ÚVODNÍK

Týka sa ma to?
mnohých našich súčasníkov a tiež pomyselné masové hroby nenarodených detí okolo potratových
kliník.

Bratislava, 20. september 2015 – Národný
pochod za život
„Sme už unavení,“ povedia mnohí. „Stále nejaká petícia, burcovanie okolo referenda a zas národný pochod.” Iní povedia: „Sme takí natešení!
Dobre, že je to už tu. Zažili sme atmosféru Košíc a
už sa nevieme dočkať septembra.“

„Ja som prišiel, aby mali život” (Jn 10,10).
Kráčanie za Ním je zdrojom posily.
Boh je ten, ktorý život prináša. Je v pohybe
smerom k nám. Byť na pochode je teda viac ako
symbolické. Je to prejav ochoty a pripravenosti byť
s Bohom v prinášaní života. Ani v Bratislave nepôjde o to, aby sme jednorazovou „masovkou“ vybavili otázku ochrany a podpory života. Ak by sa aj
zmenila celá legislatíva v tejto oblasti a
nezmenilo by sa naše zmýšľanie a naše
postoje, málo by sa urobilo pre hodnotu
života. Ale to už je práca „na doma”. Vo
vlastnej rodine, vo farnosti, na svojom
pracovisku, vo svojej škole, u susedov…
Putovanie vždy bolo aj zdrojom posily. „Stúpajú a síl im stále pribúda. Až
pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň. Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, keď sa
chystá na svätú púť“ (porov. Ž 44,6-8). Tieto slová
žalmu sú určené dnes aj pre nás.

„Sme unavení!“
Sú chvíle nadšenia a jestvuje útlm. Postoj k
hodnotám však nezávisí od aktuálnej nálady. Budovanie hodnôt aj ich ochrana je dlhodobý, často
pomalý, trpezlivý proces. Ako keď
pestujete obilie… Prvá vec je prijať
vedomie, že všetko, čo za niečo stojí,
aj niečo stojí. Dnes si mnohé deti
myslia, že mlieko a múka sa vyrábajú
v nejakej fabrike zmiešaním rôznych
chemických prísad (a možno to tak,
žiaľ, už aj je…). Ale ak si chceme zajesť chutného chleba a napiť sa zdravého mlieka, musí niekto tvrdo pracovať na tom, čo
sa nakoniec zdá tou najvšednejšou vecou. Súčasťou
tejto práce je obrábanie pôdy, sejba, zber a mnohé
ďalšie dôležité každodenné činnosti, ale aj mimoriadne udalosti, keď treba zápasiť o uznanie dôležitosti chleba a mlieka – ak to niekto začne spochybňovať – alebo chrániť obilie či stádo pred útokmi
zvonku.

Poďme 20. septembra do Bratislavy. Všetci.
S radosťou.
Poďme tam s túžbou po Božej posile a požehnaní pre ďalší život. Pozvime známych, objednajme autobusy. Nech vidia aj ostatní, že my, kresťania, sa pri budovaní života nespoliehame iba na
seba. Pripravme si tričká, transparenty, piesne, ale
hlavne srdcia. Národný pochod za život nie je jedna
z mnohých akcií, na ktorú snáď prídu tí druhí.
Každý je dnes vyzvaný svedčiť o živote aj touto
mimoriadnou formou. Nenechajme sa oklamať Nepriateľom Života, že to aj tak nič neprinesie. To nechajme na Život samotný. On je Pánom aj našej budúcnosti. Ale potrebuje, aby sme kráčali. Nech nám
stále znejú slová nášho pápeža Františka: „Neutekajme od Kristovho vzkriesenia, nepokladajme sa
za porazených, nech už sa stane čokoľvek. Veď nič
nie je mocnejšie ako jeho život, ktorý nás ženie
vpred“ (Evangelii gaudium, 3).

Národný pochod za život je mimoriadnou
udalosťou. Pre nás aj pre naše okolie.
V žiadnom prípade nenahradí každodennú poctivú a obetavú prácu na zveľaďovaní života doma v
rodine, v spoločenstve, vo farnosti… Mnohí z nás
túto prácu robia. Prečo teda robiť ešte niečo navyše? Odpoveď je jednoduchá. Tí, ktorí si hodnotu
života nevážia a nepracujú na jej zveľaďovaní, na
Národný pochod za život iste neprídu. Ak je takých
ľudí iba zopár, je jedno, koľko bude 20. septembra
v Bratislave na Hlavnom námestí ľudí. Tí, ktorí
prídu, sa budú tešiť zo života a zo spoločnej akcie.
Ak sa však neúcta voči životu stáva všeobecným javom, potom je dôležité, aby tam prišiel
každý človek, ktorému na hodnote života záleží.
To, že úctu k životu každého človeka môže prehlušiť túžba po moci, majetku či iné sebecké záujmy,
žiaľ, bolestivo dosvedčujú pamätníky koncentračných táborov, potomkovia politických väzňov, ale
aj súčasné vojny okolo nás, skepsa a agresivita

Roman Seko
Text bol uverejnený v časopise Naša Žilinská
diecéza č.9/2015.
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Zo života vrútockej farnosti
Najprv si každá mestská časť vybrala svojho gladiátora a vyrobila mu brnenie. Potom nasledovali
samotné hry, v ktorých proti sebe súperili najskôr
mestské časti a neskôr samotní gladiátori. Aj tieto
hry boli odmeňované aureusmi. Neskôr večer nás
opäť čakalo skrutínium, na ktorom sa udeľovali
tresty aj odmeny. Po súde a večernej modlitbe sme
sa všetci rozišli do izieb, ale k spánku sme sa ešte
nedostali. Napadli nás totiž nepriateľské barbarské
kmene a uniesli niektorých našich najmladších občanov. Zvyšok ľudí sa ich teda vybral zachrániť.
Úspešne.
Tretí deň začal trošku pokojnejšie. Doobeda
sme mali na programe dielne. Deti si mohli vyskúšať rôzne aktivity: vyrezávanie z dreva, razenie
mincí, batikovanie, pletenie náramkov a bužíriek a
vyrábanie štítov. Nasledoval obed, oddych a sv.
omša s pánom kaplánom. Po tomto pokojnom ráne
prišlo akčnejšie poobedie. Dozvedeli sme sa, že do
našej ríše preniklo kresťanstvo. Cisár teda rozhodol, že každý občan – slobodný či otrok – je povinný nahlásiť kohokoľvek, koho podozrieva
z kresťanstva. A aby sme si prenasledovanie kresťanov dostatočne nacvičili, rozdelili sme sa do
dvoch tímov – Rimania a kresťania – a bola vyhlásená bojová hra. Úlohou kresťanov bolo dostať
dostatočné množstvo vyrobených znakov kresťanstva na korkovú nástenku pri chate v časovom
limite dvoch hodín, kým úlohou Rimanov bolo im
v tom zabrániť. Po tomto nácviku začalo skutočné
prenasledovanie. Občania Ríma obvinení z kresťanstva boli večer na skrutíniu súdení. Všetci dostali priestor povedať niečo na svoju obranu a senát spolu s cisárom rozhodli o ich vine alebo nevine. Odsúdení kresťania boli degradovaní na otrokov a boli im udelené tresty.
Štvrtý deň nás čakal celodenný výlet, počas
ktorého sme si prerozprávali legendu o Romulusovi a Removi. Odmenou za viachodinový pochod
nám boli Termy (rímske kúpele). Strávili sme niekoľko hodín na kúpalisku v Rajeckých Tepliciach.
V bazéne sme sa všetci poriadne vybláznili a unavili. Tí z nás, ktorí sa nechceli ísť kúpať, si užili
člnkovanie v parku v Rajeckých Tepliciach. Po návrate na chatu nás čakala večera a veľký futbalový
zápas. Po západe slnka sme sa znova všetci zhromaždili na skrutíniu, na ktorom pokračovali procesy s občanmi obvinenými z kresťanstva.
Piaty deň ráno sme po rannej bohoslužbe
slova našli farebné obálky s pokynmi ako vyrobiť

Detské letné tábory – Rimania verzus kresťania
Aj tento rok sme v našej farnosti organizovali
detské letné tábory. Uskutočnili sa v dedinke Kunerad, blízko Rajeckých Teplíc. Dvoch turnusov,
ktoré sa uskutočnili v termíne od 3.7.2015 do
13.7.2015, sa zúčastnilo 60 detí a 24 vedúcich
(vrátane zdravotníkov).
Tento rok sme sa presunuli v čase do obdobia
Rímskej ríše. Po stretnutí pred Katolíckym kultúrnym domom vo Vrútkach, nasledovala sv. omša
a po nej presun do Kuneradu. Tam nás privítal cisár – najvyšší panovník Rímskej ríše a pozval nás,
aby sme s ním strávili niekoľko dní. Ubytovali
sme sa, naobedovali sa a poobede nás cisár slávnostne menoval občanmi (zo začiatku otrokmi)
ríše a pridelil nám nové, rímske mená. Tie sme používali počas celého tábora. Zároveň sme boli rozdelení do mestských častí (skupiniek). Okrem toho
nám boli vysvetlené zákony, ktoré sme museli počas nášho pobytu dodržiavať. Hneď potom sme sa
rozišli, aby si každá mestská časť našla miesto, na
ktorom si postavila svoje opevnenie. Najlepšie
opevnenia boli neskôr večer odmenené cisárom.
Po večeri nasledoval voľný program až do zotmenia. Po západe slnka sme sa všetci s očakávaním
zhromaždili na Forum Romanum, kde sa stretával
rímsky senát na čele s cisárom a začalo sa skrutínium – súd. Tu boli vynesené rozsudky nad obžalovanými otrokmi, ktorí sa počas dňa previnili
proti zákonu. Zároveň boli odmenení tí z nás, ktorí
sa počas dňa vyznamenali. Boli povýšení do stavu
slobodných občanov a získali tak rôzne výhody
oproti otrokom, napr. prednosť v sprchách, pri
jedle alebo možnosť odísť skôr z rannej rozcvičky.
Po skrutíniu nasledovala večerná modlitba a večierka.
Na druhý deň ráno sme vstávali veľmi skoro.
Už o siedmej. Po rozcvičke, rannej bohoslužbe
slova vedenej naším pánom diakonom a raňajkách, cisár vyhlásil zbrojný výcvik. Každá mestská časť išla po vyznačenej trase a na rôznych stanovištiach si precvičovala niektoré schopnosti,
ako napr. rýchlosť, presnosť, tímovú prácu, obratnosť a iné. Stanovištia boli hodnotené podľa času
a odmeňované rôznym počtom aureusov (naša
rímska mena). Po dobrom obede nám bolo dopriate trochu oddychu, po ktorom sme pokračovali
gladiátorskými hrami. Na tých mali mestské časti
zužitkovať to, čo sa naučili na zbrojnom výcviku.
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navigačné zariadenia a sľubom obrovského prekvapenia na konci dňa. Vďaka nim sa každá skupinka dostala na iné miesto v dedine, kde našla
časť zakódovaného odkazu. Keď sa ho podarilo
rozlúštiť celý, zaviedol deti k osamelej chatke nad
dedinou. Tam sedel tajomný muž v čiernom – prevozník, ktorý jediný poznal cestu k pokladu. Neprezradil ju ale len tak. Rozdal deťom hádanky,
ktoré museli uhádnuť. Keď sa im to podarilo, museli sa deti rozísť po dedine, od obyvateľov Kuneradu veci z hádaniek získať a doniesť ich prevozníkovi. Až potom bol ochotný odviesť ich na
miesto, kde bol ukrytý poklad. V poklade sa okrem
sladkej odmeny nachádzali aj rôzne iné veci – biskupské oblečenie, zvitky z písma a najdôležitejší
list. Bol to list od samotného Boha. V tej chvíli
spomedzi všetkých vystúpil biskup aj so skupinkou kresťanov, ktorí pôsobili v utajení počas celého tábora. Dokázali presvedčiť všetkých Rimanov, že iba jeden Boh je naozajstný a pravý Boh,
ktorý miluje všetkých ľudí. Všetci zvyšní Rimania uverili a nechali sa pokrstiť. Len cisár s tým
mal trošku problém . Nakoniec ale aj on uveril
v pravého Boha a začal sa pripravovať na svoj
vlastný slávnostný krst. Spolu s prijatím kresťanstva prišla do Rímskej ríše aj sloboda a všetci
zvyšní otroci boli oslobodení. Stali sa z nich slobodní občania. Takto sa teda skončila naša cesta
za objavovaním kresťanstva.
V ten istý večer sme mali ešte ďakovnú večernú modlitbu, po ktorej sme si rozdali diplomy
a darčeky. A ako každý tábor, ani tento nemohol
skončiť inak ako poriadnou diskotékou. Na druhý
deň ráno nás čakalo už iba balenie a cesta domov.
Tento rok sme sa tematicky zamerali na obdobie Rímskej ríše a začiatky kresťanstva. Počas celého tábora sa vybraná skupinka detí a vedúcich
stretávala na stretnutiach, ktoré sme volali lámanie
chleba. Táto skupinka sa každým dňom rozrastala
a snažila sa svojím príkladom viesť aj ostatných na
tábore. Nakoniec vyšla zo svojej anonymity a dokázala ukázať aj zvyšku tábora správnu cestu.
Touto cestou sa zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomohli
k realizácii tohtoročných táborov, či už finančne,
darovaním nepotrebných posteľných plachiet
a v neposlednom rade modlitbou. Veľká vďaka
patrí našim duchovným otcom za pomoc, ochotu
a slúženie svätých omší a nášmu pánovi diakonovi
za duchovné vedenie počas celých táborov. (vrútockí animátori)

Tradičná cyrilo-metodská púť vrútockej
farnosti
Začiatok júla sa už tradične niesol v duchu
osláv sviatku svätých Cyrila a Metoda. Ani vo
Vrútkach sme neporušili tradíciu a 4.júla sa opäť
konala slávnosť v Jedľovinách. Svätú omšu slúžil
vrútocký rodák dp. Juraj Mojžiš a o chutný guľáš
sa postaralo predstavenstvo SKKD. Pán nám požehnal krásne počasie, takže sme v milej atmosfére
zotrvali do popoludňajších hodín. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli.
Sviatok blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej
Vo štvrtok 30. júla sme sa povzbudili oslavou
blahoslavenej sestry Zdenky Schellingovej, panny
a mučenice. Je prvou blahoslavenou ženou v našich novodobých slovenských dejinách. Jej život
sme si pripomenuli pri svätých omšiach, po ktorých bola možnosť uctiť si jej ostatky, ktoré sú uložené aj v novom oltári kostola. Niektoré z jej myšlienok zazneli aj počas štvrtkovej večernej adorácie.
Potáborové stretnutie detí (z pohľadu dieťaťa)
Naša potáborová opekačka sa uskutočnila
zhruba mesiac po skončení táborov. Stretlo sa nás
veľmi veľa a bolo skvelé, že prišli deti aj z iných
miest, nielen z Martina a Vrútok. Všetci sme sa s
radosťou privítali a potom nás vedúci pozvali na
zmrzlinu. Veľmi nás to potešilo. Keď sme sa vrátili do KKD, vzali sme si veci na opekanie a išli
sme do farskej záhrady. Ešte skôr ako sme začali
opekať, sme si zahrali mestečko Palermo. Po hre
sme si išli opiecť špekačky. Po jedle sme sa rozprávali, spievali si, hrali na gitare a šantili na preliezačkách. Večer sme sa vrátili do KKD, rozložili
sme si spacáky a karimatky a popritom vedúci rozkladali sviečky do tvaru kríža. Okolo neho sme si
posadali do kruhu a modlili sme sa podobne ako
na táboroch. Okolo 23:00 h nám vedúci doniesli
čaj, začali premietať fotky z tábora a do pozadia
pustili hudbu. Medzitým ako sme pozerali fotky,
sme sa dlho do noci rozprávali. Dlho s nami zostal
aj pán diakon. Väčšina ľudí síce išla spať, ale zopár ľudí zostalo hore. Rozprávali sme sa a hrali sa
v spacákoch až do rána. Ráno sme si všetko zbalili,
ruksaky nechali v KKD a išli na nedeľnú svätú
omšu. Po svätej omší sme sa vrátili do KKD po
naše veci, rozlúčili sme sa a rozišli sme sa domov.
 (Linda Kubenová)
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pre jej vlastnú záchranu,“ zmieňuje sa konateľ
spoločnosti Obnova.
Spracované podľa:
http://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/84940/zachranuju-kostol-ktory-vlastnivyse-80-ludi
http://www.obnova.eu/zachranujeme-kostolv-priekope/#.Vdbtu7Ltmkp

Záchrana priekopského kostolíka
Obnova s.r.o. sa rozhodla pomôcť pri záchrane filiálneho kostola Povýšenia sv. Kríža. Pre
ideu sanovať havarijný stav kostola v Priekope
máme hneď niekoľko dôvodov. PRVÝM je, že
naša spoločnosť má pobočku priamo v Martine –
Priekope a dlhodobo sledujeme zhoršujúci stav
tejto pamiatky. Krajský pamiatkový úrad Žilina od
roku 2007 rieši s vlastníkmi predmetný narušený
stavebno-technický stav. Dlhšie konzultujeme s
odborníkmi v okolí PATOVÚ situáciu spočívajúcu v náročnej majetkovo-právnej štruktúre vlastníckych podielov stavby, kde je známych len cca
30 % všetkých spoluvlastníckych podielov (82
účastníkov konania, stav k máju 2013).
Z tohto dôvodu sme sa rozhodli realizovať záchranu ako verejne prístupnú exhibíciu s možnosťou zapojiť sa do procesu opravy strechy a krovu.
Výsledkom bude okrem opravenej pamiatky aj poukázanie na vlažný vzťah obyvateľov mesta ku
kultúrnemu dedičstvu, ktorý sa pred niekoľkými
rokmi zhmotnil aj v zbúraní „starej kováčne”,
stavby starej podobne ako kostol a zachovanej vrátane mobiliára. Podobnú exhibíciu sme realizovali
koncom roka na námestí v Martine, kde sa nám
podarilo zaangažovať nositeľa tradície výroby šindľov. Aj šindle, ktoré sa počas tejto akcie vyrobili,
použijeme v rámci plánovaného kurzu. Pre potreby ukážok, ktoré zlepšia stav kostola, sa nám
podarilo získať grant z dotačného programu Obnovme si svoj dom – Ministerstvo kultúry SR.
Konateľ Obnova s.r.o. Michal Hrčka povedal,
že ich spoločnosť má pobočku priamo v Priekope
a dlhodobo sledujú zhoršujúci sa stav kostolíka.
Preto sa nechceli len tak prizerať, ako chátra.
„K získanému grantu päťtisíc eur, dokladáme
vlastných tisíc eur a z týchto peňazí opravíme zničenú deravú strechu a krov. Najviac poškodené
časti boli vo zvonici, dokonca hrozilo vyklonenie
vežičky počas najbližších rokov. Aktuálne vymieňame krytinu v najviac poškodených miestach,“
opísal Michal Hrčka.
Krajský pamiatkový úrad Žilina od roku 2007
rieši s vlastníkmi narušený stavebno-technický
stav kostola. Veľké problémy však spôsobujú zamotané vlastnícke podiely stavby. Známych je len
približne 38 percent vlastníkov. Dokiaľ sa nevypátrajú úplne všetci majitelia, nebude sa môcť kostol uchádzať o ďalšie dotácie na svoju záchranu.
„Už začíname riešiť vyvlastnenie pamiatky,
ktorá by potom pripadla do rúk cirkvi. Bude to unikát v rámci Slovenska, že pamiatka sa vyvlastní

Rodinný skautský tábor
Uplynulé leto od Anny do Oskara sme strávili 8
rodín zväčša z našej farnosti dovolenku netradičným spôsobom. Zišli sme sa v lone turčianskej prírody v Budiši na skautskom tábore. Ubytovaní
sme boli v šiestich típí, umývali sme sa v blízkom
potoku a hrali na okolitých lúkach a v blízkych lesoch. Hlavnou témou nášho tábora bolo cestovanie
v čase, takže sme sa každý deň vybrali do iného
storočia. Videli sme časy Noema, niekoľkokrát
sme sa zastavili v stredoveku, či už v Anglicku
alebo v Uhorsku, boli sme v období štúrovcov,
v medzivojnovom, ale aj totalitnom Československu. Heslom bol nápis z kostola z Wadovíc: „Čas
uteká, večnosť čaká.“ Nevynechali sme ani duchovný program ako ranné chvály, modlitby na
nástupoch, korunku Božieho milosrdenstva vždy
o tretej hodine a osobitne sme sa tešili na sv. omšu
v nedeľu pod holým nebom, ktorú slávil náš pán
farár Jozef Petráš. Ďakujeme Pánovi za spoločne
strávené chvíle, za počasie aj Jeho ochrannú ruku
nad nami počas týchto prázdninových dní.
Rodinné centrum Rozprávkový domček
má novú loď
V našom Rodinnom centre Rozprávkový
domček nám v tomto roku v záhrade pristála loď.
Je to veľká preliezačka so žltou šmýkačkou, kormidlom, kladkou a rôznymi rebríkmi, ktorá pripomína farebnú drevenú loď. Okamžite sa stala dominantou záhrady a deti ju hneď po dokončení
(niektorí aj počas dokončievania ) otestovali.
Veľké záťažové skúšky nájazdu detí zvládla dobre
a drží pevne! Chceli by sme týmto poďakovať
všetkým dobrodincom, ktorý nám v minulom roku
prispeli 2% z dane, vďaka čomu sme výstavbu nového ihriska mohli zrealizovať. Konštrukciu sme
objednali z www.mojeihrisko.sk a naši ockovia ju
po poobediach a sobotách zmontovali. Týmto ďakujeme ockovi Miškovi, Ferkovi, Lackovi, Rasťovi a Jarkovi, ktorí si našli čas a loď zmontovali.
Popri tom pribudli aj dve nové hojdačky a rovnako
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sa tešíme aj z detvianskeho kríža, ktorý je nám
zvlášť drahý. Ostáva nám ešte dokončiť pieskovisko v spodnej časti lode, z ktorého sa pravdepodobne budeme tešiť na budúci rok na jar. Všetkých
vás (a zvlášť mamičky s deťmi) týmto pozývame
na vychutnanie si posledných lúčov septembrového slniečka v našej farskej záhrade každý pracovný deň celý september od 9:30 hod. do 12:00
hod.

tomto kríži za presbytériom kostola sa budú rodiny
z rodinného centra spoločne stretávať na modlitbe.
Pri tomto kríži budeme aj my občas vykonávať
modlitby za požehnanie úrody. Prosíme vás, aby
ste nateraz pred nový kríž nekládli žiadne sviečky,
či kahance. V dohľadnom čase tam bude umiestnený kameninový podstavec, ktorý bude slúžiť na
tento účel. Z Vašich milodarov a vďaka vzácnym
sponzorom sme mohli nechať vyhotoviť aj novú
vstupnú bránu ku nášmu krásnemu vrútockému
kostolu. Aj touto cestou Vám chcem poďakovať
za Vaše milodary a firme Promonta, Ing. Rastislavovi Mikulovi za vykonané práce.

Dokončenie úpravy okolia kostola
S veľkou vďakou Pánu Bohu i všetkým obetavým dobrodincom sa nám podarilo počas prázdnin
dokončiť úpravu okolia kostola. Zámkovou dlažbou Antico podľa návrhu Krajského pamiatkového úradu sme vydláždili priestor pred kostolom
a osadili sme nový dominantný kríž, pred ktorým
budú ešte umiestnené kamenné kvetináče. Vzácny
vyrezávaný kríž bol premiestnený do priestorov
Rodinného centra „Rozprávkový domček“. Pri

Údržba podlahy v kostole
Dňa 18. augusta naši mladí ošetrovali podlahu
v kostole. Leštenia sa zúčastnilo viac ako dvanásť
mládežníkov, pán kaplán a pán diakon. Tri nátery
boli hotové približne o pol tretej poobede.

Na slovíčko s pánom diakonom
V uplynulých dvoch prázdninových mesiacoch
v našej farnosti pôsobil a vypomáhal ako diakon.
Opýtali sme sa ho niekoľko otázok, aby sme ho
bližšie spoznali a zoznámili sa s ním. Pán diakon
Daniel Balej.

sokú školu – Žilinskú univerzitu, kde som študoval strojárstvo. Po jej absolvovaní som asi dva
roky aj v strojárstve pracoval, no a teraz som
znova v škole – v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre.
Zo súrodencov som najmladší – mám staršiu
sestru a ešte dvoch starších bratov. Keď spomínam
bratov, tak skoro vždy spomeniem jedného, s ktorým narodeniny oslavujeme v jeden deň –hoci nie
sme dvojičky, ale ja som od neho presne o 4 roky
mladší .

Pán diakon, povedzte nám niečo o sebe: odkiaľ pochádzate, kde ste chodili do školy, koľko
máte súrodencov?
Pochádzam od Považskej Bystrice z malej dedinky, ktorá sa volá Stupné. Je to síce malá dedinka, ale mne sa o to viac páči. Sme však len filiálka – teda nie sme farnosťou a náš farský kostol máme vo vedľajšej dedinke
Jasenica – to je teda moja farnosť. Aj
v našej dedine máme však malú krásnu
kaplnku, ktorá je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. Teda už čoskoro
15. septembra tam budeme sláviť hody
a bude sa konať tradičný Stupniansky
jarmok.
Čo sa týka mojich škôl, tak už by
som mal ísť hádam aj zo školy do „dôchodku“ , lebo už mám toho za sebou
viac... Základnú školu som absolvoval v blízkej
obci Brvnište a potom som chodil na Strednú priemyselnú školu v Považskej Bystrici. Technické
veci ma väčšinou bavili, a tak som šiel aj na vy-

Rozhodli ste sa byť kňazom –
môžete nám v krátkosti opísať, čo
Vás k tomu viedlo? Bolo to dlhé rozhodovanie?
Ako ste si mohli všimnúť, tých
škôl, čo som prešiel, bolo dosť veľa
a teda aj to rozhodovanie stať sa kňazom bolo dlhé. Od malička som bol rodičmi vedený k viere, ale to rozhodnutie muselo dlho dozrievať počas školy,
zamestnania, bežného života – keď
som spoznával Boha a ľudí okolo seba,
keď som spoznal, že je mojou túžbou odovzdávať
Božie požehnanie, ktoré som ja dostal vo svojom
živote; odovzdať to najdôležitejšie posolstvo,
ktoré viem o ľuďoch – že ich Boh nekonečne miluje.
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školy... všetko je to v nich. Väčšinou deti a mladí
majú krásne plány – a keby ich dokázali uskutočniť a vytrvať v nich, keď sa stanú dospelými, bol
by svet okolo lepší... Veľmi ale záleží, aký základ
dostanú a ako ich dokážeme sprevádzať pri spoznávaní pravdy o sebe, svete a Bohu.

Pociťujete vo svojom povolaní aj ťažké
chvíle či krízy? Ak áno, akým spôsobom sa ich
snažíte zvládať?
Krízy prežíva asi každý, len niekto to prežíva
viac a niekto menej. U mňa je to prežívanie kríz
zatiaľ asi ľahšie. Zdá sa mi, akoby Boh ma chránil
a sprevádzal tak silno v mojom živote, že takú naozaj ťažkú krízu som zatiaľ nemal. A keď sa niečo
krízové pritrafí, prosím Boha, aby som sa vedel
pozerať na tú krízovú situáciu tak, ako sa na ňu
pozerá On a hlavne, aby som si všimol, kam ma to
môže posunúť – vtedy mi veľmi pomáha ten Boží
prísľub: „tým, čo milujú Boha, všetko slúži na
dobré“.

V akej činnosti sa ako kňaz cítite najlepšie?
Čo vás osobne najviac ťahá?
Toto ešte neviem zhodnotiť a nechcel by som
nejako vyčleňovať niektorú oblasť, lebo všetko, čo
robí kňaz, je poznačené Božou pečaťou a pôsobením – to podstatné je, aby kňaz počúval Boha a potom to Božie posolstvo odovzdával ostatným.
A niekedy to musí robiť, aj keď sa v tom práve
necíti najlepšie a možno to, čo hovorí, je nepohodlné ľuďom, ktorí počúvajú.

Onedlho dosiahnete druhý stupeň kňazstva
– pociťujete pred tým rešpekt? Tešíte sa?
Aj sa teším, ale pociťujem aj veľký rešpekt
a zodpovednosť. Všetci síce musíme byť zodpovední a žiť svoje kresťanstvo v praktickom živote,
ale v kňazskej službe je toto žitie viac na očiach
všetkým okolo. A tak človek v tejto službe môže
viacerým vydať svedectvo o živote s Bohom alebo
môže viacerých pohoršiť tým, ako žije.

Máte nejaké heslo či citát, čo vám pomáha
a povzbudzuje vo Vašom živote?
Chcem si stále pripomínať to, aký je Boh
dobrý a mocný a ako sa dokáže aj napriek našim
slabostiam osláviť, keď mu to dovolíme. V tomto
mám rád svätého Pavla, keď píše o svojej slabosti
a o tom, ako Boh na to odpovedal: „Stačí ti moja
milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“

Ako by ste zhodnotili čas strávený v našej
farnosti ? Čo sa Vám páčilo? Čo sa Vám až tak
nepáčilo? Čo si od nás odnášate?
Cítil som sa tu prijatý vo farnosti už od začiatku, za čo veľmi ďakujem pánovi farárovi, pánovi kaplánovi a aj všetkým ostatným farníkom,
s ktorými som sa stretával. Páči sa mi rôznorodosť
farnosti – že žije v mnohých spoločenstvách; že
ľudia sa zapájajú do liturgie spevom, čítaním; že
rodiny spoločne prichádzajú na svätú omšu; že je
tu veľa detí a mladých, v ktorých je nádej pre túto
farnosť... Chcel by som možno viac povzbudiť
všetkých k adorácii, ktorá tu býva každý štvrtok –
prichádzajte pred Ježiša a tam si vyprosujte, čo potrebujete pre seba, svoje rodiny, známych a pre
celú vašu farnosť – tam je Prameň požehnania, tam
načerpáte silu milovať a odpúšťať.

Chceli by ste niečo odkázať našim farníkom?
Snažte sa žiť úprimne a snažte sa o jednotu
medzi sebou... myslím, že to sú podstatné veci,
ktoré musia existovať, ak chce človek prežívať
správne vzťah s Bohom a s ľuďmi. To, čím si diabol často poslúži, aby rozbil jednotu a vniesol medzi ľudí nelásku, je neúprimnosť – začne to neúprimnosťou voči ľuďom, s ktorými sa stretávame
a nakoniec to skončí tak, že nedokážeme byť
úprimní už ani pred Bohom. A ešte jeden odkaz –
spoliehajte sa na Boha a tešte sa z toho, ako sa
o vás postará – veď On vie, čo všetko potrebujete
.
Ďakujeme pánovi diakonovi Danielovi Balejovi za to, že si našiel čas odpovedať na otázky aj
za jeho povzbudivé slová počas homílií i za jeho
čas strávený s nami. Vyprosujeme mu veľa Božej
milosti a horlivosti v jeho ďalšom štúdiu a v príprave k prijatiu sviatosti kňazstva.

Zúčastnili ste sa aj Detských letných táborov – ako hodnotíte túto skúsenosť?
Veľmi sa teším, že som mohol byť na týchto
táboroch a spoznať tam deti a mládež z farnosti,
ale aj z rodín, čo majú vo farnosti napr. nejakých
príbuzných. Pre mňa sú deti a mládež takou nádejou nového života a keď ich spoznávam, tak viem,
že v nich spoznávam aj celý ten svet, ktorý v sebe
nesú – spoznávam vplyv rodiny, kamarátov,

Za rozhovor ďakuje
Zuzana Strnisková
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Kresťanstvo (4. časť)
V minulom čísle sme si v stručnej chronológii
pripomenuli obdobie Božieho zjavenia a prvotnej
Cirkvi, ktoré sa skončilo okolo r. 100. Uviedli sme
roky úmrtí Dvanástich apoštolov a ďalších; v nasledujúcich číslach budeme v spomenutej chronológii
pokračovať, no ešte predtým si pripomenieme i Svätého Jozefa a Preblahoslavenú Pannu Máriu.
Svätý Jozef bol hlavou Svätej rodiny. To je
bezpochyby jedinečná hodnosť, v ktorej sa mu nik nevyrovná a pre ktorú si sv. Jozef zasluhuje osobitnú úctu.
To, čo o ňom vieme, nachádzame takmer všetko v prvých kapitolách Matúšovho
a Lukášovho evanjelia. Sv.
Jozef tu vystupuje ako potomok kráľa Dávida, ženích
Panny Márie a zákonitý pestún Pána Ježiša so všetkými právami a povinnosťami otca rodiny. Narodil
sa v Betleheme. Pravdepodobne kvôli práci sa neskôr presťahoval do Nazaretu. Bol chudobným tesárom. V Nazarete sa zasnúbil s Máriou. Tradícia hovorí, že vtedy už bol v pokročilom veku. Evanjelium
nám nič nehovorí o tom, kedy a ako umrel sv. Jozef.
Dá sa usudzovať, že to bolo už v období plnej dospelosti Pána Ježiša, ale isto ešte pred jeho verejným
vystúpením1. Apokryfné spisy a legendy vykresľujú
smrť sv. Jozefa priveľmi ružovými farbami. No i
bez legiend je isté, že sv. Jozef mal pri smrti privilégium, ktoré nemala ani Matka Pána Ježiša; že totiž
mohol zomrieť v blízkosti alebo priamo v objatí
Spasiteľa sveta. O úcte k sv. Jozefovi v prvých storočiach nevieme. Až v 12. – 13. storočí si ho niektoré rehole vyvolili za patróna. Sv. Jozef je patrónom otcov, tesárov, robotníkov, ekonómov, prokurátorov, zomierajúcich. Jeho sviatok, ktorý slávime
19. marca, patrí medzi prikázané (u nás na Slovensku je tento sviatok dišpenzovaný, čiže nie prikázaný). Pápež Pius XII. zaviedol v minulom storočí
sviatok sv. Jozefa Robotníka 1. mája, ktorý je však
len ľubovoľnou spomienkou.
Mária, preblahoslavená Panna – matka Ježiša
Krista, Bohorodička. Jej meno je odvodené z hebrejského Miriam. Ako Maryam ju uctievajú aj moslimovia2. Kedy sa narodila Panna Mária nevieme.
Podľa tradície sa narodila, keď jej rodičia Joachim
a Anna boli už v pokročilom veku3. O mieste jej narodenia sa tradujú tri rôzne mienky. Prvá z nich považuje za miesto narodenia Božej Matky Betlehem,

druhá lokalizuje Máriino narodenie do Seforu, asi 4
kilometre severne od Betlehema, tretia hovorí, že
Panna Mária sa narodila v Jeruzaleme4. O tom, kde
a ako žila Panna Mária po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša, ani o mieste a čase jej smrti („usnutia“) novozákonné spisy nič nehovoria. Môžeme iba predpokladať, že podľa vôle Pána Ježiša sa o ňu synovsky
staral apoštol Ján, prípadne iní apoštoli, keď sa Ján
spolu s apoštolom Petrom venoval hlásaniu evanjelia a iným
úlohám, ako ich spomínajú
Skutky apoštolov. Niektoré Máriine životopisy hovoria, že
Panna Mária s najväčšou pravdepodobnosťou žila v okruhu jeruzalemskej cirkevnej obce, kde
aj „usnula“1. Neskoršie Máriine
životopisy kladú posledné roky
jej života do Efezu v Malej Ázii (dnešné juhozápadné Turecko), kde pôsobil apoštol Ján po odchode
z Palestíny1. Jeden z prameňov uvádza, že Panna
Mária žila po nanebovstúpení Pána Ježiša 14 rokov
a 2 mesiace5. Iný apokryfný spis hovorí, že zomrela
59-ročná, 11 rokov po smrti Pána Ježiša1. Tento údaj
nemusí byť ďaleko od pravdy. Aj zmienka viacerých apokryfov o tom, že apoštoli boli pri Máriinej
smrti, môže aspoň z časti zodpovedať historickej
skutočnosti. Celkove sa dá predpokladať, že Panna
Mária skončila pozemský život ešte pred konečným
rozídením sa apoštolov, to znamená pred rokom 501.
Mariánska úcta v Cirkvi. Cirkev od najstarších čias verila, že telo Matky Pána Ježiša po smrti
nepodľahlo porušeniu, ale že bolo vzaté spolu s
dušou do Božej slávy. No trvalo stáročia, kým sa po
teologických výskumoch a vážnych diskusiách ustálila terajšia cirkevná náuka o Panne Márii. Dve dôležité mariánske dogmy boli vyhlásené v 19. a 20.
storočí. Tak roku 1854 pápež Pius IX. vyhlásil za
záväzný článok viery cirkevnú náuku o nepoškvrnenom počatí Panny Márie a roku 1950 pápež Pius
XII. formuloval dogmu o jej nanebovzatí.
Jadrom cirkevnej náuky o Panne Márii, Matke
Ježiša Krista, sú články viery, ktorých predmetom je
jej:
1. božské materstvo,
2. ustavičné panenstvo,
3. nepoškvrnené počatie,
4. nanebovzatie.
Azda najviac nejasností vzniká okolo pojmu
"nepoškvrnené počatie", ktorý sa niekedy zamieňa s
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panenským počatím Ježiša Krista. V článku o nepoškvrnenom počatí Cirkev učí, že "blahoslavená
Panna Mária v prvom okamihu svojho počatia
ostala zvláštnym darom Božej milosti pre zásluhy
Ježiša Krista uchránená od každej škvrny dedičného
hriechu..." (Z buly pápeža Pia IX. Ineffabilis Deus).
Náuka o nanebovzatí Panny Márie je záväzný
článok viery (dogma), ktorý na žiadosť takmer všetkých biskupov na svete vyhlásil pápež Pius XII.
1. novembra 1950. Slová vyhlásenia sa nachádzajú
v dogmatickej bule "Munificentissimus Deus" a hovoria: "Nepoškvrnená a ustavične panenská Božia
Matka Mária bola po ukončení svojho pozemského
života s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy".
Výsada nanebovzatia preblahoslavenej Panny
vyplýva z jej bezhriešnosti (milostiplná) a z jej božského materstva. Ako milostiplná a Matka Božieho
Syna nikdy nepodliehala hriechu, a preto nemala
podliehať ani trestu za hriech, ku ktorému patrí utrpenie a smrť. Takto uvažovali aj niektorí starokresťanskí teológovia, ktorí sa pri nedostatku správ o
smrti Panny Márie nazdávali, že nezomrela, ale bez
smrti prešla z časného do večného života. Na druhej
strane však evanjeliá predstavujú Ježišovu Matku
ako solidárnu so svojimi ľudskými bratmi a sestrami
a ako najbližšiu spolupracovníčku Ježiša Krista
v jeho vykupiteľskom diele. Preto sa podriaďovala
ustanoveniam židovského zákona, preto sa stala
Kristovou Matkou, preto ho vychovávala, preto ho
sprevádzala do chrámu a na verejné účinkovanie,
preto stála pri ňom pod krížom, preto očakávala
s apoštolmi zoslanie Svätého Ducha. Hoci novozákonné spisy nehovoria nič o jej smrti, dá sa predpokladať, že aj v tom bola solidárna s ostatnými ľuďmi
a podobná svojmu Synovi, ktorý dobrovoľne prijal
ťažkú smrť a urobil ju nástrojom vykúpenia.
Ako však Kristovo bezhriešne telo po časnej
smrti nepodľahlo rozkladu, ale Božou mocou ožilo
neporušiteľné a tak vstúpilo do nebeskej slávy, podobne aj o bezhriešnom tele Kristovej Matky, ktoré
bolo živým príbytkom Božieho Syna, Cirkev verí,
že ho Boh vzkriesil a oslávené prijal k sebe. Vieroučná konštitúcia 2. vatikánskeho koncilu o Cirkvi
"Lumen gentium" (Svetlo národov) hovorí v ôsmej
kapitole: "Nepoškvrnená Panna, uchovaná od akejkoľvek škvrny dedičnej viny po skončení tohto pozemského života bola s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy a Hospodin ju povýšil za kráľovnú vesmíru, aby sa ešte viac stala podobnou svojmu Synovi, Pánovi pánov a víťazovi nad hriechom a smrťou." (LG 59).

Pôvodný názov sviatku nanebovzatia bol po latinsky "dormitio" (usnutie), po grécky "koimézis",
po starosloviensky "uspenie". Tak sa nazýva aj
svätyňa na Sionskom vrchu v Jeruzaleme (Dormition). Neskôr názov "Dormitio" zmenili na "Assumptio in caelum" – Nanebovzatie.
Na záver state o mariánskej úcte v Cirkvi možno
spomenúť ešte jeden spôsob alebo druh tejto úcty,
ktorý sa hlboko uchytili v kresťanskom ľude. V súvislosti s Máriiným utrpením, ktoré vyvrcholilo pod
Synovým krížom, Cirkev si uctieva Ježišovu Matku
ako "bolestnú Pannu a Matku". Simeonovo proroctvo pri obetovaní malého Ježiša v chráme poznačilo
celý Máriin život. Meč bolesti sa zvlášť citeľne dotýkal jej duše pri úteku do Egypta, pri úzkostlivom
hľadaní 12-ročného Ježiša v Jeruzaleme, pri nepochopení a nenávisti voči jej Synovi tak zo strany Nazaretčanov, ako aj vodcov izraelského národa a napokon pri Jeho utrpení a smrti na kríži. Keď vojakova kopija prebodla Ježišovo mŕtve srdce, vtedy
Simeonom predpovedaný meč bolesti celkom prenikol dušu Matky Pána Ježiša.
Toto Máriino utrpenie, spojené s vykupiteľským utrpením jej Syna, sa stalo pre mnohých kresťanov prameňom hlbšieho chápania, nádeje a sily
v životných ťažkostiach. Preto si ju uctievajú ako trpiacu, bolestnú ("sedembolestnú") nielen jednotliví
veriaci, ale aj celé spoločenstvá, ba i národy. Takto
si ju ctí ako svoju patrónku aj slovenský národ.
Cirkev si Pannu Máriu uctieva tromi prikázanými sviatkami, a to: Panna Mária Bohorodička – 1.
januára, Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
a Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra. Okrem toho i mnohými ďalšími (neprikázanými) sviatkami, napríklad: Panna Mária Lurdská –
11. februára, Panna Mária Fatimská – 13. mája, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie – 13. júna, Návšteva
Panny Márie (u Alžbety) – 2. júla, Panna Mária Karmelská – 16. júla, Panna Mária Snežná – 5. augusta,
Panna Mária Kráľovná – 22. augusta, Narodenie
Panny Márie – 8. septembra, Najsvätejšie meno
Panny Márie – 12. septembra, Sedembolestná Panna
Mária – 15. septembra, Panna Mária Ružencová – 7.
októbra, Obetovanie Panny Márie – 21. novembra,
Panna Mária Guadalupská – 12. decembra.
Použité pramene: 1R. Ondruš: Blízki Bohu
i ľuďom; 2Rodinná encyklopédia svetových dejín;
3
Príručný slovník kresťanstva; 4ww.zivotopisysvatych.sk; 5Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.
Pokračovanie nabudúce.
Marián Sovík
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Pripravení na každé dobré dielo
Tak znie heslo rehole premonštrátov (či norbertínov), ktorého predstaviteľ – otec PhDr. ThLic. Jaroslav Jáchym Šimek OPraem, spolu s nami slávi
sviatok našej farnosti – výročie posvätenia nášho
chrámu. Je opátom kláštora v Želive v Čechách. Pripomeňme si aspoň niekoľko základných faktov
o tejto rehoľnej spoločnosti.
Dejiny
Obdobie 10. – 12. storočia bolo dosť búrlivé –
poznačili ho početné boje panovníkov, cirkevných
a svetských feudálov a taktiež rozpory vnútri samotnej cirkvi. Práve uprostred tohto obdobia vznikla
i rehoľa premonštrátov – Candidus et
Canonicus Ordo Praemonstratensis
(OPraem).
Rehoľu založil sv. Norbert (1082
– 1134) zo Xantenu v severnom Porýní-Vestfálsku. Pochádzal z urodzenej šľachtickej rodiny. Na cirkevnú
dráhu nasmerovali Norberta rodičia,
takže vzdelanie získal v kláštorných
školách. Kolínsky biskup ho vysvätil
za subdiakona, keď sa prejavili jeho
prednosti – ostroumnosť, rečnícky talent a príjemné ľudské vystupovanie.
Pôsobil vo svojom rodisku v Xantene
v Kostole sv. Viktora, odkiaľ ho Henrich V. povolal
na cisársky dvor, kde zastával pozíciu dvorného
kaplána. Mal teda najlepšie predpoklady stať sa vysokým cirkevným hodnostárom. Ponúkané biskupstvo v Cambrai však odmietol.
V roku 1115 sa náhle rozhodol zmeniť svoj život. Legenda hovorí, že správnu cestu mu ukázal počas búrky Boh. Po tej udalosti sa Norbert nechal vysvätiť za kňaza; na vysviacku prišiel v bohatom elegantnom odeve, ktorý pred očami
prítomných zamenil za drsný odev
z ovčej kože, previazaný kajúcnickým opaskom. Na dôkaz toho, že
skoncoval s dovtedajším spôsobom
života, rozdal do roku 1118 všetok
svoj majetok chudobným a po krajine chodil ako potulný kazateľ
snažiaci sa o reformu cirkvi. Pre
svoju reformátorskú činnosť si získal mnoho nepriateľov, a preto odišiel do oblastí južného Francúzska
(Sant Gilles). Tu pre svoje učenie

získal mnoho žiakov, medzi iným aj svojho najlepšieho priateľa Huga z Fosse.
Keď Norbert so svojimi nasledovníkmi odišiel
do Laonu, stretol sa s miestnym biskupom Bartolomejom Laonským, ktorý chcel obnoviť cirkevný život vo svojej diecéze. Požiadal Norberta, aby v okolí
mesta postavil kláštor. Keď si prezrel všetky miesta,
rozhodol sa pre údolie známe dnes ako údolie Prémontré. Samotné miesto totiž už Norbert videl vo
sne, keď mu ho údajne zjavila Panna Mária; v podstate išlo o zelenú lúku, ktorá dostala pomenovanie
„Pratum Monstratum“, t. j. Lúka zjavenia, z čoho
neskoršie vzniklo Praemonstratum. Tak sa teda začal odvodzovať i názov samotných
rehoľníkov.
Pôvodným zámerom svätého
Norberta nebolo založenie novej
rehole, ale reformácia kňazského
života podľa pravidiel sv. Augustína. Išlo mu o spojenie rozjímavého a aktívneho života, ktorého
hlavnou náplňou mala byť i misionárska činnosť medzi ľudom. To sa
aj stalo hlavnou náplňou poslania
premonštrátskej rehole a jej členov.
Premonštráti neboli a nie sú
mníchmi v pravom slova zmysle.
Sú to rehoľní kanonici (canonici regulares), a nie
mnísi (monachi).
Formálne založenie rehole sa udialo na Vianoce
24. 12. 1121, keď Norbertovi žiaci zložili sľuby, že
budú žiť v zhode s evanjeliom a s výrokmi apoštolov, a tiež v zhode so zámerom sv. Augustína (augustínska regula). Onedlho vznikla tiež ženská
vetva rádu a v r. 1122 i tzv. tretia vetva – terciári.
Oficiálne bola rehoľa potvrdená pápežom Honoriom II. v roku 1126.
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Bieli kanonici
Po Norbertovej smrti v roku
1134 prebral vedenie rádu jeho dlhoročný priateľ Hugo z Fosse. Práve
Hugo bol skutočným tvorcom rádu –
skoncipoval prvý štatút, v ktorom
spojil rolu „vita apostolica“ o pospolitom spoločnom živote v asketickej
chudobe s rolou aktívneho misionára-kazateľa. Taktiež sa ustanovilo
pravidlo o odeve – habit z bielej če-
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sanej ovčej vlny, ktorý premonštrátom vyniesol pomenovanie bieli kanonici. Mnohé ustanovenia prevzal z cisterciánskej „Charta Caritatis“, a z obyčajov
reformného clunyjského hnutia – vrátane kompletných duchovných cvičení, kláštorného režimu stálej
mlčanlivosti, pôstu, a povinnej fyzickej práce, ktorá
sa brala ako jedno z asketických cvičení a vyžadovala sa od všetkých členov rehole.
Premonštrátske „consuetudines“ sú kompiláciou clunyjskeho hnutia, cisterciánskej a augustiniánskej regule. Odkopírovali aj filiačnú štruktúru –
systém pobočiek i usporiadanie vnútornej hierarchie. Najvyšším orgánom bola generálna kapitula,
ktorej predsedal generálny opát, ktorý až do roku
1790 sídlil v Prémontré. Územno-správne jednotky
sa nazývali cirkárie – boli to cirkevné provincie,
dnes však zodpovedajúce jednotlivým štátom, kde
rehoľa pôsobí. Generálneho opáta zastupoval v každej provincií vizitátor alebo vikár.
Na čele kláštorov stáli prepošti (opáti), ktorých
hlavnou úlohou bolo udeľovanie a odoberanie rôznych funkcií. Pod opátom bol prior – zástupca opáta.
Čo sa týka stravovania, jedlo sa dvakrát denne
(obed, večera) a základnou stravou bol chlieb. Zo
začiatku sa tiež zachovával úplný zákaz požívania
mäsa, no neskôr bol obmedzený len na pôstne obdobie.
Zakladatelia opátstiev sa automaticky stávali
ich patrónmi a museli sa postarať o ochranu kláštora
pred akýmkoľvek útokom – vojenským, ale i právnym. O voľbu predstaveného a o hmotné zabezpečenie sa starali rehoľníci sami.
Členovia rádu používajú až dodnes spolu
s krstným menom i meno rehoľné. Rád má k dnešnému dňu 6 cirkárií – anglickú, škandinávsku, francúzsku, brabantskú (Holandsko, Belgicko), nemeckú, maďarskú a českú, pod ktorú patria i slovenskí premonštráti. Celkovo pôsobí rehoľa v 15 krajinách sveta a má okolo 1 300 členov, na Slovensku
asi 21 členov.
Premonštrátsky znak tvorí modrý štít posiaty
zlatými alebo striebornými ľaliami s dvoma skríženými zlatými alebo striebornými opátskymi berlami
(pastierskymi palicami). Habit s cingulom, škapuliarom, mozetou a biretom sú čistobielej farby.

loženú i funkciu „verejných notariátov“ alebo hodnoverných miest (locus credibili). Okrem vlastných
povinností spravovali členovia rádu i kostoly blízkych osád, dedín a mestečiek. Je tiež známe, že
okrem kultivovania duchovného života sa starali aj
o kultiváciu prírodných zdrojov; organizovali orbu
na poliach, v ich vlastníctve bývali i mlyny, ďalej
budovy na výrobu a prípravu syra a masla, ovčiny,
kravíny a nechýbali ani kuríny (produkcia vajec),
nevynechávajúc remeselnícke dielne.
K súčasným slovenským „premonštrátskym”
dejinám patrí Kanónia premonštrátov na Strahove
v Prahe, kde sú od r 1627, v bočnej kaplnke baziliky
Nanebovzatia Panny Márie, uložené relikvie zakladateľa rádu sv. Norberta. Jeho ideály inšpirovali k
nasledovaniu i mnohých bratov zo Slovenska, a tak
na Strahov v minulosti prichádzali a neskôr pôsobili
na Slovensku v diecéznych farnostiach. Postupne sa
rodila myšlienka založiť na Slovensku nový kláštor.
1. októbra 1996 vznikol na Slovensku, ako založenie Kanónie premonštrátov na Strahove, Závislý dom v Holíči. Združuje dve komunity bratov:
jednu priamo na mieste závislého domu, a druhú v
meste Vráble, kde im bola zverená diecézna farnosť.
Ďalším premonštrátskym domom a zároveň dnes jedinou kanóniou na Slovensku je Kanónia premonštrátov v Jasove. Bola založená okolo r. 1170, r.
1174 sa stala opátstvom, po ťažkých dobách obnovená v r. 1802.
Na Slovensku pôsobia v duchovnej správe vo
farnostiach už mnoho rokov aj bratia z Kanónie premonštrátov v Želive, ktorá bola založená r. 1143,
obnovená r. 1643. Nachádza sa v diecéze Hradec
Králové.
(zdroj: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/mnisibieleho-rucha#.VeMdQJfkjCc;
http://www.opatstvojasov.sk/?rad_premonstratov/premonstrati_na_slovensku;
http://www.vrable.sk/premonstrati.phtml?id3=13219)

Na Slovensku...
Na území dnešného Slovenska máme v stredoveku doložené pôsobenie premonštrátov v Bíni,
Bzovíku, Jasove, Kláštore pod Znievom, Nižnej
Myšli, Lelesi a v Šahách. Pri konventoch v Jasove,
Kláštore pod Znievom, Lelesi a v Šahách máme do[12]

Radka Laurinčíková

DETSKÝ KÚTIK

Ahojte, slniečka  !
Leto plné krásnych a horúcich dní máte za sebou a čaká Vás opäť obdobie školských povinností.
Viem, nikto z Vás sa na ne zrejme neteší, ale predsa
len si myslím, že sa neviete dočkať, kedy uvidíte
svojich spolužiakov, možno aj najlepších kamarátov, kamarátky. Mnohých z nich ste cez prázdniny
nemali šancu stretnúť, a tak verím, že sa tešíte na to,
ako sa s nimi budete môcť podeliť o svoje prázdninové zážitky. Dnes si povieme niečo o tom, že človek sa učí celý život a odkiaľ a kde sa najviac dozvieme o tom, čomu nás učí Pán Ježiš.
Určite ste si už veľakrát povedali, že by ste
chceli byť už veľkí, aby ste nemuseli chodiť do
školy. A ako veľmi by ste už chceli pracovať, aby
ste mohli zarábať peniažky ako Vaši rodičia. Poviem Vám pravdu, že to sme si mysleli aj my dospeláci, keď sme boli ešte takí drobci ako Vy. No nepoteším Vás. Nie je to také jednoduché, ako to vyzerá.
Dospeláci majú veľa starostí nielen v práci, ale aj po
práci a častokrát sa musia ešte popritom aj veľa vecí
učiť. Jednoducho každý človek sa učí počas celého
svojho života, aj keď dôvody sú rôzne. Niekto si
chce nájsť lepšie zamestnanie, tak sa učí cudzí jazyk. Iný zasa postúpi v práci na lepšie pracovné
miesto, tak sa musí naučiť veľa nových vecí o tom,
čo bude mať robiť. Mamička, ktorej sa narodí bábätko, sa učí ako sa má oň správne starať. Spevácky
zbor sa musí najprv naučiť spievať nejaké piesne, až
potom môže vystúpiť na koncerte. A v živote by
O milosrdnom Samaritánovi

Jedného muža prepadli na
ceste zlodeji. Zbili ho, okradli
a nechali ho ležať na ceste.

sme mohli nájsť mnoho iných príkladov. Ale ja sa
chcem zamerať dnes na najdôležitejšie učenie nášho
života, teda života každého kresťana. Našou najdôležitejšou úlohou je sa naučiť žiť takým životom,
ako to od nás žiada Pán Ježiš. On sám nám to ukázal
svojím vlastným životom, ktorý prežil na tejto zemi
pred vyše 2000 rokmi. Učí nás, ako sa máme správať k svojmu nebeskému Ockovi, k Panne Márii, ku
svojim rodičom, kamarátom, dospelákom, ostatným
ľuďom, či dokonca k svojim nepriateľom. Dozvedáme sa o tom každú nedeľu na svätej omši pri počúvaní evanjelia, či pri čítaní Svätého písma, Biblie.
Vedeli ste, že v Svätom písme je časť nazývaná
„NOVÝ ZÁKON“, ktorá obsahuje okrem iného aj
štyri evanjeliá? Práve v nich sa popisuje Ježišov život a to, čo robil tu na zemi. Často Pán Ježiš rozprával apoštolom rôzne príbehy, nazývame ich podobenstvami, ktoré im mali ukázať, čo je v živote
správne, ako sa máme zachovať v rôznych situáciách. A my si tieto podobenstvá môžeme čítať tiež.
Aby ste sa trochu naučili orientovať v týchto štyroch
evanjeliách, začneme dnes jedným z týchto podobenstiev – „O milosrdnom Samaritánovi“. Nájdete
ho: LK 10, 30-37. Nie, nebojte sa, to nie sú žiadne
šifry. Znamená to skratku, o aké evanjelium ide /Lk
– Lukáš, Jn – Ján, Mt – Matúš, Mk – Marek/, číslo
kapitoly a číslo verša. Ak máte problém si to vyhľadať, verím, že Vám s tým pomôže Vaša maminka
alebo ocinko.

Okolo neho prešli kňaz a služobník z chrámu, no obaja sa
mu vyhli a nepomohli mu.

Nakoniec išiel okolo Samaritán, cudzinec z národa,
ktorým židia pohŕdali a nerozprávali sa s nimi.

Vašou úlohou bude nájsť si v Biblii, ako príbeh dopadol, čo urobil Samaritán.
Na záver Vás chcem, milé slniečka, povzbudiť a ubezpečiť, že naučiť sa byť takým dobrým ako je Pán
Ježiš, sa nedá zo dňa na deň. Musíme sa to učiť každý deň znova a znova. Sme len ľudia a často upadáme
do hriechu. Ale každý nový deň s východom slnka nám Pán Boh dáva šancu zmeniť sa k lepšiemu. Tak
bojujte a učte sa byť lepšími Božími deťmi!
Vaša Makrelka
[13]

OZNAMY
Putovanie na Poľské pútnické miesta
V dňoch 11. – 15. septembra 2015 budeme putovať na poľské pútnické miesta Czestochowa, Licheň, Kraków, Lagiewniki, Wieliczka, Kalwária
Zebrzydowska.
Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
V utorok 15. septembra oslávime patrónku
nášho národa, Sedembolestnú Pannu Máriu. Sväté
omše budeme sláviť v našom Farskom kostole
o 7:30 h, 9:30 h a večer o 18:00 h. Pozývame Vás
na Celonárodnú púť Slovenska k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína. Kto
by chcel putovať do národnej baziliky v Šaštíne,
môže využiť priame vlakové spojenie. Bližšie informácie budú na nástenke.
Rovnako ako minulý rok, aj tento rok Vás srdečne pozývame na pešiu púť k Sedembolestnej
Panne Márii, ktorá je patrónkou susednej farnosti
Martin – Sever. Púťou si chceme uctiť patrónku našej krajiny, poďakovať jej za pomoc a ochranu nás,
našich rodín a našej milovanej vlasti. Trasa púte
bude rovnaká ako minulý rok. V pondelok, 15. septembra, sa o 9:00 h sprievod s krížom presunie spred
Farského kostola sv. Jána Krstiteľa, popri brehu
rieky Turiec pred filiálny kostol Povýšenia sv.
Kríža. Tam ozdobíme kríž, pomodlíme sa a budeme
pokračovať v púti do Farského kostola Sedembolestnej Panny Márie na Severe. Počas cesty budeme
spievať, modliť sa a rozjímať nad bolesťami Sedembolestnej Panny Márie. Kto má možnosť prísť
v kroji, bude vítaný. Sedembolestná Panna Mária,
oroduj za nás!
Krúžková činnosť Centra voľného času Božej Tváre
V našej farnosti sa od septembra 2015 pod záštitou Centra voľného času Božej Tváre otvárajú
krúžky a záujmové činnosti pre deti, mládež i dospelých. Ich zoznam nájdete na nástenke pred kostolom. Ak máte záujem, prosíme Vás o vypísanie prihlášok do 15. septembra a prinesenie do CVČ Božej
Tváre.
Hodová slávnosť na Lipovci
V sobotu 26. septembra o 11:00 h Vás pozývame na hodovú svätú omšu na Lipovec. Po svätej
omši v okolí Kultúrneho domu budeme mať farské
agapé. Všetkých Vás srdečne pozývame.

Národný pochod za život
20. septembra 2015 sa uskutoční v Bratislave
Národný pochod za život. Už počas týždňa pripravujú organizátori niekoľko aktivít, ktorými chcú
„naladiť“ naše hlavné mesto na tému radosti zo života a pomoci tehotným mamám v núdzi, čo sú
nosné témy tohtoročného pochodu. „Chceli sme,
aby bol program pestrý ako je pestrý aj život. Kolegovia z programového tímu sa snažili poskladať
taký festivalový typ programu, aby si tu každý našiel niečo zo svojho hudobného či tematického
vkusu. Zároveň ale program vyvrcholí spoločným
pochodom za to, čo nás spája – túžba za ochranu života každého človeka,“ povedal Marek Michalčík
z organizačného tímu Národného pochodu za život.
Už v piatok 18. 9. 2015 sa začne sprievodný
program vo väčšej intenzite mládežníckym programom s názvom Cliptime. Začne sa tiež šnúra diskusií pripravovaná v partnerstve s Bratislavskými
Hanusovými dňami na tému „Právo na život“ a
„Pro-life patrí na titulku“. V piatok sa ešte uskutoční
premietanie v rámci filmového pro-life festivalu,
benefičný koncert „Spev za život“ a hraná krížová
cesta.
Sobota 19. 9. 2015 bude najbohatšia na sprievodný program. Bude možné vybrať si z desiatok
workshopov a diskusií, pre deti je pripravené bábkové divadlo či kúzelník. Hudobní nadšenci si budú
môcť vychutnať nielen gospel či chvály, ale aj večerný Koncert za život, na ktorom zaznie aj moderná tanečná hudba. Duchovne sa budú môcť naladiť účastníci na otváracej svätej omši, ktorá sa uskutoční v Katedrále svätého Martina o 19:00 h za
účasti biskupov Slovenska. V literárnej pro-life kaviarni bude možné stretnúť a popočúvať našich slovenských spisovateľov Daniela Pastirčáka, Pavla
Rankova a ďalších. Vybrať si bude možné aj divadelné predstavenie či filmovú produkciu.
Nedeľa 20. 9. 2015 začne pro-life bohoslužbami
v rôznych bratislavských chrámoch. Potom bude
pokračovať sprievodný detský program skautským
mestečkom. Bezprostredný hudobný program pred
pochodom začne o 13:30 h na Námestí SNP v Bratislave a zaobstarajú ho Mária Čírová a Peter Bažík.
Následne sa účastníkom prihovoria pozvaní hostia
a o 14:30 h sa začne samotný Národný pochod za
život ulicami centra Bratislavy so začiatkom na Námestí SNP. Pochod a tým aj celý program sa ukončí
o 16:30 h na Námestí SNP. Všetky body sprievodného programu budú prebiehať v exteriéroch a interiéroch v centre Bratislavy v pešej dostupnosti do 15
minút. Celý aktualizovaný program je možné získať
na stránke http://pochodzazivot.sk/program/.
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Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac
september 2015
Všeobecný: Aby vzrastali možnosti formácie a pracovných príležitostí pre všetkých mladých.
Evanjelizačný: Aby katechéti boli vlastným životom vernými svedkami viery, ktorú ohlasujú.
Úmysel našich biskupov: Aby naša vlasť pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie bola vždy
naplnená pokojom a bratskou jednotou.

Liturgické slávnosti, sviatky a spomienky svätých
3. septembra – sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa
Cirkvi
4. septembra – Výročie posvätenia Farského chrámu
8. septembra – Narodenie Panny Márie, sviatok
12. septembra – Najsvätejšieho mena Panny Márie
14. septembra – Povýšenie Svätého Kríža, sviatok
15. septembra – Sedembolestnej Panny Márie, patrónky
Slovenska, slávnosť
16. septembra – sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa,
mučeníkov

21. septembra – sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
23. septembra – sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
29. septembra – sv. Michala, Gabriela a Rafaela,
archanjelov
30. septembra – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Jesenné kántrové dni sú 16., 18. a 19. septembra. Obsah
jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu.

Duchovná služba vo farnosti

Farská matrika

Sväté omše

Krsty

v nedeľu: 7:30, 9:30, 18:00
v týždni: 6:30, 18:00
Svätá spoveď: príležitosť pred každou svätou
omšou, na prvý piatok spovedanie od 15:00.
Úradné záležitosti (krsty, sobáše, vybavovanie
krstných listov a iné): môžete najlepšie vybaviť
v úradných hodinách okrem nedele po rannej
a večernej svätej omši v časoch od 7:00 h do 8:00 h
a od 18:45 h do 19:15 h
Adorácie: každý štvrtok od 17:00 h do svätej omše
a na prvý piatok v mesiaci od 7:00 h do 8:00 h a od
15:00 h do 18:00 h
Večeradlá modlitby s Pannou Máriou:
v stredu o 16:45 h (v mesiacoch máj, október o
16:30 h) a každú prvú nedeľu v mesiaci o 16:45 h
Príspevky do Svetla pravdy: do schránky SP alebo
osobne redaktorom SP
Farské oznamy a úmysly svätých omší: každý
týždeň sú aktualizované na farskej stránke
http://vrutky.fara.sk/

Viktória Bobová
Kristína Noracová
Michaela Zacharová
Marína Rose Plavnická
Alžbeta Facunová
Zuzana Furová
Pavol Gregor
Viktória Buková
Julian Lutz
Martin Žiak
Oliver Vojtek
Michaela Mydlová
Oliver Tadeáš Jánoš
Michal Madara
Alexandra Petríková
Emma Buľvas
Tomáš Matulík
Denis Žiga
Vanessa Antónia Šamková
Lukáš Kollár
Petra Lukáčová prijala iniciačné sviatosti

Vrútky

Sobáše
Ing. Jozef Galis a Mgr. Iveta Gardlíková
Peter Kubík a Miroslava Šimková
Peter Barbuš a Martina Kašová
Michal Súkeník a Terézia Súkeníková rod. Motyková
Tomáš Vlček a Katarína Priebojová
Pavol Mažgút a Jana Földváryová
Radoslav Ľubomírsky a Anna Balážová

Pohreby
Alžbeta Uhrinová
Ľudovít Podhorský
Justína Serdelová rod. Mrekajová
Anna Valentová rod. Jariasová
Elena Somorová rod. Klizenbauerová
Viliam Rybakov
Miloslav Kundlák
Miroslav Andrášik
Margita Gulejová rod. Dianová
Anna Hrubcová rod. Rohaľová

1926 – 2015
1953 – 2015
1927 – 2015
1934 – 2015
1957 – 2015
1942 – 2015
1925 – 2015
1946 – 2015
1926 – 2015
1925 - 2015
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