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Náš Vykupiteľ prijal smrť, 

aby nás oslobodil od strachu zo smrti. 

Zjavil nám svoje vzkriesenie, 

aby v nás vzbudil pevnú nádej, 

že aj my vstaneme zmŕtvych. 

Ako prvý zaklopal na bránu Otcovho domu, 

aby sme spolu s ním mohli vojsť a stretnúť Lásku. 

 

Nech Vám Pán daruje horiace a veľkodušné 

Srdce schopné v každej situácii svedčiť,  

že Kristus, Boží Syn, je Svetlom sveta, že jedine On 

má slová Života, a že jedine v budovaní jeho 

kráľovstva spočíva pokoj pre všetkých ľudí. 

 

V slávení Veľkej noci 2011 s Vami spojený  

                                         Dr. Jozef Gábriš  

riaditeľ arcibiskupského úradu v Trnave 

Christos voskrese! Voistinu voskrese! 
Zdravia sa Rusi na Veľkú noc. Kristus 
vstal z mŕtvych! Naozaj vstal z mŕt-
vych! Tento ruský pozdrav potvrdzujú 
ruskí veriaci trojnásobným bozkom, 
lebo aj Boh je v Trojici. Prežívajú to 
radostne a dávajú to najavo úsmevom 
a radostným spevom už na bohosluž-

bách. Po skončení sa nerozchádzajú 
od chrámu, ale si vinšujú každý s kaž-
dým a veselo sa radujú, a hlaholia, 
nevedia sa toho nasýtiť. Tento národ, 
ktorý bol jeden z najnábožnejších 
národov sveta, po bolševickom otroc-
tve znova sa dostáva do svojho tem-
pa. Až teraz napr. zavádzajú 
na ruských školách povinné vyučova-
nie náboženstva. Zasadil sa o to pre-
zident Putin s odôvodnením, že tre-
ba zdvihnúť konečne morálku národa. 
Čo je dobré pre Rusov je dobré aj pre 
nás. Len sa zdá, že akoby naši ľudia 
sa už nasýtili náboženstva. Odsúvajú 
ho na okraj alebo ako prílohu k obra-
dom - pohreb a sobáš. Každá Veľká 
noc nás posúva hore -k nebu a my si 
znova uvedomujeme, že čo by z nás 
bolo bez Krista, bez jeho zmŕtvych-

vstania. Boli by sme nuly -bez budúc-
nosti. Páčila sa mi odpoveď 15 ročné-
ho miništranta, ktorý raz ráno pri sv. 
omši toto výročie oslavoval. Pýtal som 
sa ho pred veriacimi, čo znamená pre 
neho Ježiš. Odpovedal po hlbokom 
zamyslení. Ježiš je pre mňa zmyslom 
môjho života. Pri tom by sme všetci 
ostali, želajme si radostnú Veľkú noc 
2011, nech je zmŕtvychvstalý Ježiš, 
z m ys l o m  n á š h o  ž i v o t a .  : - ) 
                                     

Želá a vyprosuje Váš farár P. Kučera  

Úvodník 

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, 

nádej z Kristovho víťazstva, 

vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi, 

hojnosť zdravia a síl vyprosuje 

všetkým čitateľom 
 

Redakcia Mariánskych novín 

www.cervenik.fara.sk 

www.marianskenoviny.nazory.eu 

2222    



 

 

Správy z farnosti 

Tretie evanjeliza čné stretnutie sa 
uskutočnilo 20.marca, za malého 
záujmu verejnosti. Asi tu platí, že 
veľa je povolaných, ale málo vyvole-
ných. Čo ďalej, pýtame sa organizá-
torov? Bol to len pokus? 

 
Miništranti nakrútili film Wake up!
(Prebuď sa!). Premietali ho v kine 
Osveta v Leopoldove. Je to o člove-
ku, ktorému sa všetko sníva a potom 
je konfrontovaný so skutočnosťou. 
Premiéra filmu mala úspech medzi 
mládežou. V kine bolo asi 80 záu-
jemcov. 

Filip Húšťava, hlavný aktér, režisér 
filmu nám odpovedal na otázky: 

A ko sa zrodila myšlienka na-
t o č i ť  f i l m ? 

Takže už dlhé roky sme plánovali 
nakrútiť film, lenže nemali sme k 
dispozícií dostatočne dobrých 
hercov a ani techniku na nakrúca-
nie. Technika ani tak zlá nebola, 
celkom sa dala, lenže herci bo-
li leniví a tí, ktorí vedeli aspoň 
niečo zahrať pýtali príliš veľké 
honoráre. Až nakoniec sme sa 
rozhodli pre dosť náročný film, 
ktorý bol v podobe scenára zrej-
me môj najpoprednejší film tej 
doby. A tak sme teda začali, no 
hneď v prvej tretine sme museli 
nakrúcanie definitívne ukončiť a 
prešli sme na niečo ľahšie, niečo, 
čo pre hercov nebude z hľadiska 
ich nízkeho počtu až také nároč-
né. A tak sme sa preto rozhodli 
pre nakrútenie filmu Wake up. 
Do filmu sme už zapojili 2 her-
cov a 1 herečku z Leopoldova. A 
tak sme začali. ...Ako sa zrodil 
samotný film? Matúš Mihálik 
najprv vymyslel námet a ja som 
hneď na to napísal v rýchlosti 

scenár podľa daných požiadaviek. 
Tento film sa mal odlišovať od 
ostatných najmä tým, že je sci-fi. 
Rieši živé sny jedného obyčajné-
ho človeka a jeho život počas 
týchto snov. Tento film vlastne 
krúti stále okolo jedného problé-
mu a tú sú živé sny, ktoré sa aj 
pri konci filmu vysvetlia.  

 

Č o je hlavnou myšlienkou toh-
t o  f i l m u ? 

Ako Andrej sa pomocou svojich 
priateľov, pomocou odborníka na 
živé sny, no hlavne pomocou 
svojej viery, ktorá mu v pravý čas 
dodá odvahu, silu a sebavedomie 
dokáže poraziť živé sny a ochrá-
niť tak tú, ktorú najviac miloval 
pred nimi i za cenu všetkých jeho 
nervov, úsilia, no a napokon i je-
ho života. Tento film sa síce kon-
čí pomerne dosť tragicky, no i 
napriek tomu dobro zvíťazí nad 
zlom. Ako náhle si hlavná posta-
va filmu Andrej bude myslieť, že 
už zomiera, zobudí sa vo svojom 
dome a zistí, že sa nedostal ani do 
neba a ani do pekla. A že tým 
všetkým čo doteraz prešiel, musí 
prejsť ešte raz.  

 

A ko sa vyvíjala práca vo fil-
m o v o m  s c e n á r i ? 

Takže nakrúcanie sa vyvíjalo 
spočiatku celkom dobre, až keď 
prišla tá chvíľa, keď sme museli 
vyradiť polovicu hercov a tak 
sme boli nútený nakrúcanie zasta-
viť. Až po mesiaci sme nakrúca-
nie konečne obnovili, keď sme 
vyhodili z filmu ďalších 2 hercov 

z Červeníka. A na ich predošlé 
miesta sme obsadili leopoldov-
ských hercov zo skautingu. A za-
čali sme pokračovať v pozastave-
nom nakrúcaní, ktoré sme uviedli 
do plného prúdu. Nastala však 
veľká zima. Všade snežilo a my 
sme nakrúcali vonku a to poniek-
t o r í  l e n  v  t r ič k u   
s krátkymi rukávmi. No prežili 
sme aj to. Hneď po nakrútený 
filmu som zaregistroval 10 her-
cov. Štyria herci boli miništranti 
z Červeníka a šiesti skauti z Leo-
poldova. Film napokon vyvrcho-
l i l  p r e m i é r o u .   
Čo sa týka scenára. Scenár prebe-
hol veľmi ľahko. Nebolo to nič 
náročné. Prakticky to bol jeden z 
mojich najjednoduchších scená-
rov, čo som kedy napísal. Jeho 
písaním som strávil veľmi krátku 
dobu. Veď koniec koncov mal 
iba 12 strán. Začal som ho písať 
presne o pol noci a ukončil som 
jeho písanie o 2:00 ráno. Vždy 
ako pri každom písaní scenára, 
tak aj pri tomto som sa nezaobi-
šiel bez horkej čokolády. Moja 
teória o horkosti čokolády znie 
takto: Čím je čokoláda horkejšia, 
tým viac je sladší scenár a potom 
sa na základe toho aj javia vý-
sledky. Preto používam tie čoko-
lády, ktoré majú v sebe 96% ka-
kaa. Ale vráťme sa k scenáru. Na 
základe požiadaviek som si naj-
prv zostavil 1. základnú verziu 
scenára, ktorá sa nazýva kostra 
deja. Táto 1. verzia vychádza od 
požiadaviek daného človeka, kto-
rý ma povolal film napísať, teda 
prakticky môžeme povedať, že 

3333    



 

 

zdrojom bol námet. Hneď na to 
som do kostry deja začal vkladať 
2. verziu scenára a ňou sú dejové 
situácie. Tie som si dal všetky 
dokopy a vznikol mi scenár A 
verzie, ktorý sa nazýva dynamic-
ký scenár. Prvú fázu som mal te-
da za sebou. Teraz som sa zame-
ral na ďalšiu zložku, ktorá sa na-
zýva text. Tento text vlastne vy-
plýva z už hotového dynamické-
ho deja. V prvom rade sa celý dej 
rozčísľuje a do neho sa podľa da-
ných číselných údajov podľa po-
radí vsunie téma, na ktorú sa bu-
dú dané vystupujúce postavy zho-
várať. K tejto téme som následne 
napísal dialógy postáv, a tie som 
krátko na to už len upravil a kom-
pletný text bol na svete. Teraz 
mi už ostávalo len jediné. Spo-
jiť dynamický scenár s tex-
tom dokopy a vznikol mi 
konečne výsledný scenár 
filmu, ktorý dostal názov 
Zobuď sa. Hneď na prvom 
nakrúcaní bol tento názov filmu 
upravený na konečný a nemenný 
názov f i lmu: Wake up.  
Ešte by som však chcel podo-
tknúť jednu vec. Tento film mal 
byť z hľadiska filmového žánru 
najprv horor. No počas nakrúca-
nia sme zistili, že naše herecké 
schopnosti nám zmenili žáner na 
hororovú komédiu. A touto ces-
tou to išlo ďalej. V polke nakrú-
cania mal film žáner komédia. A 
v samom závere, hneď po nakrú-
tený sme od divákov prijali nový 
filmový žáner pre náš film, ktorý 
je bláznivá komédia. Zvláštne 
poďakovanie patrí Andrejovi Ko-
váčikovi, ktorý sa veľa zaslúžil o 
strih filmu.  

 

P lánuješ do budúcnosti ešte 
nejaké filmy a aké? 

Samozrejme, no od budúceho 
školského roka sa plánujem veno-
vať o čosi viacej i divadelným 
hrám. Tento rok som ich napísal 
veľmi málo a ich realizácia nepri-
chádzala do úvahy. Avšak na jed-
nu výnimku. Je to divadelná hra o 
Cyrilovi a Metodovi, ako pobudli 
v našej dávne predošlej dedinke 
Bín a ako vznikol v dedinke Bín 
malý a zároveň aj 
kosto-
lík.  

Č o 
s a 

t ý k a 
filmova- nia, tak 
určite plánujem aktivitu o 
mnoho viac rozšíriť, než bola do-
teraz. Film Wake up považuje len 
ako predohru nakrúcania v tomto 
roku. Ten pravý film ešte len prí-
de. Bude to obrovský projekt, 
ktorý sa začne realizovať už 17.4. 
a jeho výsledná podoba by mala 
byť okolo 15.8. Je to film, ktorý 
sa volá Náboj osudu. Ide o film, 
ktorý by mal trvať približne tie 3 
hodiny a mal by byť rozdelený na 
základe svojej dĺžky na 2 časti. A 
samozrejme, že 30.4. verejne vy-
hlásime začiatok už našej tak tro-
chu aj medializovanej produkcie 
s názvom: Veresvar filmz. Táto 

produkcia nie je zameraná len na 
filmovania a divadelné hry, ale aj 
na kultúru ako takú. Jej sídlisko 
je v Červeníku, ale zúčastňuje sa 
akcií aj mimo obce Červeník. Jej 
partneri sú leopoldovskí skauti 
Zlatí draci. Máme toho ešte na 
tento rok pripravené mnoho, pe-
ňazí je síce veľmi málo, no i tak 
dúfam, že všetko vyjde bez neja-
kých väčších komplikácií.  

 

Z ažili ste počas natáčania 
nejaký okamžik, pri ktorom 

by si povedal: prečo sme sa 
do  toho pust i l i ? 
Samozrejme, že áno, veď 

to predsa patrí do filmova-
nia. Javilo sa nám mnoho 

komplikácií, no my sme si v 
priebehu tohto nakrúcania sta-

novili tieto tri základné vzájomné 
h e s l á :   
1. Prečo/pre koho robíme tento 
)lm? 
Tento film robíme pre divákov a 
nie pre peniaze. Robíme bez fi-
nančného zisku a našou prioritou 
je, aby sa náš film divákom páčil 
a aby sme zo seba vydali maxi-
mum toho, čo je v nás. 
2. Čo máme z )lmovania my? 
Pre nás sú najcennejšie dve veci: 
aby sa film divákom páčil a hlav-
ne pre nás je potom najcennejší 
ten dobrý pocit z toho, že sme 
to dokázali. V prvom rade nám 
počas nakrúcania nesmie chýbať 
chuť, sebavedomie, ale i tvrdá a 
veľká dávka trpezl ivost i. 
3. Ako vznikne )lm nakrútený na 
určitej úrovni? 
Treba si v okamihoch, keď sa 
nám nedarí vstúpiť do seba a ná-
jsť chyby. A nie jeden druhého za 
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ne odsudzovať. Verím, že počas 
nakrúcania bude medzi našimi 
hercami vládnuť pokoj, vzájomné 
pochopenia a harmónia. Musíme 
si jeden druhému pomáhať. Či už 
naši herci, alebo náš filmový 
štáb, my všetci sa musíme v ťaž-
kých chvíľach podržať a ná-
jsť spoločnú cestu. Pretože zákla-
dom úspechu je sebadôvera a tí-
m o v á  p r á c a ! ! !   
 
A tak sme tu, živý a zdraví aj s 
našim čerstvo nakrúteným fil-
mom Wake up. Teraz už len ča-
káme, čo nám cesta nastolí, aby 
sme ňou mohli ísť ďalej a splniť 
si svoje poslanie.  

 

Filipovi ďakujeme za rozhovor, ktorý je 

jeden z najlepších rozhovorov a prajeme 

mu veľa úspechov vo svojej práci. 

 

Krížové cesty v piatok za účasti 
vyše 150 ľudí mali väčší úspech. 
Deti, mládež, miništranti, prvoprijí-
majúci sa svojimi modlitbami zúčas-
tňovali striedavo po celý pôst. 
 

ABU oznámil, že relikvie sv. Cyrila 
privezú do Červeníka 23.júla            
o 11 hod. Je to pre nás pocta, že 
ostatky tohto svätca, ktorý v roku 
863 so svojim bratom Metodom, klá-
dol základy kresťanstva, ale i našej 
kultúry sa aj u nás budú vystavovať. 

Miestny farár P. Kučera a 
p.starosta M. Mihálik navštívili Arci-
biskupský úrad, aby sa dozvedeli 
o zámeroch úradu ohľadom fary v 
Červeníku. Po dramatickej debate, 
najmä vďaka p.starostovi prisľúbili 
ústne, že nebudú rušiť faru a dajú 
priestor pre aktivity farníkov. Uvidí-
m e . 
 

Na Letný tábor detí sa prihlásil plný 
počet detí a vedúcich. 

Púť detí do Marianky bude 21.mája. 
Ešte je pár miest voľných. Prihláste 
sa. 

Veľkono čnú spove ď si vykonalo 
550 obyvateľov obce a 150 Ratkova-
nov. Z toho bolo 28 chorých, ktorí 
požiadali ,aby kňaz prišiel k 
nim vyslúžiť sviatosti. 

Na Kvetnú nede ľu zazneli 
skvele naspievané pašie v 
podaní členov Mladí huslisti 
a ich priatelia. Podobne aj na 
V e ľ k ý  p i a t o k . 
 

Firma Riverstone dala opra-
viť opadajúcu omietku zo stro-
pu kostola, nedávno vymaľo-
vané ho. 

Firma Vavruš zabezpečila 
vyčistenie kobercov v kostole 
k Veľkej noci. 

Počas Veľkej noci sa v kostole 
uskutočnila výstava veľkonočných 
figúrok zo šúpolia. 

Firma Kapa z Hlohovca darovala 
fare svoju farebnú kopírku. Pán Boh 
zaplať.  

P.farárovi z Červeníka navrhol Arci-
biskupský úrad, aby prevzal farnosť 
Leopoldov aj s Červeníkom a s 
p.kaplánom.  Zároveň by sa stal de-
kanom v novom dekanáte. On od-
mietol tieto pokusy. 

Spevokol Huslisti a Hviezdičky na-
cvičil hymnu Svetového dňa mláde-
že,  k torý bude v Madr ide  
16.augusta. Vydarený spev pred-
viedli na Veľkú noc a zožali nepred-
staviteľný úspech. 

Spevokol mládeže  Heaven choir-
nebo, nacvičil tiež nové skladby, 
ktoré pod umeleckým vedením Jána 
Štefanku, zazneli na bohoslužbách a 
mali patričný ohlas. 

Tento krát nám na otázky odpovedal 
vedúci spevokolu Janko. 

Č o o sebe prezradíte? 

No momentálne toho veľa 
neprezradíme keďže fungujeme 

krátko ale je nás teraz okolo 10 
členov. Neviem to presne lebo sa 
to stále mení. Ale plánujeme ho 
trošku rozšíriť a neskôr pridať aj 
chalanov a tak vytvoriť trošku 
zbor v pravom slova zmysle.  

A ko vznikol spevokol a prečo 
dostala meno Heaven Cho-
ir? 

Prvý nápad nášho vzniku mal 
vlastne pán farár a my sme sa s 
Dodom toho chytili a funguje už 
vyše pol roka. Veľmi nás to baví 
a plánujeme trošku aj rozšíriť hu-
dobnú zložku. Ale to sa nechajte 
prekvapiť. A názov... hmmm... 
No dlho nám trvalo kým sme na 
to prišli mali sme kopu nápadov 
až sme sa napokon zhodli na ná-
zve Heaven Choir čo je v prekla-
de Nebeský Zbor. Zdá sa mi, že 
pán farár aj tak pri prvom vystú-
pení povedal dievčatám, že spie-
vali ako anjeli z neba  

Č o pre Vás znamená viera v 
Boha? 

No viera v Boha pre nás zname-
ná, že sa snažíme každú našu pie-
seň zaspievať Bohu a tak isto 
všetko tvoríme pre Boha.  

Ďakujeme za rozhovor. 
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Naša farnosť mala predminulého 
roka dve filiálky – Ratkovce a 
Žlkovce. Miestny kňaz slúžil 
všetky bohoslužby Veľkonočné-
ho trojdnia aj na filiálke v Žlkov-
ciach, lebo tam majú väčší kostol 
ako u nás v Ratkovciach, a tak 
sme aj my Ratkovania chodili na 
bohoslužby tam. Myslím si, že aj 
z časových dôvodov sa na veľko-
nočné sviatky u nás predtým jed-
lo neposväcovalo, lebo dôstojný 
pán mal ešte potom obrady vo 
farskom kostole. V tom roku mal 
pomoc – nedávno vysväteného 
kňaza. Oznámil, že on bude na 
filiálke vykonávať obrady, a že 
bude i posvätenie jedla. Veľmi 
som sa tešila, lebo vo far-
nosti, odkiaľ pochádzam, 
sa jedlo vždy posväcovalo 
a v tejto našej mi to chý-
balo. Pre mňa malo po-
svätené jedlo inú hodno-
tu a celkom inú, neza-
budnuteľnú chuť. Ľudia 
tu však na posväcovanie 
jedál zvyknutí neboli, a tak 
som sa radšej opýtala susedy, či 
ona berie svoje jedlo na posväte-
nie. Odpovedala, že nie. Nato 
som ešte zavolala kostolníkovi, 
ktorý je naším príbuzným, a ten 
tiež odpovedal, že nie. Tak som 
veru jedlo do kostola na posväte-
nie nepripravila ani ja. 
Na Bielu sobotu chodíme do kos-
tola skôr ako inokedy. Je to čas 
na tichú modlitbu pri Ježišovom 
hrobe, ale i preto, že kto chce se-
dieť v lavici, musí prísť skôr, 
predsa sme tam veriaci z oboch 
dedín, kostol je plný a nie všetci 
môžu sedieť. Vošla som do kos-
tola, sadla si do lavice a prežívala 
ten radostný deň. Na konci obra-
dov priniesli zo sakristie dva ko-

šíky s jedlom na posvätenie. Dôs-
tojný pán ešte začal vtipom, na 
ktorý si pýtal povolenie. V istej 
farnosti boli ohlásené bohosluž-
by. Prišiel však iba jeden sedliak. 
Čo urobiť? Nuž opýtal sa sedlia-
ka. Sedliak odpovedal: „Pán fa-
rár, keď ja idem dávať kravám 
žrať a príde len jedna, tak ja tej 
jednej dám.“ Farár pochopil a 
urobil všetko pre jedného sedlia-
ka. Keď skončil, opýtal sa, či je 
spokojný. On odvetil: „Pán farár, 
ja keď idem dávať kravám žrať a 
príde len jedna krava, tak jej dám 
len toľko, koľko 

pre jed-
nu.“ A dôstojný pán pokračoval: 
„Keďže tu máme iba dva košíky, 
nájdeme nejakú kratšiu formu-
lu.“ A jedlo posvätil. Po skončení 
obradov bola už tma, nasadla 
som vzadu do auta a manželovi 
vykladala, ako je mi ľúto, že sme 
tam nemali i naše jedlo na posvä-
tenie. Na to mi on povedal, aby 
som posunula ruku doprava. 
Tam som čosi zachytila. Bol to 
košík s jedlom. Ale nie náš! Šatka 
na košíku naša, jedlo naše – to 
som poznala, ale už vôbec ničo-
mu som nerozumela. 
Manžel mi všetko vysvetlil. Keď 
som vošla do kostola, on išiel na 
chór. Tam za ním prišiel kostol-

ník a povedal mu, aby išiel do-
mov zobrať košík s jedlom na 
posvätenie, lebo v sakristii je len 
jeden, tak aby boli aspoň dva. On 
sa vyhováral, že ako to on chlap 
urobí, že ja ž sedím v lavici. Na-
koniec však predsa len sadol do 
auta a šiel. Po ceste rozmýšľal, do 
čoho jedlo vloží, lebo priznám sa, 
ja som doma vhodný košík ne-
mala – bola by som to dala do 
tašky, no kostolník mu povedal, 
aby to dal do košíka. Pred do-
mom zbadal mladú susedku s 
dieťatkom, ktorá s ním nemohla 
ísť na také dlhé bohoslužby. 

„Erika, máte košík?“ - 
„Máme.“ A priniesla väčší. 

Manžel dal jedlo do koší-
ka, prikryl ho šatkou a 
zaniesol do sakristie. Ja 
som o ničom nevedela. 
Tak bolo naše jedlo po-
svätené v susedkinom 

košíku. 
Keď som pochopila, aké 

úžasné bolo Božie riadenie aj v 
tejto veci, žasla som nad ním a 
žasnem aj teraz, keď si na tú 
chvíľu spomínam. Mala som ta-
kú radosť, že by som bola spieva-
la, tancovala a neviem čo ešte 
všetko v tej chvíli robila. Zo všet-
kého jedla som časť oddelila a 
zaniesla susedom, aby aj oni mali 
účasť na tej radosti, a vrátila som 
im košík. Ďalšiu časť jedla som 
zaniesla starším chorým manže-
lom a porozprávala im o zázrač-
nom posvätení jedla na Veľkú 
noc. 
 
Oľga Žigová, Ratkovce 

O posvätení jedál 
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Emócie sú silné, vášnivé duševné pre-
javy ľudských citov, veľakrát za súčas-
nej straty vôľovej kontroly, stavu prch-
kosti a podráždenosti. Zo všetkých 
ľudských emócií je hnev najčastejší. 
Má rôzne prejavy ako zlosť, zúrivosť, 
rozhorčenie, besnenie, nenávisť, pobú-
renie, pomstychtivosť atď. 
Hnev je reakcia človeka na nespravod-
livosť alebo na to, čo len my cítime 
ako nespravodlivosť. Pocit nespravod-
livosti nastáva vtedy, keď nám niekto 
nedá alebo berie to, čo nám patrí ale-
bo na čo máme právo. Väčšinou ide o 
veci, bez ktorých by sme neprežili a 
to, ako v duchovnej, tak aj v materiál-
nej oblasti. Napríklad svoje vierovyz-
nanie, svetonázor, strava, ošatenie, 
strecha nad hlavou, peniaze atď. Hne-
váme sa na tých, čo nám tieto veci 
berú alebo sú zodpovední zato, že ich 
nemáme. Často sa ľudia hnevajú aj na 
tých , ktorým nič nechýba. Hneváme 
sa tiež aj preto, že nás ľudia neprijíma-
jú medzi seba, že nemáme patričnú 
úctu, že nás ohovárajú, tupia alebo 
ponižujú. Pochopiteľne, ak by sme 
nedávali najavo svoj hnev, ľudia by to 
mohli zneužívať a dopúšťali by sa čas-
to voči nám nespravodlivosti. Psycho-
lógovia považujú hnev za jednu zo 
základných emócií, ktorá vyvoláva 
zároveň strach. Strach je akoby vlastná 
sestra hnevu. Hnev spolu so strachom 
spôsobuje mobilizáciu človeka pred 
jeho ohrozením. Má teda funkciu aké-
hosi poplašného signálu. Pre našich 
predkov bol strach varovným zname-
ním pre boj alebo útek. Média často 
prinášajú správy o činoch, za ktorými 
stojí hnev, buď otvorený alebo skrytý. 
Sú to rôzne formy, často aj hromadné-
ho násilia, pomsty, útoky terorizmu, 
zneužívania, znásilňovania, výsmechu 
atď. 
Veľmi dobre vieme, že hnevliví ľudia 
sú zlými spoločníkmi. Radi dráždia 
iných, ubližuj, vysmievajú sa a tak 
ostatným spôsobujú nepríjemnosti. A 
keď sa hnev stupňuje, stáva sa príči-
nou nenávisti. Človek, ktorého ovláda 
hnev nemôže byť spravodlivý. Skôr je 
panovačný, nehovorí pravdu, pokry-
tecký, agresívny a pod. Staré slovenské 

príslovie hovorí: „Ak sa aj múdry na-
hnevá, robí tak, akoby stratil rozum.“ 
Preto je veľmi dôležité vedieť ako sa 
ovládať, ako sa s hnevom vyrovnať. 
Známe sú dva spôsoby. Obidva majú 
svoje korene už v dávnej minulosti. 
Napríklad Seneca, predstaviteľ rímske-
ho stoicizmu tvrdil, že normálny člo-
vek by mal úplne ovládať svoje emó-
cie. Stručne povedané: „Zatni zuby, 
potlač hnev a plň si ďalej svoje povin-
nosti.“ Potlačenie hnevu už v zárodku 
si zvolil aj sv.František Salezský. On 
bol známy svojou dobrotivosťou, lás-
kavosťou a trpezlivosťou. Jeho priro-
dzená povaha však bola iná. Bol ľahko 
vznetlivej a výbušnej povahy. Keď ho 
exhumovali v súvislosti s jeho kanoni-
záciou, údajne jeho žlč bola stvrdnutá 
ako kameň. Z toho sa usudzovalo, že 
musel veľmi bojovať sám so sebou, pri 
potláčaní hnevu. Tento spôsob potlá-
čania hnevu je určite veľmi účinný, ale 
je spojený tiež s rôznymi problémami. 
Ak sa niekomu stane krivda a postih-
nutý človek potlači hnev tak, že ho ani 
nedá najavo, mnohí si potom dovolia 
doslova šliapať po jeho právach a takto 
posmelení môžu robiť krivdu aj iným. 
Hovorí sa, že múdry sa nikdy nepo-
mstí, ale na urážku zabúda. 
Druhý spôsob, podľa Aristotela si zvo-
lil napríklad sv.Tomáš Akvinský. Pod-
ľa neho, ak sa stane krivda, treba ju 
prijať, ale nereagovať na ňu ihneď v 
hneve. Treba vyskúšať napríklad roz-
hovor s človekom, ktorý mi ubližuje. 
V mnohých prípadoch on ani nemusí 
vedieť o tom, že on práve mne ubližu-
je. Z rozhovoru sa môže ukázať, že aj 
vo mne môže byť chyba. Že moje po-
treby sú prehnané, že vyžadujem nie-
čo, na čo nemám nárok alebo, že som 
príliš citlivý a urážlivý. Na tieto veci 
by som možno bez toho rozhovoru 
ani nemusel prísť. Teda treba počkať 
až hlava z hnevu vychladne a konať až 
potom. Pochopiteľne, že takýto rozho-
vor nemusí byť vždy príjemný. Môže-
me sa pritom dozvedieť o sebe aj veci 
nepríjemné. Pravda býva obyčajne 
vždy nepríjemná. Pred súd pôjde kaž-
dý, kto sa na svojho brata hnevá (Mt 5, 
21-22). Toto nie je odsúdenie emócie 

hnevu, ale správanie sa, ktoré následne 
súvisí s hnevom. Hnevajte sa, ale ne-
hrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim 
hnevom (Ef 4,26). Je teda možné hne-
vať sa a nehrešiť? Áno, ale treba prísne 
rozlišovať medzi oprávneným hnevom 
a správaním a, ktoré hnev spôsobil. Aj 
Kristus Pán, mierny, pokorný a tichý 
srdcom, u ktorého ako vieme všetko 
dýcha láskou, vzbĺkol svätým hnevom, 
keď vyháňal z chrámu peňazomencov. 
Dokonca až dvakrát. Prvý raz na za-
čiatku jeho činnosti(Jn 2,13-25) a 
druhý raz na konci jeho pôsobenia 
(Mt 21,12-13). jeho hnev však nijako 
neprekračuje hranice. Je spojený s 
miernosťou a múdrosťou. Už v Sta-
rom zákone v 3. knihe Mojžišovej (Lv 
19,18) je napísané: „Nebuď pomstivý 
proti príslušníkom svojho ľudu, nehľadaj 
voči nemu pomstu, ale miluj blížneho 
svojho, ako seba samého.“ Veľkosť a 
novota Pána Ježiša je v príkaze milovať 
všetkých, teda aj nepriateľov a modliť 
sa za tých, čo vás prenasledujú...(pozri 
Lk 6,27-38; Mt 5,38-44). v citovanej 
3. knihe Mojžišovej nie je doslova 
napísané, že nepriateľa treba nenávi-
dieť. Pod pojmom blížneho svojho, 
tam, ale chápali iba svojich súkmeňov-
cov. Vtedy svojich nepriateľov zabíjali. 
Lásku k nepriateľovi mnohí chápu ako 
prevrátenie ľudských vzťahov, ako 
bláznovstvo. Pre človeka je totiž priro-
dzené, že miluje len seba. Pre neho je 
ľahšie nenávidieť ako milovať toho, 
kto ho nenávidí. Hoci takmer každý 
vie, že zo sebalásky a egoizmu sa rodia 
všetky biedy sveta. Veď každý, kto 
nenávidí je nešťastný, ten určite trpí 
najviac. 
Myslím, že preto nám Pán Ježiš prika-

zuje milovať aj svojich nepriateľov, 

hoci je to nesmierne náročné, aby sa 

naozaj prevrátili ľudské vzťahy. Iba tak 

sa prevráti aj dnešný svet, plný nená-

visti, zla a zúfalstva na jeho pravý 

opak. Teda, aby sa prevrátil na svet 

plný šťastia, dobroty, útechy a lásky. 

 

J. Vančo 

Hnev a láska 
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Veľmi som sa tešil na diecézny mlá-

dežnícky ples. Pár dní pred ním mi 

ochorela tanečná partnerka. Tak 

som si rýchlo začal hľadať druhú. Už 

som dúfal, že sa nič nepokazí. Nad-

išiel deň D, kedy bol ples. Od rána 

som sa naň tešil. Doobeda ma začal 

bolieť hrudník pri dýchaní. Vtedy 

som si pomyslel, že sa opakuje sce-

nár, ktorý bol počas leta minulý rok, 

že som sa viac namáhal ako som sa 

mal. Rodičia ma už začali prehová-

rať, aby som nešiel na ples. Som 

tvrdohlavej povahy, takže som im 

povedal, že idem, že nič zlé to nie je. 

Dal som si lieky pro� boles� a šiel 

som na ples. Na plese som moc ne-

tancoval, keďže sa boles� zväčšova-

li. Prišiel som domov, hneď som šiel 

spať, aby som vstal ráno do kostola. 

Ráno, keď som sa zobudil, zostalo 

mi veľmi zle. Rodičia išli so mnou na 

pohotovosť do Trnavy. Tam mi po 

vyšetreniach, ktoré som absolvoval 

zis�li pneumotorax(spľasnu�e pľúc) 

a musela nastať operácia. Kým som 

čakal na chirurgii, tak som prosil 

Pána Boha, aby mi dodal silu, aby 

som to všetko zvládol. Počas pobytu 

v nemocnici, kde som bol pripútaní 

5 dní na lôžku a pripojený na prí-

stroje, som sa hlavne modlil za našu 

farnosť a obetoval za ňu všetky �e 

boles�, ktoré som mal. Potom som 

si čítal Sväté písmo, ktoré mi dodá-

valo ďalšiu silu, ktorú som potrebo-

val. Mal som aj veľmi milý zdravot-

nícky personál, ktorému za všetko 

ďakujem. Keď ma v piatok prepus�li 

z nemocnice, už som sa veľmi tešil, 

že budem môcť ísť do kostola, aj 

keď iba v nedeľu. Nasledovala liečba 

v Podunajských Biskupiciach, kde 

som mal tú česť  stretnúť sa so vzác-

nym človekom – nemocničným kňa-

zom, misionárom Pátrom Frankom 

Vandegehuchte MSC, ktorý 

ma vyspovedal a dal mi prijať Svia-

tosť oltárnu. NavšEvil ma aj ďalší 

deň, stali sa z nás priatelia. Po doho-

vore so sestričkami som ho poprosil, 

či by mohol vysvä�ť detské oddele-

nie. On sa tomu veľmi potešil. Vtedy 

som si uvedomil význam môjho po-

bytu v nemocnici, že Pánove cesty 

sú nevyspytateľné. Prežil som boles-

�, ale aj rados�, a nakoniec som bol 

aj trochu smutný, keď som musel 

odísť skôr ako sa vysvä�lo oddele-

nie.  

Páter Frank Van-

degehuchte MSC 

Narodil sa v roku 

1960 v Belgicku. 

Koncom augusta 

1994 prišiel do 

Jarku pri Nitre ako jeden z prvých 

členov novej MSC komunity. Osem 

rokov pracoval ako kaplán v Nitre. V 

duchovnom centre - Dome Srdca 

Ježišovho viedol duchovné cvičenia, 

duchovné obnovy pre rodiny a akcie 

pre ľudí trpiacich rôznymi formami 

závislosE. Vedie takisto spoločen-

stvo Laikov Rodiny Chevaliera. Od 

roku 1996 a od roku 2001 v spolu-

práci s Laikmi, pripravuje Misijný 

kalendár "Pre teba".  

Od roku 2003 sa venuje duchovnej 

službe v nemocnici v Bra�slave - 

Podunajských Biskupiciach a súčas-

ne je rektorom Kostola Svätého krí-

ža, kde sa uchovávajú relikvie blaho-

slavenej sestry Zdenky Schelingovej 

a každú poslednú nedeľu v mesiaci 

sa koná k nej púť. 

 

Pátra Franka som sa spýtal: 

A ko vníma svoje pôsobenie na 

Slovensku? 

V tretej kapitole našich konštitúcii 

sa okrem iného píše – vo všetkých 

chudobných a maličkých, vo všet-

kých obetiach nespravodlivosti 

a násilia spoznáme Kristovu tvár. On 

nás žiada, aby sme Jeho lásku vniesli 

do ich životov. Odpovedajúc na túto 

výzvu som začal pracovať medzi 

chorými, ktorí prežívajú rôzne utr-

penia v jednej nemocnici. Môj svet 

sa odrazu zúžil na plochu nemocnič-

ných izieb, ktoré sa mi stali terajším 

domovom, hoci ako misionár po-

chádzam z Belgicka. Som rád, že 

rečová bariéra už po 10 – tich ro-

koch pominula a mal som možnosť 

spoznať mentalitu a kultúru tohto 

národa. Ťažšie to bolo so skúsenos-

ťou pri práci s nemocnými, keďže 

niekoľko rokov som prak�zoval pre 

ľudí duchovné cvičenia, vysluhoval 

sviatos� a pre rodiny s deťmi som 

realizoval víkendové pobyty v Nitre. 

Mať účasť na pocitoch Kristovho 

Srdca zároveň ho ponúknuť tým 

najbiednejším, ktorí sú odkázaní na 

pomoci iných, neje vždy jednodu-

ché. Samotný súcit nestačí. Stretá-

vam po izbách ľudí, ktorí zúfajú, pla-

čú i reptajú zároveň, prečo práve im 

sa dostalo takéhoto utrpenia. Nuž 

skúste povedať pacientovi, ktorému 

práve odrezali konča�nu alebo je 

napojený na viacero prístrojov pár 

hodín pred smrťou, že ho Pán Boh 

miluje nekonečnou láskou?! V tom 

čase mi nič iné ostáva, iba prosiť 

Pána o zmenu ich srdca, aby pocho-

pili, že obetovaná bolesť je najväč-

ším darom a požehnaním. Požehna-

ním nielen pre ...?..., ale aj pre rodi-

B o l e s t i — r a d o s t i  
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Prvý slovanský pápež Ján Pavol II. bude sväto-
rečený v nedeľu Božieho milosrdenstva 1. Má-
ja, Na Námestí svätého Petra sa očakáva asi 
2,5 milióna pútnikov. Pretože námestie môže 
pojať iba niekoľko stotisíc ľudí, budú na okoli-
tých uliciach postavené veľkoplošné plátna na 
videa, na ktorých bude možno sledovať omšu 
blahorečenia.  
 
Modlitba za vyprosenie milostí na prího-
vor Božieho sluhu pápeža Jána Pavla II. 
Ó ,  N a j s v ä t e j š i a  T r o j i c a , 
ďakujeme ti, že si dala Cirkvi milosť daru 
pápeža Jána Pavla II., ďakujeme ti za než-
nosť tvojej otcovskej lásky, za slávu Kristov-
ho kríža, za žiaru Ducha Svätého, ktorá cez 
neho prežaruje. S dôverou v tvoje nekonečne 

milosrdenstvo a na materinský príhovor 
Panny Márie, nám poskytol živý obraz Ježi-
ša, Dobrého pastiera, a ukázal nám, že svä-
tosť je potrebným rozmerom kresťanského 

života a cestou do-
siahnutia večného 
spoločenstva s tebou. 
Daj nám na jeho prí-
hovor a podľa tvojej 
svätej vôle milosti, o 
ktoré žiadame s náde-
jou, že bude čoskoro 
pripočítaný medzi tvo-
jich svätých. Amen. 

Modlitba za blahorečenie prvého slovanského pápeža 

nu, okolie, personál a nakoniec aj 

pre mňa. Keď sa vraciam späť do 

svojej izby, pred očami mi defilujú 

tváre ľudí, ktorým som milosti Boží 

mohol udeliť sviatosti zmierenia, 

eucharistie a pomazania. Sú to tváre 

Krista. Každý z nich má svoju cestu – 

jedni sú na Golgote, iní visia na kríži, 

niektorí sa nedožijú ďalšieho dňa, 

ale viacerí majú opäť šancu žiť 

v zdraví svoj život... Ďakujem Bohu, 

že ako misionár Jeho Srdca môžem 

klásť ruky na trpiacich a v modlitbe 

vyprosovať pre nich zdravie na duši 

i na tele. Dôverujúc v Božie milosti 

verím, že si ich všetkých privedie 

náš dobrý Pastier do svojho náručia. 

A preto Vás aj ja prosím o neustále 

modlitby za tých, ktorí musia piť 

z horkého kalicha utrpenia. 

MatúšMatúšMatúšMatúš    

Zamyslenie generálneho vikára 

Trnavskej arcidiecézy Ladislava 

Kunu k mottu Noci kostolov 

2011: 
"Pre mnohých dnešných ľudí je už 
kostol prežitok. Síce v niečo veria, 
možno aj v Boha, ale Cirkev 
a s ňou aj chrám k tejto ich viere 
nepatria. Kostol ako taký však nie 
je len staromódne miesto 
s hrubými múrmi. Nie je to opuste-
ný, bezútešný a „bezdušný“ prie-
stor, ktorý z nás vycicia poslednú 
nádej a ohromí svojou hrozivou 

mohutnosťou. Kostoly, do ktorých 
Vás pozývame počas Noci kostolov, 
sú živé. Ich múry dýchajú svet-
lom. Kostol v pravom zmysle slova 
je miesto, kde nás preniká láskavá 
Božia prítomnosť; kde sa v blízkom 
a bezprostrednom kontakte 
s Pánom vesmíru môžeme ponárať 
do najbytostnejších otázok vlastné-
ho srdca a mysle. Chrám nás nád-
herne omámi ponukou prežívať 
svoje bežné aj nevšedné dni 
v spoločenstve a v medziľudských 
vzťahoch. Noc kostolov chce pripo-

menúť, že kostol je tu naozaj pre 
každého. Chce priblížiť širokej ve-
rejnosti kresťanstvo ako živú, zaují-
mavú a modernú vieru, ktorú žijú 
normálni ľudia. Príďte a pokojne 
sa v duchu alebo nahlas pýtajte to, 
čo chcete vedieť. Či už počas boha-
tého programu Noci kostolov alebo 
v ktoromkoľvek kostole, kedykoľvek 
budete cítiť potrebu rozmýšľať vo 
svojom srdci." 
 
 
 

Rozjímam vo svojom srdci noc čo noc, premýšľam a v duchu sa pýtam.   Porov. Ž 77,7 

Motto	pre	NOC	KOSTOLOV	v	Trnavskej	arcidiecéze	na	rok	2011: 

Noc kostolov bude v Trnavskej arcidiecéze 27. mája.  

Bližšie informácie na stránke www.nockostolov.sk 
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V mesiaci máj sa snažíme horlivejšie prejaviť svoju úctu k našej nebeskej Matke Panne  

Márii. Aby však naša úcta bola auten�cká, nikdy ju nemožno odtrhnúť od viery v Krista.  

Vieru máme pestovať spôsobom per Mariam ad Iesum – skrze Máriu k Ježišovi 

MARIÁNSKA ÚCTA 
Panne Márii určite patrí naša zvýše-

ná pozornosť a zbožná úcta, a to pre 

jej dôverný vzťah ku Kristovi, jej 

miesto v dejinách spásy, dokonalé 

vykúpenie a jej špecifické začlenenie 

do Cirkvi. Mária zahrňuje do tepla 

svojej starostlivej lásky všetkých ľu-

dí. Úcta patriaca Panne Márii 

(hyperdulia) prevyšuje vo vysokej 

miere úctu, ktorá sa má vzdávať 

ostatným svätým. Nie je však čímsi 

medzi adoráciou a  uc�evaním svä-

tých. Nie je ani zmiešanou formou. 

Nezabudnime, že ak má naša úcta k 

nej byť správna, pre nás osožná a 

Bohu milá, musí patriť k úcte, ktorá 

je primeraná stvoreniu a  podstatne 

sa líši od úcty k Bohu. Veď Mária, 

naša Matka, nie je bohyňa, ale po-

korná Služobnica Pána...  

PLACHÁ MODLITBA ZA MAMKINO SRDCE 

Keby som videla 
i v najskrytejšom sníčku, 

kde na zemi je toľko dobrých slov, 
zložila by som z nich modlitbu za mamičku.  

Veď ona sama je už modlitbou. 

Jej pohladenie, 
jej úsmev i jej vráska, 

sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh.  
Mama je láska. 

Lebo aj Boh je láska. 
Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch. 

“Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi?” 
usmial sa Stvoriteľ, 

keď stvoril srdce mamy. 

A vedel dobre, že nemôže byť iná.  
Pretože raz aj On 

jej zverí svojho Syna. 

 

Milan Rúfus 

Druhá májová nedeľa sa slávi ako deň matiek. 
V mesiaci máji, ktorý je zvlášť zasvätený úcte Panny 
Márie, Božej Matky a našej nebeskej Matky, takto 
prejavujeme úctu i našim pozemským matkám. 
Úprimnosť a otvorenosť detí poteší snáď každú maku  
na svete. A keďže chceme pri príležitosti sviatku ma-
tiek všetky potešiť, najmä naše čitateľky, spýtali sme 
sa detí a mládeže, čo pre nich znamená mama. Odpo-
vede nech sú pre vás povzbudením do vašich mater-
ských povinností. 

Barborka: Mama je jedno dobré stvorenie, ktoré pomô-

že, keď vie pomôcť, keď potrebujeme poradiť vie aj pora-

diť, vie utešiť, radovať sa aj z maličkos�, vie veľa veci na-

raz urobiť mali by sme jej byť vďačný za všetko ona nám 

dala život :). 

Samo:  Je to pre mňa niečo bez čoho by som bol tak tro-

chu v keli. Potrebujem ju.  

Zuzka: Pre mňa mama znamená priateľku, ktorej sa mô-

žem s hocičím zveriť alebo sa jej opýtať na názor, je to 

človek, ktorý mi povie aj kri�ku a je ku mne úprimná. 

Andrej: ...je pre mňa niekym, o koho by som nechcel ni-

kdy prísť, niekto ako Boh... 

Danielka: Mama je niekto kto mi dal život, človek, ktorý 

sa o mňa stará, berie ma takú aká som, vychováva ma, 

stojí pri mne v dobrom i v zlom, podporuje ma, je to člo-

vek, ktorému na mne záleží a ktorý ma má rád  

Janko: Moju mamu mám po Pánu Bohu a Pane Márii naj-

radšej na svete. 

 

Magdalénka: Moja mamina je pre mňa milujúcim rodi-

čom a som Bohu vďačná za to, že mám mamu takú, akú 

mám a za nič na svete by som je nevymenila a nedoká-

žem si predstaviť život bez nej. 
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Nie je to život bez problémov a ťažkosE, ale je bo-

hatý a pekný. Sme radi, že nás Pán Boh deťmi po-

žehnal. Zakúsili sme, že prvé dieťa som spontánne 

potra�la, preto vieme, aké je to ťažké 

stra�ť aj nenarodené dieťa a aké 

by bolo ťažké zostať žiť bez deE. 

Tak ako postupne prichádzali na 

svet, tak sme ich s láskou prijímali, 

hoci už zdravie na 100% neslúžilo, 

ale rovnako sme sa tešili na všet-

ky, pretože sme ich chceli. Prišiel 

na svet syn, ktorému sme sa veľmi 

tešili. Spravili sme si ďalšie plány 

do života. Začali sme stavať dom, 

zakrátko nato sme zis�li, že čaká-

me ďalšie dieťatko. Veľmi sme sa 

tešili, ale šťas�e netrvalo dlho, 

pretože v poradí tre�e dieťa – syn sa                              

narodil o mesiac skôr, ale mŕtvy a u mňa nastali 

vážne zdravotné problémy. Lekári manželovi ozná-

mili 5 dní po pôrode, že do rána sa rozhodne o mo-

jom osude. Viete si predstaviť čo to bolo pre neho a 

rodinu? Po pôrode mi bola zistená nezrážanlivosť 

krvi, obojstranný studený zápal pľúc, črevné prob-

lémy. Týždeň mi �ekla krv, plazma, infúzie, krv, 

plazma, infúzie, keď si na to spomeniem, rozmýš-

ľam ako som to prežila. A čo bolo najhoršie skola-

bovali mi obličky a aby som prežila, musela som 

nastúpiť na dialýzu, kde ma vozili na posteli 3x do 

týždňa na 4 hodiny po dobu 4 týždňov a potom 

akoby zázrakom začínali postupne pracovať. Keď 

prišiel ku mne lekár, chy�l ma za ruku a povedal: 

„Nie my sme Vás zachránili, Vás zachránil niekto 

iný, pozrite sa hore.“ v pamä� mi utkvelo len to ako 

som Pánu Bohu ďakovala, že som to prežila a po-

tom postupne prichádzali prosby. Prvá prosba bola 

ostať medzi svojimi aspoň sedieť na posteli, po-

stupne som si pridávala, dostať sa aspoň na vozík, 

prejsť aspoň po dome a Pán Boh ma vypočul a tak 

ako dopus�l, tak ma aj neopus�l. Postupne som sa 

naučila aj chodiť a vrá�la do normálneho života ako 

predtým. S manželom a synom sme sa spolu večer 

modlievali. Spoločné modlitby boli napokon vysly-

šané, aj keď rozhodnu�e nebolo ľahké, nakoľko le-

kári boli pro�, narodili sa nám ešte dve 

krásne, zdravé de�. Veľa ľudí sa nás 

pýtalo, niektorí aj odsudzovali, načo 

chceme toľko deE, či nemáme ro-

zum po tom všetkom, čo sme preži-

li. Ďalší vraveli, že musím byť silná, 

keď som sa rozhodla pre ďalšie de�. 

Nemyslím si, že som bola silná, ale 

Boh a Panna Mária mi tú silu dávali. 

Spolu s manželom ďakujeme za 

všetky de� dodnes. Tie naše staros� 

a trápenia, ktoré sú aj v našej rodi-

ne, spolu s radosťami prikladáme ako 

polienka na náš oheň lásky, a čím viac je 

tých polienok, tým je plameň väčší a my môžeme 

dnes povedať, že sa máme omnoho radšej, ako v 

deň našej svadby. Týmto našim svedectvom by som 

chcela povzbudiť všetky ženy, ktoré nie sú rozhod-

nuté pre materstvo resp. matky, ktoré s obavami 

očakávajú narodenie ďalšieho dieťaťa, nech sa ne-

boja prijať dieťa ako plod manželskej lásky, veď je 

to veľký Boží dar, ktorý obohaE manželský život. 

Život s deťmi je krásny. 

Manželia Ješkoví 

Naše svedectvo: vychovávame 3 deti 

MatkaMatkaMatkaMatka    

Nepýtala sa, či chcem, 

a predsa mi život dala. 

Len tebe vďačím, viem, 

rozkvitnutá ruža stála... 
 

Nepýtala sa, či chcem, 

a privinula ma k hrudi. 

Narodený lásky sen 

v zemi prapodivných ľudí... 
 

Matka, tak si ma chcela, 

skrátka láskou si celá. 

Matka ľudstvu zvestujem, 

skrátka, že ďakujem. 
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V tomto čísle pokračujeme Žilin-V tomto čísle pokračujeme Žilin-V tomto čísle pokračujeme Žilin-V tomto čísle pokračujeme Žilin-

skou diecézou. skou diecézou. skou diecézou. skou diecézou.  

Dňa 14. februára 2008 Svätý Otec 

Benedikt XVI. zriadil Žilinskú diecézu 

a za prvého žilinského diecézneho 

biskupa vymenoval Mons. doc. 

ThDr. Tomáša Galisa, PhD., dovtedy 

�tulárneho bitského a banskobys-

trického pomocného biskupa. Farský 

kostol Najsvätejšej Trojice v Žiline 

ustanovil za katedrálny chrám diecé-

zy. Mons. Tomáš Galis kánonicky 

prevzal úrad žilinského biskupa v 

Žiline dňa 15. marca 2008. La�nský 

názov diecézy určila Kongregácia 

pre biskupov v tvare „Dioecesis Žili-

nensis“. Nebeskými patrónmi Žilin-

skej diecézy sú naši slovanskí viero-

zvestovia sväE Cyril a Metod. Diecé-

za má 10 dekanátov, 99 farnosE a 5 

pútnických miest,  a to Dubnica nad 

Váhom, Rajecká Lesná, Vrch Živčá-

ková, Oščadnica a Višňové. 

Vysvetlenie pôvodu erbu Žilinskej 
diecézy  
 

Základom erbu Žilinskej diecézy je 

dvojkríž z erbu Nitrianskej diecézy. 

Pravdepodobne ide o upravený 

symbol z uhorského panovníckeho 

erbu. Tento kríž pripomína cyrilo-

metodské obdobie diecézy. Do erbu 

Žilinskej diecézy bol vložený na pa-

miatku toho, že Žilinská diecéza 

vznikla odčlenením čas� územia Nit-

rianskej diecézy. Svätci Cyril a Me-

tod sú �ež patrónmi Žilinskej diecé-

zy. Kríž však pripomína aj dvojkríž z 

mestského erbu Žiliny, na znak toho, 

že Žilina je sídelným mestom diecéz-

neho biskupa. Božie oko v trojuhol-

níku, v pravom hornom rohu šEtu 

symbolizuje zasvätenie katedrály v 

Žiline Najsvätejšej Trojici. Mušľa v 

ľavom hornom rohu šEtu pochádza 

z erbu pápeža Benedikta XVI., na 

pripomienku toho, že tento pápež v 

roku 2008 Žilinskú diecézu erigoval. 

Modrá farba 

šEtu symbolizu-

je Preblahosla-

venú Pannu 

Máriu, ktorej je 

v Žilinskej die-

céze preukazo-

vaná veľká úc-

ta, čoho dôkazom sú aj viaceré ma-

riánske pútnické miesta. PoužiEm 

modrej farby je zabezpečenie odlí-

šenia erbu Žilinskej diecézy od erbu 

Nitrianskej diecézy a erbu mesta 

Žiliny. Mitra nad šEtom pripomína, 

že ide o erb biskupstva. 

Súťaž k Roku Panny Márie Trnavskej - otázka na apríl 

Pred akou vážnou udalosťou sa v roku 1663 obraz Panny Márie Trnavskej potil kr-
vou?  

Ob-

raz 

Pan-

ny 

Má-

rie 

Tr-

navskej sa tešil veľkej úcte. Neustále 

k nemu prichádzali veriaci so svojimi 

modlitbami a prosbami. Začiatkom 

roka 1663 začali Turci postupovať na 

sever s cieľom dobiť kresťanskú Eu-

rópu, čo vzbudzovalo u ľudí opráv-

nený strach. Od 5. júla, po vybudo-

vaní mosta cez Dunaj pri Štúrove, 

Turci napredovali ešte rýchlejšie. 

Hoci Trnava mala pevné mestské 

hradby, mnohí opúšťali mesto. 

Ostrihomská kapitula sa odsťahova-

la do Bra�slavy a v Trnave zostali len 

niektorí kanonici a kňazi Spoločnos� 

Ježišovej pre duchovné potreby oby-

vateľov. V spomínanom čase, v júli 

1663, sa  v Trnave udiala mimoriad-

na a ľudsky nevysvetliteľná udalosť. 

Na obraze Panny Márie v Dóme sv. 

Mikuláša sa objavili krvavé slzy. 

Matka Božia nielen varovala, ale aj 

mesto ochránila. Veď ako inak si 

vysvetliť, že okolo Trnavy drancujúci 

Turci, samotné mesto Trnavu nena-

padli? O tomto mimoriadnom úkaze 

na mariánskom obraze je pomerne 

málo správ. Príčinou sú neutešené 

pomery, ktoré nedovolili vyšetrova-

nie. Táto ľudsky nevysvetliteľná uda-

losť však žila v srdciach i mysliach 

veriacich. Rodičia o tom rozprávali 

svojim deťom a tradícia nám ucho-

vala zázračné udalos�.  O štyridsať-

päť rokov neskôr, pri vyšetrovaní 

opätovného slzenia obrazu, svedky-

ňa Alžbeta Turociová uviedla, že už 

jej mama ju viedla k tomu, aby voči 

obrazu, ktorý videla slziť krvavé 

kvapky, prejavovala zvláštnu úctu. 

Aj Juraj Mártonfi vo svojej práci

(Denuo erumpens...) z roku 1709 

spomína: „Dozvedel som sa od star-

ších obyvateľov mesta o nepretržitej 

tradícii, ktorá hovorí, že pred onou 

hroznou porážkou, ktorú kresťania 

utrpeli od Turkov pri Štúrove v roku 

1663, tento obraz sa po�l krvou a na 

tých miestach, kde tento krvavý pot 

vychádzal, ešte doteraz možno vi-

dieť stopy po farbe krvi.“ Podobné 

správy zaznamenal aj trnavský ro-

dák, kanonik Andrej Krtossy, ktorý 

dal v roku 1697 postaviť prvý oltárik 

s obrazom Panny Márie v Kaplnke 

sv.Kríža. Medzi svedectvami marián-

skej úcty je aj po slovensky písaná 

základina Mar�na Torena z roku 

1698, kde sa �ež spomína krvavé 

slzenie obrazu z roku 1663. 
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