opäť tu. Sviatky, ktoré máme v mysli celý rok, o to silnejšie preciťujeme na 

konci roka. Vianoce sú ako pevný bod v našom živote, ktorý sa každoročne opakuje. Isti-
na, ktorá nám zaručuje prežívanie krásna so svojimi blízkymi a milovanými. Vždy nás 
zastihnú v iný moment, každý rok sa niečo zmení, niečo pribudne, niečoho je menej. Niek-
torí ľudia nám chýbajú, no radosť nám robia nové prírastky do rodiny. 

Vianoce predstavujú snáď najsilnejšie 
posolstvo, ktoré Ježiš kázal na zemi. Šíre-
nie lásky, milovanie blížneho, prežívanie 
šťastia, obdarovávanie, no pritom stále 
všetko vedome robené na pozadí pevnej 
lásky k Bohu. Pri oslave narodenia Ježiša 
Krista máme príležitosť na chvíľu zastaviť 
čas. Pozrieť sa z výšky na celý rok, ktorý 
sme prežili, zastaviť sa na jeho konci a ča-
kať na na nový začiatok. Nové narodenie - 
nové pripomenutie si narodenia nášho 
Pána. 

V dávnej minulosti ľudstva si ľudia 
stelesňovali Boha najskôr ako Slnko. Bolo 

vysoko na oblohe, nedotknuteľné, krásne. 
Nemôžeme sa naň ani pozrieť a preskúmať 
ho voľným okom. Prinášalo na zem teplo 
a svetlo, čo v čase, keď nejestvovala elek-
trina a človek nevedel vykresať oheň v kaž-
dom počasí, znamenalo život. Vedci sa 
domnievajú, že najstarším náboženstvom 
na svete bola viera v jediného Boha, stvori-
teľa neba i zeme, doplnená predstavou, že 
predkovia po smrti putujú na nebesia. 
Ľudia si ho predstavovali ako Slnko. Až 
neskôr, po vzniku a zániku mnohých kul-
túr, vzniku civilizácie, otroctva, privilego-
vaných vrstiev vládcov a pohanských kňa
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zov začali vznikať tisíce božstiev, kul-
tov, rituálov a démonov. Práve vianočné 
sviatky na severnej pologuli astronomicky 
predstavujú najkratší deň a najdlhšiu noc 
v kalendári. Po 21. 12. svetlo prestáva 
ubúdať, dni sa predlžujú a slnko je na oblo-
he dlhšie. Symbolicky tento dátum pred-

stavuje naozaj najvhodnejší čas na oslavu 
narodenia Ježiša Krista. Svetla, ktoré nám 
navždy bude žiariť a ochraňovať nás pred 
temnom. 

J. M. Matiaško

(Zdroj: Armstron, Karen: Dejiny mýtov. 
Bratislava, 2005.)

Narodenie sa LÁSKE
Vianoce. Najkrajší sviatok nás, kresťanov. V ňom si pripomíname „rukolapné“ sve-

dectvo darovania sa Božej lásky nášho Stvoriteľa. On stvoril celý svet a z lásky nám daro-
val svojho Syna. Každý človek je darom lásky cez svojich rodičov. 

Boh je Láska (1 Jn 4, 8.16). Neviem, či 
by sa našlo na celom svete miesto, kde sa 
DOBROTE A  LÁSKE ako ku vzácnym 
čnostiam neprejavuje patričná úcta, až 
oslava rôznymi spôsobmi, náboženskými 
úkonmi, zvykmi každého národa, kmeňa, 
rasy... Prejavuje sa ďakovaním za dar živo-
ta, úrody, dobrého počasia a podobne. My 
kresťania katolíci prejavujeme vďaku 
Bohu za lásku, ktorú nám sprítomnil naro-
dením a životom svojho Syna Ježiša 
Krista. Ukázal nám smer života v Jeho 
láske. Chce nás viesť cestou a spôsobmi, 
aké sa Jemu páčia, ale vždy len pre naše 
dobro. Sme stvorení na Boží obraz, preto 
máme byť plní lásky ako On. 

Prostredníkom medzi Bohom Otcom 
a nami je druhá božská osoba – Ježiš 
Kristus. Potvrdil to svojím narodením, 
životom, ľudským prístupom ku každému 
človeku i svojou obetou na kríži. On je 
stelesnená láska - láska večná. Jemu česť 
a chvála. Tento postoj máme prejavovať 
praktizovaním svojej viery v čnostiach 
nábožnosti a bázne k Bohu, formovaním 
sa, čítaním Sv. písma a náboženskej litera-
túry, evanjelizovaním v spoločenstvách 
našej Katolíckej cirkvi. Lebo žiť v láske 
znamená žiť v dôvere v Božie riadenie 
odovzdane, bez strachu a nátlaku, pomsty 
a prenasledovania. Toto je naša viera – žiť 

a zachovávať Božie prikázania, modlitbou 
aj spevom velebiť nášho trojjediného 
Boha. Dá sa to v každom čase, zvlášť 
v tomto vianočnom, keď sa rodí LÁSKA. 
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle.“

Svätá Mária, Matka Božia, skrze radosť 
z narodenia Božieho dieťaťa, vypros nám 
milosti dobrého a pokojného života, zdra-
vie duše a tela.

A. Ondrejovičová

zdroj : www.pixabay.com
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Vianočný hymnus na lásku
Keby som svoj dom perfektne ozdobila svetelnými retiazkami, jedľovými vetvičkami 

a cvendžiacimi zvončekmi, ale nemala lásku ku svojej rodine, nie som nič viac, než 
aranžérka.

Keby som sa lopotila v kuchyni, napiekla kilá vianočných koláčov, navarila 
labužnícke pokrmy a pripravila vzorovo prestretý stôl, ale nemala lásku ku svojej rodine, 
nie som nič viac, než kuchárka.

Keby som pomáhala variť polievku pre bezdomovcov, spievala koledy v domove pre 
seniorov a všetok svoj majetok darovala pre dobročinnosť, ale nemala lásku ku svojej 
rodine, nič by mi to neosožilo.

Keby som ovešala stromček trblietavými guľami a vianočnými hviezdami, zúčastnila 
sa veľkolepých slávností, spievala sóla v kostolnom zbore, ale zabudla na Ježiša, potom 
som nepochopila, čo sú Vianoce.

Láska preruší pečenie, aby mohla vziať dieťa do náručia.
Láska zanechá zdobenie a pobozká manžela.
Láska je priateľská a trpezlivá napriek chvatu a stresu.
Láska druhým nezávidí ich dom so vzácnymi vianočnými porcelánovými servismi 

a nádhernými obrusmi.
Láska neokrikuje deti, ale je vďačná za to, že sú.
Láska nedáva iba tým, od ktorých môže niečo očakávať, ale rada obdaruje práve tých, 

ktorí to nemôžu odplatiť.
Láska všetko vydrží, všetkému verí, vždy dúfa, všetko znáša.
Láska nikdy neprestáva. Mobilné telefóny špičkovej kvality sa rozbíjajú, perlové 

náhrdelníky sa stratia, golfové palice zhrdzavejú. Ale darovaná láska zostane.
Krásne a požehnané Vianoce...

Zdroj: www.zborovna.sk

Čiepky pravého šťastia
Vraj črepy prinášajú šťastie = povera. Avšak „čriepky“, ktoré ma oslovili, určite to pravé 
šťastie prinesú.
Oslavujme Pána, žime s Ním, budeme mať úspech v tých správnych hodnotách: mať 

VIERU, žiť v LÁSKE, mať NÁDEJ byť v Božom kráľovstve.
Všetko, čo konáme s Božou vôľou je dobré pre nás.
My potrebujeme veľmi veľa, ON môže dať všetko.
Hľadáme a chceme vedieť všetko, pritom sami o sebe nevieme skoro nič.
Blúdi v tme – nemá svetlo = zablúdi.
Na každé lajdáctvo v nedodržiavaní povinností sa doplatí.
Kto nevidí prekážky a nepočúva dobré rady, dotykom pocíti dôsledok.
Buď pripravený – vždy pripravený, prídeš do cieľa.
Učiť sa, učiť sa, učiť sa – nikdy nie je neskoro.
Muž je hlava rodiny, on rozhodne, keď bude žena – krk tiež súhlasiť a otočí sa 
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Pravá hodnota

správnym smerom.
  Ženy, poslúchajte svojich mužov, muži milujte svoje manželky. Rešpektujte sa 

navzájom, aj Boh rešpektuje našu vôľu.
  Staroba je bohato popísaná kniha, ale treba v nej vedieť čítať. Mnohému sa z nej 

poučíš.
Chceš odstrániť „ranu“ srdca, odstráň podozrievavosť, nedôveru a lieč sa LÁSKOU.
Bez Boha je každá snaha márna.
Pane, daj nám živú vodu a budeme zdraví.
Konaj – rob dobro a bude dobre.
Buď veriaci a nie neveriaci

Požehnaný celý nový rok 2020 a v ňom každý krok i dobré zdravie prajem všetkým.
A. Ondrejovičová

Výklady sú rozsvietené, celé mesto v žiare
a koleda za koledou neúnavne v hlave.

Na vianočnom trhu hody - punč, voňavá klobása,
ľudia s darmi letia domov - umyť okná, stmieva sa!

Treba variť kapustnicu, poutierať nábytok,
kapra chytiť na udicu - to isté, čo každý rok!

Človek mylne presvedčený, že v daroch je hodnota,
aj keď cena nepochybne bola pekne vysoká.

Človek mylne presvedčený - čim viac svetla, tým viac lásky,
že hojnosť sa meria darmi, vôňou medu a klobásky.
Človek mylne presvedčený, že duša je v poriadku,
keď si telo sýti sladkou cukrovinkou v pozlátku.

Upratať dom - áno, treba, z úcty k nášmu Bohu.
Zažať sviecu - nech v srdci tma nie je ako v rohu.

Obdarovať - nech sa páči, objatie nič nestojí.
Prívetivosť, sladký úsmev - nech sa duša pretvorí...

S pokorou vojsť do kostola a pokľaknúť pred jasľami,
nesúc balík s obavami, radosťami, sklamaniami.

Všetučko tam zložiť k nohám maličkému dieťaťu
a objaviť Vianoc význam a tú právu hodnotu.

Z. Dolhá
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Pokánie
Veľakrát som premýšľala, ako ľuďom pomôcť priblížiť sa k Bohu. Nijaké vysvetľova-

nie ani poučovanie veľmi nefunguje. Niekedy zaberie osobné svedectvo, niekedy sa 
ľuďom môže zdať úžasné počúvať, čo prežívajú iní, ale nedokážu to nejako prijať pre 
seba. Osobná skúsenosť je skrátka neprenosná. Niekedy majú akoby zastreté.  Slovo ide 
okolo nich, ale nezasiahne ich. Prečo to tak je? Prečo sa niekde Božie slovo prijíma tak 
ľahko a niekde nie? Prečo sú mestá alebo dediny, kde oveľa viac ľudí miluje Boha a nao-
pak, inde to nejde nijako preraziť?

Veľmi ma zaujali svedectvá o tom, čo 
sa dialo na miestach konania kajúcnej 
trizmy. Aké veľké požehnanie sa vylialo 
tam, kde ľudia spoločne odprosovali Boha 
za veci, ktoré sa tam diali, keď ľudia svojou 
neposlušnosťou a zlobou zraňovali Boha, 
keď útočili na jeho vyvolený národ (špe-
ciálne prípady sú kajúcne trizmy na 
miestach, kde boli zberné a pracovné tábo-
ry alebo sa inak ubližovalo Židom ). Je 
veľmi ťažké vysvetľovať materiálnym 
alebo veľmi zraneným a nešťastným ľu-
ďom, čo svojimi skutkami spôsobujú 
Bohu, ktorý ich napriek všetkému bezvý-
hradne miluje. Ako im máme vysvetliť 

a čím dokázať, že On je skutočný, že ich 
naozaj miluje a že spolu s nimi trpí? Čo 
môžeme robiť v takej chvíli? Môžeme sa 
za nich, samozrejme, modliť, to je veľmi 
silné a môžeme tiež  robiť zástupné poká-
nie. Môžeme Boha odprosovať namiesto 
iných, ktorí ani netušia, že niečo spáchali, 
ktorí sa odmietajú za niečo ospravedlniť. 
Poznám veľa svedectiev o tom, ako sa 
ľudia z cirkvi spoločne zhromaždili a od-
prosovali Boha za veci, ktoré spáchali 
ľudia z ich mesta alebo rodiny. A aké veľké 
Božie požehnanie bolo potom vyliate na to 
miesto!

Je veľmi dôležité mať poznanie, z kto-
rých vecí treba robiť pokánie. Naša krajina 
veľmi dlho trpela  pod útlakom komuniz-
mu. Ľudia častokrát nemajú predstavu, aké 
strašné zlo tu komunizmus narobil, najmä 
v duchovnej oblasti. Aký neskutočný 
strach sa všade šíril a aký hrozný dopad to 
malo na nás ľudí a na náš vzťah s Bohom. 
Ktovie koľko kostolov bolo postavených 
z nakradnutého materiálu len preto, že 
kedysi sa takéto kradnutie vôbec nepova-
žovalo za niečo zlé. A je dosť možné, že sa 
z toho vôbec nerobilo žiadne pokánie, 
napriek tomu, že Boh nám jasne povedal, 
že kradnúť sa nesmie, že je to hriech. Ďal-
šou silnou oblasťou sú potraty, ktoré priná-
šajú oveľa väčšie zlo v duchovnej oblasti, 
ako by si niektorí mysleli. Ktorási liberálna 
poslankyňa písala, že ona vnímala ako 
najväčší problém korupciu a zločiny politi-
kov a zrazu sa dozvedá, že sú to potraty. 

zdroj: www.pixabay.com
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Myslela to, samozrejme, ironicky, ale 
ani netušila, akú veľkú pravdu povedala. 

Veľakrát robíme veci, ktoré vôbec nepo-
važujeme za zlé, lebo to robia všetci a má-
me pocit, že tým nikomu neubližujeme. 
Rôzne drobné klamstvá, priestupky, 
nevhodné správanie... Ja som si minule 
počas spoločných modlitieb veľmi jasne 
uvedomila, ako veľmi som Boha zraňova-
la, keď som chodila so svojimi deťmi 
zamaskovaná za všelijakých upírov a neto-
pierov na Festival duchov a strašidiel, čo 
som tým spôsobila sebe a svojim deťom. 
Neskôr som tam už nechodila, lebo som 
vnímala, že to nie je dobré, ale až po určitej 
dobe som bola schopná vnímať, keď ma 
Boh upozornil, že z toho treba robiť poká-
nie, že to treba vyznať a oľutovať a bolo to 
u nás následne cítiť. 

Koľko vecí robíme netušiac, čo vlastne 
robíme! Koľko kresťanov v pohode pošle 
svoje deti na Halloween, koľkí z nás sa nič 
netušiac zúčastňujú pohanských rituálov 
a ani o tom nevedia, berú to ako veselý 
folklórny sviatok, a tak hádžu Morenu, 
stavajú máj, lejú olovo či veštia na Ondreja 
z halušiek. 

Potom sú tu nerozpoznané hriechy 
ohovárania a súdu. Koľko zla som naprí-
klad ja sama vypustila, keď som zle hovo-
rila o iných. Možno som len vylievala 
svoje sklamanie, nesplnené očakávania 
a považovala to za úplne regulérne a v po-
riadku a cítila som sa v práve: „Veď sa 
niekde musím vyliať.“ A takto vylievame 
svoje kliatby denne na politikov, kňazov, 
susedov, aj svojich blízkych a potom sa 
čudujeme, čo sa deje, aké múry medzi 
nami vznikajú... ako sa nechápeme. Toto sú 
tiež veci, ktoré si vyžadujú naše pokánie, 
naše uvedomenie si, čo to spôsobuje, že je 
to zlé, že to tých, na koho kydáme, strašne 
ničí. 

Nerada by som týmto článkom vyvolá-

vala nejaké pocity viny alebo dojem, že 
niekoho súdim. Skôr som chcela ukázať to, 
že nevyznanými a neoľutovanými hriech-
mi sa častokrát sami odrezávame od Božej 
milosti. Netušíme, prečo sa nám nedarí, 
prečo sa cítime, že Boh je vzdialený. Ja 
sama som si veľakrát ani neuvedomovala, 
že určité veci, ktoré som bežne robila, boli 
hriechom, a preto som ich ani nevyznala, 
ani nerobila pokánie. Často som to úplne 
podcenila alebo na to zabudla. Ale keď 
prišlo to poznanie, následne pokánie a od-
pustenie, veľa vecí sa zmenilo. Ach, keby 
som to bola vedela skôr... koľko trápenia 
som si mohla ušetriť!

Pokánie je úžasný dar od nášho Otca. 
Sme slabí, nemáme poznanie, stúpneme 
vedľa, často padáme... takí sme a On to vie. 
On nás má rád aj takých a On pripravil spô-
soby, ako nás zakaždým očistí, umyje 
a znovu posadí na kolená. Jediné, čo nám 
v tom môže zabrániť, je naša vlastná 
pýcha, naše vlastné rozhodnutia, kedy sa-
mi usúdime, že to vnímame, vidíme po 
svojom, že sa nám to nezdá zlé, že to tak 
robia aj iní... a nechceme sa vzdať vecí, 
ktoré sú nám možno príjemné, nechceme 
ich oľutovať, nechceme ich pustiť. Ja si 
myslím, že by to malo byť tak, že ak aj 
nemám úplnú istotu či je to naozaj také zlé, 
tak to pre istotu nebudem robiť, lebo nech-
cem Otca zraniť. Nebudem riskovať... On 
je predsa viac, On je toho hoden. A potom 
je tu ešte svätá spoveď - úžasný dar. Ani si 
neuvedomujeme, čo máme, že môžeme 
miliónkrát začínať odznova. Koľkokrát ju 
neustále odkladáme a presúvame. Boh je 
úžasný, je tak dobrý, asi si to ani nevieme 
predstaviť. Hana Bendová

zdroj: www.pixabay.com
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Laickí saletíni
Už takmer desať rokov sa v Reholi misionárov saletínov hovorí o Laických saletínoch. 

Touto témou sa zaoberá Generálna rada našej rehole, Provinciálne rady a samotní laici. 
Bolo už niekoľko stretnutí na túto tému, medzi inými v La Salette, v Salmate (Taliansko), 
v Španielsku, v Debowci, v Ríme a taktiež na iných kontinentoch, všade tam, kde pôsobia 
Misionári saletíni. Cieľom stretnutí bolo odkrývanie Božej vôle ohľadom Laických saletínov. 
V tomto článku sa pokúsim načrtnúť celkovú víziu a odpovedať aspoň na niektoré otázky, 
ktoré si kladú tak rehoľníci ako aj laici. Pochopenie tej novej skutočnosti je veľmi dôležité, 
lebo iba vtedy sa bude môcť rozvíjať.

Kto sú Laickí saletíni?

Aby sme odpovedali na túto a iné otázky, 
potrebujeme mať pohľad viery. Ak zostane-
me iba na úrovni nášho ľudského zmýšľania, 
veľmi ľahko znegujeme zámer a zmysel tej 
novej skutočnosti alebo budeme chcieť naši-
mi organizačnými schopnosťami „zariadiť“ 
všetko podľa našich predstáv.

Východiskovým bodom je uvidieť to, že 
Boh tvorí „novú vec“. Turíce v Cirkvi 
pokračujú a Duch Svätý tak ako kedysi, aj 
teraz obdarúva Cirkev rôznymi charizmami. 
Mimoriadnym darom pre Cirkev sú rehole, 
rehoľné kongregácie a spoločenstvá zasvä-
teného života. Nová vec, hoci nie tak celkom 
nová, sú laici, ktorí žijú charizmu tých komu-
nít. V súčasnosti Laickí saletíni sú darom 
Ducha Svätého pre rehoľu a pre Cirkev. Boh 
tým istým darom, ktorý sme dostali ako 
rehoľa, obdarúva aj laikov. Tak ako každého 
saletína a saletínku povolal Boh, tak teraz 
povoláva laikov, aby žili tú istú charizmu 
zmierenia, tú istú spiritualitu a misiu. Teda 
Laickí saletíni sú svetské osoby obdarené 
povolaním.

V našej pastorácii spolupracujeme 
s mnohými laikmi. Mnohí sú našimi priateľ-
mi, ktorí nám pomáhajú svojimi schopnos-
ťami a sú veľmi užitoční pri rôznych aktivi-
tách. Avšak nemôžeme povedať, že kvôli 
tomu sú laickými saletínmi. Organizovanie 
Laických saletínov nie je zhromažďovanie 
osôb, ktoré sú nám blízke alebo osôb, ktoré 

nám pomáhajú. Ale sú to osoby, ktoré vo 
svojom srdci odkryli povolanie.

Momentálne je pozvanie adresované 
osobám, ktoré patria do rôznych spoločen-
stiev alebo hnutí, v ktorých majú pravidelnú 
formáciu. Ak odkývajú, že charizma zmiere-
nia je im blízka a chceli by robiť niečo viac, 
môžu žiť tú charizmu ako Laickí saletíni. 
Povolanie vychádza zo srdca, teda povolané 
osoby budú cítiť vnútornú silu, ktorou ich 
priťahuje charizma zmierenia. V takom 
prípade nemenia svoje doterajšie spoločen-
stvá, ale stretávajú sa s inými laikmi v duchu 
charizmy zmierenia.

Pápež František v liste pri príležitosti 
Roku zasväteného života píše: 

Týmto svojím listom sa obraciam nielen 
na zasvätené osoby, ale aj na laikov, ktorí sa 
podieľajú na ich ideáloch, duchu, poslaní. 
Niektoré rehoľné inštitúty majú v tomto 
dávnu tradíciu, iné majú novšiu skúsenosť.

V skutočnosti je okolo každej rehoľnej 
rodiny, ako aj spoločnosti apoštolského 
života a samotných sekulárnych inštitútov 
oveľa širšia rodina, „charizmatická rodi-
na“, ktorá zahŕňa niekoľko inštitútov, ktoré 
sa hlásia k tej istej charizme a predovšetkým 
kresťanských laikov, ktorí sa cítia byť povo-
laní podieľať sa práve v ich laickej situácii 
na tej istej charizmatickej skutočnosti.
(Apoštolský list Svätého Otca Františka 
všetkým zasväteným osobám pri príležitosti 
Roku zasväteného života, Advent 2014 – 
Advent 2015).
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To, čo spája Laických saletínov so sebou 
a taktiež so saletínmi a saletínkami, je cha-
rizma zmierenia. Neskladajú žiadne sľuby, 
ako to je u saletínov a saletíniek, ale tvoria 
autonómne prostredie laikov žijúcich tou 
istou charizmou. Tým spôsobom vzniká 
rozšírená „charizmatická rodina“. Tieto tri 
skutočnosti sú voči sebe autonómne, ale 
spolupracujú. Laickí saletíni majú svoju 
vlastnú štruktúru (koordinátorov) na medzi-
národnej, štátnej a lokálnej úrovni. Úlohou 
misionárov saletínov a sestier saletíniek je 
rôznorodá pomoc pri vzniku tohto nového 
diela.

Treba však rozlíšiť momentálne šíriace 
sa „charizmatické hnutia“ od „chariz-
matickej rodiny“. Sú to dve odlišné veci. 
V prípade „charizmatických hnutí“ hovorí-
me o službe jednoduchými alebo mimoriad-
nymi darmi. V prípade „charizmatickej rodi-
ny“ hovoríme o charizme rehole, na ktorej 
majú podiel aj laici.

Cieľ Laických saletínov

Cieľ je totožný s cieľom našej rehole. 
Zúčastniť sa poslania pre väčšie zmierenie 
sveta. Laickí saletíni nie sú riešením krízy 
rehoľných povolaní. Ich cieľom nie je prev-
ziať úlohu, ktorú majú kňazi, rehoľní bratia 
a rehoľné sestry. Majú prijať poslanie zmie-
renia ako laici. Vďaka laikom charizma 
zmierenia bude prenikať všade tam, kde laici 
majú prístup.

Ako žiť misiu

Na túto otázku odpovedia samotní laici. 
Iniciatíva, metóda pôsobenia a rozoznanie 
patrí laikom a rehoľa im v tom môže 
pomôcť. Kvôli tomu sú organizované stret-
nutia na rôznych úrovniach. Už pár rokov sú 
medzinárodné stretnutia pre zástupcov všet-
kých provincií. Raz za tri roky sú európske 
stretnutia. Raz za rok na úrovni provincií 
alebo štátu. Devätnásteho každý mesiac sú 
stretnutia laikov všade tam, kde pôsobia 

(v Poľsku: Mragowo, Rzeszow, Krakow; 
Slovensko: Považská Bystrica).

Prvým a nenahraditeľným spôsobom ako 
plniť poslanie, je svedectvo života – žiť zmie-
renie. Na prvom mieste nie sú aktivity, ale 
životný štýl. Veľkým otáznikom je: ako sa 
prejaví charizma zmierenia u laikov. Nie je 
možné určiť to teoreticky, ani aplikovať na 
laikov to, čo už má spracované rehoľa. Do 
budúcna možno práve život laikov žijúcich 
charizmu zmierenia sa môže stať oživujúcim 
impulzom pre nás saletínov.

Priorita 

Prioritou je formácia. Laickí saletíni 
nemôžu byť iba aktivistami. Majú byť dobre 
sformovanými ľuďmi Cirkvi, ktorí odvážne 
prijmú výzvu zmierenia. Táto formácia má 
dva aspekty. Prvým je osobná, postupná 
a pravidelná kresťanská formácia. Začína 
evanjelizáciou (môžu to byť kerygmatické, 
alebo evanjelizačné duchovné cvičenia, 
alebo evanjelizačný kurz) a potom ďalšie 
etapy kresťanského rastu (uvedenie do 
Božieho slova, modlitby, sviatosti, vízie 
Cirkvi a evanjelizácie). Túto formáciu laickí 
saletíni absolvujú vo svojich spoločen-
stvách, do ktorých patria. Druhým aspektom 
je formácia ohľadom spirituality, charizmy 
a poslania vyplývajúceho zo zjavenia v La 
Salette. Ten aspekt sa realizuje na stretnu-
tiach, o ktorých som už povedal skôr.

Potrebujeme odvahu a obozretnú sta-
rostlivosť o to „nové“, ktoré dáva Boh. Táto 
všeobecná vízia, ktorú som predstavil, je 
ovocie mnohých stretnutí a skúseností lai-
kov. Čim viac napredujeme, tým sa vynára 

viac nových otázok. 
Avšak bolo by chybou 
už teraz na všetky odpo-
vedať. Boh má svoj 
plán a my sa môžeme 
zúčastniť dobrodruž-
stva odkrývania ho.

P. Ján Gierlak MS
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Vizitácia
Dňa 17. 10. 2019 prebehla v našej farnosti biskupská vizitácia, ktorá vyvrcholila 

slávením sv. omše s otcom biskupom Mariánom Chovancom. Dôvody, účel, priebeh a zá-
ver celej vizitácie vysvetlil a zhodnotil otec biskup počas kázne. 

„Samotná vizitácia začala oveľa skôr,“ 
uviedol otec biskup, „zaslaním a vyplne-
ním dotazníka.“ Až po oboznámení sa 
s ním prišla na rad samotná návšteva vo 
farnosti. 

Dopoludnia pracovníci biskupského 
úradu spolu s riaditeľom biskupského 
úradu a generálnym vikárom kontrolovali 
a konzultovali potrebné veci na farskom 
úrade a diskutovali s našimi kňazmi, pri-
čom sa oboznamovali s fungovaním našej 
farnosti. 

Popoludní prišlo na rad stretnutie s far-
skou radou a pred sv. omšou diskusia gene-
rálneho vikára otca Branislava Kopála 
s veriacimi z našej farnosti. Otec biskup 
prišiel počas diskusie asi hodinu pred sv. 
omšou a svoju návštevu začal vysluhova-
ním sviatosti zmierenia. Počas kázne otec 
biskup pochválil prácu kňazov v našej 
farnosti a oboznámil nás aj s pripravova-
nou zmenou na pozícií administrátora 
farnosti. Od 1. 11. 2019 sa ním stáva páter 
Czeslaw Oko. Táto zmena však nebola 
vykonaná z dôvodu vizitácie. Dohodnutá 
bola už skôr vedením Rehole saletínov. 

Otec biskup nás v kázni zároveň 
povzbudil k častejším účastiam na sv. 
omšiach a k prehĺbeniu modlitby ruženca 
vo farnosti, hlavne aj v rodinách. Vzhľa-
dom na nadštandartný počet nedeľných sv. 
omší (7) a počtu kňazov (3), ktorí ich môžu 
vysluhovať, je návštevnosť na slávení 
eucharistie, v porovnaní s farnosťami z na-
šej diecézy, podpriemerná. Rovnako nízky 
je aj počet ruží živého ruženca. Na záver sv. 
omše nám do našich snažení otec biskup 
udelil svoje požehnanie.

Ľ. Mikuško

Putovná socha Panny Márie z La Salette
Ešte ako dieťa si pamätám, ako ma moja starká strážila a občas ma zobrala so sebou 

na modlitbu ruženca. Písali sa osemdesiate roky a viera sa nemohla vyznávať slobodne 
ako teraz. Ženy v Lipníku sa vtedy modlili po domoch, niekedy v starej zvoničke na dol-
nom konci, na Sviatok všetkých svätých na cintoríne pri kríži. Doma ma v tom období 
k viere nikto neviedol. 

Prvé kontakty s Bohom som zažíval 
u starkej. Nezabudnem na večery, keď 
v izbe bolo cítiť vôňu rozpálených kachlí, 

do ktorej  sa  miešala  jemná vôňa 
modlitebnej knižky. Starká si sadla na 
posteľ, otvorila knižku a skôr, ako sme sa 

zdroj: kbs.sk



13

nepomodlili ruženec a litánie, spať sa 
nešlo. Pokiaľ nebolo veľa hodín, tak 
nasledoval čas na rozhovor. Keď si teraz 
spomeniem na moju starkú, často sa mi 
vybaví práve toto. Čas, ktorý strávime so 
svojou rodinou, deťmi, vnúčatami, je ten 
najlepšie využitý čas, o to viac, ak ho 
strávime aj v spoločnej modlitbe. 

Teraz sa nám ponúka možnosť! 

Povzbudení otcom biskupom, ktorý 

nás počas vizitácie nabádal na častejšiu 
modlitbu ruženca a na modlitbu v ro-
dinách, sme začali v našej farnosti 
s putovaním sochy Panny Márie z La 
Salette. Putujúca socha je symbolom toho, 
že Božia Matka prichádza ku nám spolu so 
svojím Synom. Práve návšteva sochy 
v našich domoch by nás mala priviesť 
k tomu, aby sme viac času trávili v ro-
dinách spolu. Viac sa spolu rozprávali, 
modlili, tešili sa zo spoločne prežitého 
času, možno si spoločne čítali Sväté písmo 
alebo si pozreli nejaký „dobrý“ film. 

Socha putuje po domoch v týždenných 
intervaloch. V kostole alebo na fare je 
zoznam, do ktorého sa môžete zapísať 
a následne v poradí prijať sochu do svojho 
domu. 

Keby som nemal skúsenosť so silou 
modlitby v rodine, verte, určite by som to 
neodporúčal. U nás sa často spolu modlíme 
ruženec a prináša nám to mnoho dobrého, 
aj keď začiatky boli ťažké. Preto vás 
prosím o odvahu začať a následne vytrvať, 
aj po odchode sochy, spoločne ďakovať 
dobrému Oteckovi za všetky dobrá, ktoré 
nám dáva a zveriť do Jeho rúk všetky naše 
prosby. Tak nech sa nebeská Matka 
prihovára za každého, kto ju prijme nielen 
do svojho domu, ale hlavne do svojho 
srdca.

Ľ. Mikuško

130 chlapov - to bola sila
Taký počet sa nás stretol na Národnom stretnutí modlitieb otcov (MO) v Belušských 

Slatinách v Rodinkove – Dome prijatia pre rodiny. Toľko hlasov sa modlilo, spievalo, 
chválilo Pána za doprovodu asi 10 super hudobníkov. Rodinkovo je premodlené miesto. 
Na rok dopredu sú zajednané všetky víkendy pre rôzne kresťanské aktivity (viac na www. 
Rodinkovo.sk).

Mottom tohtoročného stretnutia bolo: 
„Stýkaj sa ustavične so svätými mužmi, 
o komkoľvek sa dozvieš, že zachováva 

bázeň pred Bohom“ (Sir 37, 15 ).
Neboli sme tam hotoví svätí, ale určite 

po tom túžime. Takéto spoločenstvá Boh 
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Super kniha

miluje, chce medzi nimi prebývať a 
požehnávať ich.

Z rôznych kútov Slovenska a pár chla-
pov z Čiech si užívalo sv. omše, zdieľanie 
v skupinkách, chvály, ruženec na Butkove, 
celonočnú adoráciu a výbornú stravu. 
Dobre nám tam bolo, Pane, ako na hore 
Tábor apoštolom. Ale zároveň mnohí v ži-
vote prežili a prežívajú aj Golgotu – utrpe-
nie v rôznych formách. Tomu sa nevyhne-
me. Avšak máme oporu v našich najbliž-
ších príbuzných, v kresťanstve, v modlit-
be, vo sviatostiach, v spoločenstve, ktoré 
nám dá silu vydržať ťažšie obdobie. 

V množstve silných svedectiev som sa 

presvedčil, že Pán je stále s nami a koná 
v životoch mnohých ľudí. V našej rodine 
tiež. Náš 8-ročný syn nechcel chodiť do 
kostola na sv. omše, len na prehováranie. 
Začiatkom októbra sa na sv. omši zdvihol 
z lavice a vybral sa spievať do detského 
zboru. Druhý a ďalší týždeň to už bola 
samozrejmosť... Berie to vážne a má z toho 
radosť, samozrejme, my rodičia tiež.

Som rád, že modlitby otcov máme aj 
v našej farnosti. Mám možnosť stretávať sa 
a obohacovať s mužmi, ktorí majú bázeň 
pred Bohom a snažia sa napredovať vo 
svojej svätosti.

MO

Kniha má názov „Duchovná obnova v teple domova, pre manželské a snúbenecké 
páry.“ Má formát A5, 190 strán. Táto kniha pomáha manželom vo zveľaďovaní duchov-
ného života.

V minulosti sme s manželkou boli na 
víkendových duchovných obnovách, počú-
vali sme prednášky, robili si poznámky, ale 
vždy to bola len jednorazová záležitosť. 
Teraz sa to zmenilo. Keď som bol na stret-
nutí otcov v Rodinkove v Belušských Sla-
tinách, boli tam okrem iného v ponuke 
rôzne knihy. Zaujala ma práve táto. Ponúka 
zveľadovanie duchovného života aj po 
návrate z duchovných formácií a obnov. 
Kúpil som si ju.

Kniha je šikovná do vrecka, na čítanie 
u doktorky, na úrade, v autobuse... Neobsa-
huje teologické úvahy, ale je praktickou 
pomôckou pre čitateľov. Témy sú rozdele-
né do šiestich častí: Dialóg v páre, Manžel-
ská spiritualita, Domov, Pieseň piesní, Tri 
evanjeliové rady pre kresťanské manžel-
stvo, Rodina – Cirkev – spoločnosť. Po 
jednotlivých kapitolách sú pracovné otáz-
ky na zamyslenie, vyplnenie, zdieľanie 
s partnerom a hľadanie lepšieho riešenia 
v živote. Určite ju odporúčam párom, ktorí 

si chcú prehĺbiť vzťah a stráviť spoločný 
čas rozhovormi na zaujímavé témy.

Matúšovo evanjeliu hovorí: „Preto muž 
OPUSTÍ otca i matku a PRIPÚTA sa k svo-
jej manželke a budú dvaja v jednom tele“ 
(Mt 19, 5). Dve postavy vytvoria pár. Nepo-
kračujú v živote ako za slobodna, rozhodu-
jú spoločne po zdieľaní svojich argumen-
tov. Ak vzťah rastie a rozvíja sa, začína 
dobrodružstvo, ktoré naplní manželstvo 
nadšením ako nikdy predtým. 

Nie je to jednoduché, ale s Božou pomo-
cou možné!!!

MO
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Ochrancovia veriacich
V nedávno nakrútenom životopisnom dokumente americký prezident Donald Trump 

zhrnul svoju úspešnú kariéru obchodníka a staviteľa heslom, ktoré ho v mladosti naučil 
jeho prísny otec. „Na svete sú dva druhy ľudí – dravci a obete. Buď si jedným alebo dru-
hým.“Na otázku moderátora, či jeho správanie nie je agresívne, odpovedal: ,,Keď sa ma 
ľudia snažia podviesť, vrátim im to stonásobne. Hádam je na tom niečo zlé?“ 

Mocní ľudia sa často nechávajú uniesť 
takýmito myšlienkami. Život v uzavretom 
kruhu absolútneho nadbytku všetkého 
hmotného, všetkých pôžitkov a opojenia 
mocou bez priamej zodpovednosti za svoje 
činy ich odtrhne od zrkadla, v ktorom by 
mohli uvidieť pravdu, svoje chyby a to, že 
nie sú takí potrební a dôležití, ako si 
myslia. Pripomína to surovosť života 
v praveku, navzájom neustále bojujúcich 
ľudí. Krajina bez zákonov, obývaná 
množstvom rôznorodých tlúp a rodov, 
ktoré navzájom vedú boj bez pravidiel 
a morálky. Pravidlá, dobro a morálnosť tak 
patria len jednotlivcom, v tichu prežívajú 
v rodinách a srdciach mála ľudí. 

Takmer nikto na vysokom poste ne-
dokáže odolať chuti moci, pocitu bez-
trestnosti a výnimočnosti. Správanie sa po 
čase mení na aroganciu, dobré úmysly na 
kompromisy. Zo služby sa stáva užívanie. 
Čierno-biele myslenie mocných, delenie 
ľudí na vlkov a obete, má staré korene. 
Spomína sa už v Novom zákone. Sám Ježiš 
nám povedal, že to takto je: „Ja viem, že po 
mojom odchode vniknú medzi vás draví 
vlci a nebudú šetriť stádo“ (Sk 20, 29). To 
sa skutočne stalo. Pokojne žijúci dobrí 
ľudia, ťažko pracujúci, milujúci svoje 
rodiny, ctiaci zákony a slušnosť môžu 
načas skutočne niekomu pripomínať 
bezbranné stádo. Táto hra by bola ale príliš 
bezútešná. A Stvoriteľ sveta je milosrdný. 
Niektorí ľudia tak zabudli, že neexistujú 
len vlci a ovce. Sú tu aj pastieri, 
ochrancovia, ktorí zasvätili svoj život 
ochrane spoločnosti a boju s vlkmi. 

Pastieri, ktorí bdejú, keď my spíme, hľadia 
tam, kam my nie a dávajú svoje životy za 
to, aby odohnali vlkov. 

Naším pastierom je Ježiš Kristus, ktorý 
na zemi ustanovil svojich nástupcov. On 
prvý prevzal toto ťažké bremeno. No dal 
nám cenný dar a milosť, nádej, silu 
a prostriedky brániť sa. Naša kresťanská 
komunita má svojich pastierov v kňazoch, 
v tých, ktorí si uvedomujú túto zod-
povednosť. No aj my môžeme byť 
pastiermi pre ostatných, pre nekresťanov, 
môžeme byť neoceniteľnou útechou 
a oporou v časoch, keď má spoločnosť 
veľmi málo ľudí – inteligencie, ktorá by 
bola ochotná prevziať zodpovednosť za 
ostatných. 

J. M. Matiaško

(Zdroje: Trump: An American Dream. 
2. časť, Dokument, 2018.)

zdroj :www.pixabay.com
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Milá mamka, pozeraj

Milá mamka, pozeraj,
čo sa stalo v týchto dňoch.

Večný život, večný raj
ponúka nám všetkým Boh.

Nebo prišlo medzi nás,
prinieslo aj jemný cit.

Všetkým známy hviezdy jas
jasle nám chce priblížiť.

Je to pravda, veru tak,
prišla spása pre všetkých.

Aj najväčší puberťák
môže začať inak žiť.

A my, ktorí veríme,
spoznali sme v Dieťati,

že vždy, keď sa modlíme,
milosť sa z nás nestratí.

Milý ocko, pozeraj

Milý ocko, pozeraj,
čo sa stalo túto noc.

prišiel na zem Boží raj,
všetkým ľuďom na pomoc.

Nebo prišlo medzi nás,
prinieslo nám Dieťatko.
Tento krásny Vianoc čas

nie je iba pozlátko.

Je to pravda, veru tak,
prišla spása pre všetkých.

Aj najväčší darebák
môže začať inak žiť.

A my, ktorí veríme,
nechajme sa posilniť.

nech v chrenovskej doline
všetci môžu šťastní byť.

A. Fedorová A. Fedorová

Pamätaj si, že ak nenájdeš Vianoce vo svojom srdci, určite ich nenájdeš pod 
stromčekom.

Návrh na vianočné darčeky: Nepriateľovi odpustenie. Súperovi toleranciu. 
Priateľovi tvoje srdce. Zákazníkovi službu. Všetkým vľúdnosť. Každému dieťatu 
dobrý príklad. Sebe rešpekt. (Oren Arnold)

Je pekné vrátiť sa v čase a byť znova deťmi. A nie je na to lepší čas ako na Vianoce. 
Veď koniec koncov dôvodom na oslavu Vianoc je ... Dieťa.

Vianoce sú láska. Zakaždým, keď ľúbime, zakaždým, keď darujeme, sú Vianoce. 
(Dale Evans)

Žime tak, aby keď príde ďalší rok a budeme vidieť znovu žiariť vianočné svetlá a 
počuť zvony z kostola, budeme môcť vtedy cítiť, že rok neprešiel pre nás zbytočne.

Vianoce nie sú o otvorení našich darov, ale o otvorení našich sŕdc.“ (Janice 
Maeditere)

Moja myšlienka na Vianoce, či už staromódna alebo moderná, je veľmi 
jednoduchá: milujem ostatných. Premýšľajte o tom, prečo musíme čakať na Vianoce, 
aby to tak bolo?!“ (Bob Hope)

Príbeh Vianoc nikdy nestratí svoju krásu a pokračuje storočia, aby nás priťahoval.
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Lúčime sa s nádejou na stretnutie

Vítame v rodine Cirkvi

18

Blahoželáme k sviatosti manželstva

..

Lea Kollárová  Malá Čausa

Diana Henželová  Jalovec

Matej Držík  Chrenovec-Brusno

Jakub Ondrejka  Chrenovec-Brusno

Mária Galiková  Malá Čausa

Emma Kováčiková Chrenovec-Brusno

Filip Gilan  Ráztočno

Stanislav Pikna, Chrenovec-Brusno a Denisa Uhrínová, Chrenovec-Brusno

Vladislav Chudý, Ráztočno a Alexandra Gendiarová, Ráztočno

Alois Majer  77 r.  Morovno

Antónia Besedová 90 r.  Ráztočno

Marta Kvostková 79 r.  Ráztočno

Pavel Trgiňa  90 r.  Chrenovec-Brusno

Anna Kmeťová  100 r.  Jalovec

Ján Rendek  73 r.  Chrenovec-Brusno
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Aké sviatky sa k nám blížia?

Vymaľujte si obrázok ...
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Ako všetko pekne žiari

Ako všetko pekne žiari,
krásne svietia stromčeky ...

Výzdoba je na oltári,
v detských očkách darčeky.

Jedno veľké prekvapenie
zostúpilo z neba k nám ...

Prišlo naše vykúpenie,
narodil sa sveta Pán.

Svätý Boh je Jeho meno,
spása, radosť, oslava ...

Človek v úcte kľaká nemo
pred jasličky, pred Kráľa.

A. Fedorová


