
Šťastné a veselé!

Nad Betlehemom jasná hviezda,
to prekrásne znamenie.

Príchod Svetla, lásky, šťastia,
nositeľa nádeje.

Krásne Vianoce a šťastný nový rok
Vám praje redakcia.
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Úvodník

Milí farníci,
prihovárame sa Vám druhým číslom Mariánske noviny. Je potešiteľné, 
že náš časopis zanechal silný ohlas medzi vami. Je jasné, že v našom 
priestore bude mať svoje miesto už aj preto, že sa blížia vianočné 
sviatky. Sú to najkrajšie sviatky, rodinné sviatky ktoré nás zbližujú. 
Stará legenda hovorí, že počas betlehemskej noci brázdil planinu 
okolo mestečka hladný vlk. Zacítil vôňu ohňa a množstvo ľudí, ktorí 
betlehemskej maštaľke oslavovali narodenie Dieťaťa. Priplazil sa 
medzi nich a pozeral. „Čo to len oslavujú toto malé decko, sú tí ľudia 
hlúpi. Veď toto decko by bolo sústo na dva razy.“ A už sa blížil dieťaťu 
aby ho uchmatol z kolísky. V tom sa dieťa naňho usmialo. Toto 
zasiahlo vlka ako blesk. Čosi sa v ňom pohlo a hútal v sebe: „Ako je 
mu zima tomu malému.“ A začal ho svojím dychom zohrievať. A tak 
sa z vlka šelmy stal opatrovateľ detí. V tom praskla koža na tele vlka a 
stal sa zázrak. Z kože vyskočil mladý, švárny junák. Ľudia zhíkli od 
prekvapenia. Iba stará babka pokojne poznamenala: “ Vidíte láska 
zmení aj vlka na človeka.“  Tak toto sú Vianoce, láska Božia útočí na 
nás.

 Želáme Vám pokojné, radostné, láskyplné Vianočné sviatky.

Vaša redakcia

Zrnko múdrosti

Pokora a používanie rozumu, vtom spočíva pravé kresťanstvo. 
(Pascal)

Sviatok Svätej Rodiny

Tematika rodiny patrí k tým najdôležitejším problémom dnešnej doby. 
Cirkev ho veľmi silno vníma, preto sa právom pýta s každým z nás na 
Boží zámer s ľudskou rodinou. Pri hľadaní odpovede a riešení 
problémov nám ponúka ako vzor Svätú rodinu, ktorá žila 
plnohodnotným ľudským životom a poznala radosť i trápenie.
Rodina, v ktorej sa narodil Boh, Ježiš Kristus, je rodinou, ktorá môže 
byť vzorom. V nej môžeme nachádzať krásu i 
úskalia, šťastie i bolesť. Tu poznávame, čo 
znamená žiť v pravej láske, čo znamená 
posvätnosť i neporušiteľnosť rodinných zásad. 
Rodina, v ktorej vyrastal Ježiš, nám ukazuje, aká 
má byť výchova. Skrze ňu môžeme pochopiť, aké 
je povolanie rodiny v poriadku dnešného sveta. 
Ona nebola bez problémov, ale Božia prítomnosť 
jej dávala silu a vnútorný pokoj. Prvým putom 
každej rodiny je Ježiš. Vinou straty hodnôt a ideálov spojených s 
materializmom i laxným prístupom k životu a výchove sa dostávajú 
naše rodiny do problémov, ktoré sú často veľké a ťažké. Pomoc 
potrebujú rodiny rozbité nezhodami v manželstve, tie, ktoré prišli o 
niektorého zo svojich členov i tie, ktoré žijú na hranici životného 
minima alebo sú nepochopené. Riešenie nie je v naháňaní sa, ale v 
pokoji. V tichu prichádza Boh – Kristus. On nech je putom i riešením. 
Nedá materiálne bohatstvo, ale dá pokoj.
Nazaretská rodina dala svetu Ježiša a tu je niekde poslanie dnešnej 
rodiny: dať svojmu okoliu Ježiša. Nebojme sa toho!

Milí čitatelia, touto rubrikou chceme vo vás prebudiť záujem o veci  
všedné i neobyčajné. Pýtajte sa! Radi odpovieme na vaše otázky 
týkajúce sa duchovného života, Cirkvi, farnosti, medziľudských 
vzťahov a pod. Svoje otázky môžete zasielať na adresu redakcie  

alebo vhodiť do pripravených schránok v našich kostoloch. Na vaše 
otázky sa teší redakcia.



Správne riešenia

Pre bystré hlavy:

                           
                           Riešenie č. 1- Adam a Eva 

                           Riešenie č. 2- Najjednoduchšie je ísť od konca.
                           

Ak mal Jano po treťom  prechode 24 korún, tak po druhom musel 
mať 12+24 t.j. 36 korún. Keď prešiel prvý krát, tak musel mať 
18+24 teda 42 korún. Predtým než začal prechádzať po moste mal 
teda 21 korún. Jano dostal od dobrého človeka 21 korún.

Matematicky vyjadrené: Jano mal x korún

1, prechod    2x – 24
2, prechod    (2x – 24). 2 – 24 
3, prechod    [(2x – 24) .2 – 24]. 2 = 24

                     (4x – 48 – 24). 2 = 24
x = 168/8
x =  21

Básnička od Mareka Štefanku

Noc tichá a nekonečná

Nad dedinkou slnko zapadá,
noc tichá a nekonečná ostáva.

Malé bábätko sa v Betléme narodilo,
menom Ježiško sa volalo.

Všetci ľudia prišli aha!
Prišli pozdraviť najväčšieho kráľa.

Malý Ježiško v jasličkách spí
a mi mu prajeme sladké sny.

Prišli ho pozdraviť traja králi,
veľkými darmi ho obdarovali.
Poďakoval sa im Ježiško malý

a mi už vieme, že Vianoce až s ním začali.

V jasličkách spí Ježiško malý 
a mi dávame zo srdca dary.

Náš kráľ sa narodil!
Zajasal kostol a anjeli s ním.



Správy z farnosti

1. O nový miništrantský časopis bol veľmi veľký záujem. Ľudia si 
brali aj z iných farností.

2. Dňa 23. novembra na hody v našom kostole hrala červenícka 
dychovka na chóre a dolu pred oltárom hrali a spievali „Malí 
huslisti.“

3. Dňa 29. novembra sa konal výlet miništrantov do Trenčína. Vyše 
30 miništrantov si pozrelo sídlo Matúša Čáka - Trenčiansky hrad. 
Potom nasledovala prehliadka trenčianskych kostolov a obchodov. 
Poobede sa veselá chasa pobrala do Piešťan, kde sa povozili na 
motokárach v centre MONZA. Akciu doprevádzal a hradil p. Farár.

4. Dňa 5. decembra prišiel Mikuláš do nášho kostola (M.J.). 
Prekvapením pre všetkých boli mikulášovsky vystrojení mladí 
huslisti v počte 10. Okrem nich sa predstavili 4 skupiny Mikulášov. 
Pri slabej účasti detí, Mikuláš rozdal vyše 200 darčekov, ktoré s 
radosťou si rozobrali staršie farníčky. Vydarenejší Mikuláš bol v 
Ratkovciach, kam prišli všetky deti z Ratkoviec a zo Žlkoviec spolu 
s učiteľmi. Balíčky financoval obecný úrad.

5. Dňa 8. decembra osadili nové dvere na spovedeľnici z firmy Plast 
Červeník. Akcia stála 32000 SK. Presne toľko sa vyzbieralo na 
hodovej ofere. Firma účtovala iba materiál. Vďaka 

6. Maliarske a murárske práce okolo dverí a vymaľovanie vnútra 
vykonal zadarmo p. Štefanka, za výdatnej asistencie p. Sobotu. 
Všetko zadarmo. Vďaka

7. Vianočná spoveď sa konala 18. decembra po celý deň. Zúčastnilo 
sa jej približne 300 ľudí.

Vianočná osemsmerovka



Noviciát zostal v Trnave až do roku 1930, keď sa presťahoval do 
Ružomberku. P. Mikuš inicioval založenie internátu pre chlapcov, u 
ktorých bola nádej, že po piatej triede gymnázia vstúpia do Spoločnosti 
Ježišovej.Dňa 2. februára 1931 bola zriadená slovenská závislá 
viceprovincia a P. Rudolf Mikuš bol vymenovaný za jej prvého 
viceprovinciála.Od 12. októbra 1934 pôsobil ako provinciál v 
Bratislave. P. Mikuš to využíval na stretávanie sa s novicmi, ktorí sa 
dostali na slobodu, alebo pracovali na stavbe mládeže ako sa v tom čase 
menovala stavba priehrady v Nosiciach pri Púchove. Neskôr bol ako 
starý a chorý premiestnený do Báču. Jeho činnosť neunikla bedlivému 
oku Štátnej bezpečnosti a v roku 1955 bol zatknutý. Bol obvinený z 
vlastizrady a v inscenovanom procese spolu s ďalšími jezuitami 
odsúdený na desať rokov väzenia. V roku 1960 bol na amnestiu 
prepustený a postupne žil v charitných domovoch v Jasove, Rúbani a v 
Beckove, kde zomrel a je pochovaný. Vo funkciách magistra novicov a 
provinciála sa významne zaslúžil o rozvoj slovenskej viceprovincie 
Spoločnosti Ježišovej. Tlačou vyšiel jeho preklad Duchovných cvičení 
sv. Ignáca z Loyoly a v rukopise zostal jeho rozsiahly komentár k 
Konštitúciám Spoločnosti Ježišovej. Spracoval a vydal v štyroch 
vydaniach základnú príručku Mariánskych kongregácií „V službách 
Kráľovnej nebies“, piate bolo vytlačené v roku 1949, potom zhabané 
štátnymi orgánmi a zošrotované. Bola to modlitbová knižka a príručka 
mariánskych kongregácií, ktoré sa na Slovensku bohato rozvinuli. 
Osobnú knihu spomienok na neho napísal P. Jozef Porubčan pod 
titulom Človek ako chlieb, ktorá vyšla tlačou vo vydavateľstve Dobrá 
kniha v Trnave v roku 1997.

8. Dňa 30. novembra sa v našom kostole uskutočnil adventný 
koncert.

Oznamy - Vianočný program 

Betlehémske svetlo pristane vlakom v Leopoldove dňa 21. decembra 
o 7:53 a o 10:56. Vlak R 6O5 a R 721.

Do nášho kostola privezú ho skauti o 11:45.

Polnočná svätá omša bude v Ratkovciach o 22:30 a v Červeníku o 
24:00.

Na Božie narodenie vo štvrtok o 15 hodine je jasličková pobožnosť. 
Vystúpia v nej deti z MŠ a ZŠ, a starší. 

Takisto sa chystá Superstar súťaž o najlepšieho speváka Vianoc z 
radou detí.

Obdobná pobožnosť na sviatok sv. Štefana bude v Ratkovciach o 
14:30.

Atmosféru Vianoc vhodne doplní vystúpenie mužského speváckeho 
súboru Bradlan z Trnavy, na sviatok sv. Rodiny dňa 28. decembra v 
nedeľu o 17. hodine.

Pripravuje sa na 4. januára vystúpenie mladých kostolných spevákov 
z Hodonína, prídu aj so svojim kaplánom. Táto akcia sa bude konať 
počas sv. omši o 11. hodine.

Dňa 26. decembra na sviatok sv. Štefana budú chodiť po obci 
koledníci od 13:00 hod.



Pre bystré hlavy
1. Mohol žiť voľakedy na svete taký človek, ktorý sa nenarodil a 
predsa zomrel? Ak áno kto to bol?

2. Kedysi dávno žil jeden povaľač Jano, ktorému sa nechcelo robiť. 
Pravdaže jesť sa mu chcelo, preto sa motal po dedine a žobral od 
každého koho stretol. Najradšej mal peniažky. Stále sa  sťažoval na 
ľudí, že sú zlí, skupáni a on hladuje.
Stretol raz dobrého človeka, ktorý mu dal nejaké peniaze. Janovi sa 
aj tak málilo. Povedal si, že by aj od čerta pomoc prijal.
Len čo to povedal, čert bol pri ňom. „Keď chceš ja ti pomôžem. 
Neboj sa bude to bez roboty a určite zbohatneš. Vidíš ten most, ak 
prejdeš po ňom a vrátiš sa ku mne nájdeš vo vrecku dvakrát toľko 
ako si mal. Pravdaže mi zakaždým musíš dať 24 korún.“ Jano 
súhlasil. Prešiel prvý krát po moste a naozaj mal dvakrát toľko. 
Vyplatil teda čertovi 24 korún a poď ho cez most druhý krát. 
Fungovalo to, ale keď prešiel tretí krát mal presne 24 korún, ktoré 
musel dať čertovi podľa dohody nezostalo mu nič. 
Koľko peňazí dostal Jano od dobrého človeka?

             (J. Vančo)
Zamyslenie

Čokoľvek robíš, rob to dokonale

V istých novinách bol vyhlásený konkurz na miesto technika v jednej 
automobilke. Na konkurz sa prihlásil mladý muž, ktorý mal viacero 
odporúčaní od rôznych vplyvných osôb.
Predseda výberovej komisie sa ho hneď v úvode opýtal: „V čom sa 
vyznáte najlepšie? Máte nejaký obor zvlášť obľúbený?“

Mladý muž odpovedal: „vyznám sa skoro vo všetkom .“ Začala sa 
živá diskusia čo všetko mladý muž vie. Predseda výberovej komisie 
ukončil diskusiu slovami: „Nemôžeme potrebovať nikoho, kto sa 

Rudolf Mikuš

Narodil sa 9. augusta 1884 v Ratkovciach v 
okrese Hlohovec a zomrel v noci z 25. na 26. 
marca 1972 v Charitnom domove v Beckove v 
okrese Nové Mesto nad Váhom. V Beckove je aj 
pochovaný. Bol zakladateľom slovenskej 
provincie. Pochádzal z roľníckej rodiny. Ako 
šestnásťročný vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. 
Noviciát si vykonal v Trnave v rokoch 1900 až 

1902, tu zložil aj prvé rehoľné sľuby 31. júla 1902. Potom si doplnil 
gymnaziálne štúdiá s maturitou. Rok študoval rétoriku v Sankt Andrä a 
nasledujúce tri roky filozofiu v Bratislave. Ďalšie tri roky pôsobil ako 
magister - vychovávateľ v Kaloči. Teológiu študoval v rokoch 1912-
1916 v Innsbrucku. Kňazskú vysviacku prijal 16. júna 1915. Po 
skončení štúdia teológie 30. júla 1916 narukoval ako poľný kurát, do 
civilu sa vrátil v novembri 1918. Tretiu probáciu si vykonal v Trnave a 
2. februára 1920 zložil posledné sľuby.
Po rozpade veľkej rakúsko-uhorskej monarchie vznikol ako jeden z 
nástupníckych štátov Česko-Slovenská republika, a následne aj 
československá jezuitská provincia so sídlom provinciála v Prahe. Na 
Slovensku mala Spoločnosť Ježišova v tom čase dva domy, a to v 
Bratislave a v Trnave. Rozdelenie členov uhorskej provincie do nových 
provincií sa uskutočnilo na základe dobrovoľného rozhodnutia 
miništrovať a bolo!  jednotlivých členov v roku 1920. Rozhodujúcim 
dátumom dol 31. júl, sviatok sv. Ignáca z Loyoly. Spolu s P. Mikušom 
sa rozhodli pre Česko-Slovenskú viceprovinciu 13 pátri, 17 rehoľní 
bratia, a 8 scholastici, spolu tridsať osem členov. Ďalší rehoľný dom 
pribudol v roku 1922 v Ružomberku, v bývalom kláštore piaristov, 
ktorí všetci odišli do Maďarska. Prvým predstaveným sa tu stal P. 
Mikuš. V roku 1924 bol ustanovený za rektora domu v Trnave a 
zároveň za magistra novicov. 



Celá redakcia vyprosuje našej p. kostolníčke ešte veľa 
požehnaných rokov v zdraví a bohatú odmenu od Pána  
Ježiša Krista.

A zároveň prikladáme blahoželanie pre pána kostolníka, ktorý sa pred 
pár dňami dožil sedemdesiatych rokov.

V deň krásneho Vášho sviatku,

keď ste dožili sedemdesiatku,

na Vás si spomína,

s láskou celá farská rodina.

Nech sa Vám dni šťastia množia,

nech Vás chráni ruka Božia.

V deň Vašich vzácnych narodenín,

prišli sme k Vám s pozdravením.

Dvíhame oči nad oblohu,

vznášame vrúcne prosby k Bohu,

aby po ďalšie dlhé roky,

s istotou viedol Vaše kroky.

Nech Vás vždy jeho milosť chráni,

nech splní každé z Vašich prianí.

To Vám praje redakcia časopisu v mene farskej rodiny.

vyzná skoro vo všetkom. Mohli by sme snáď prijať človeka, ktorý 
vie hoci iba jednu vec, ale tú vie dokonale.
Takých ľudí, ktorí vedia skoro všetko, ktorým sa niečo skoro podarí 
je veľa. Načo je taký človek, ktorý je skoro lekárom, ale v podstate 
nerozumie medicíne, skoro učiteľom, ale nevie učiť, skoro 
remeselníkom, ale nenaučil sa dokonale žiadnemu remeslu.   
Na patentových úradoch sú tisícky rôznych vynálezov bez úžitku. 
Len preto, že ich autori nemali vytrvalosti, ani dosť potrebných 
vedomostí, aby tieto boli užitočné. A tak zostáva nejeden skoro 
vynájdený stroj bez úžitku, stratený. Ba horšie než stratený, lebo 
dotyčný skoro vynálezca sa nenaučil pri tejto práci vytrvalosti, 
poctivosti a dôkladnosti. Toto slovo skoro je ako vidíte nebezpečné. 
Priviedlo mnohých ľudí k úpadku. Ľudia, ktorí by inak dosiahli 
väčších cieľov, keby si už v mladosti  zvykali na poctivú dôkladnú a 
dokonalú prácu, a hlavne keby sa naučili každú prácu, ktorú začnú 
tiež dokončiť. Je veľa takých ľudí, ktorí v dôsledku svojej vlastnej 
priemernosti zostali stáť takmer pred dosiahnutím svojich cieľov, 
pretože sa v mladosti uspokojovali s tým záludným slovíčkom skoro. 
Svoje úlohy sa skoro naučili, všetko čo mali urobiť skoro urobili, ale 
nič neurobili dokonale a celé.
Takýchto ľudí možno prirovnať k jednému chlapcovi, ktorého otec 
poslal hľadať stratené husi, a ktorý pri návrate domov otcovi 
odpovedal na otázku či našiel husi: „Áno otecko skoro som ich 
našiel.“
Vidíte aký veľký rozdiel je medzi slovami skoro a dokonale.

(J. Vančo)
Idú Vianoce

Začal sa advent, blížia sa Vianoce. Vianoce sviatky radosti a pokoja. Z 
rádia a televízie sa ozýva hluk reklamy a predvianočných nákupoch. 
Vzniká medzi ľuďmi zhon a nervozita.
Je to možné, aby očakávané Vianoce, sviatky radosti a pokoja, ako ich 
tak nazývame, boli príčinou takéhoto zhonu a nervozity? Má to vôbec 
logiku? Vianočné koledy sa kedysi spievali len a len na Vianoce. Teraz 



ich počúvame hádam aj dva mesiace pred nimi. Nieže by sa mi nepáčili, 
sú krásne, ale sú predsa vianočné. Veď aj pekné nové šaty nosíme len na 
sviatky a nie hocikedy. 
Robia sa rôzne ankety o Vianociach medzi ľuďmi. Niektorí ich majú 
radi, vravia: „Tešíme sa na Vianoce.“ Iní hovoria: Nemáme ich radi, pre 
nákupné horúčky, zhon, stresy atď.“ Áno žiaľ aj takéto názory sú. Z 
tohoto je zrejme, že veľa ľudí dnes nechápe pravý zmysel Vianoc. 
Vianoce predsa nikdy neboli obdobím zvýšeného nákupu rôzneho 
tovaru, aj keď mnohé sa kupovalo z lásky, ako darčeky pre svojich 
blízkych.
Nedovolíme, aby nám niekto vnucoval takéto Vianoce. Takéto sviatky 
pokoja sa ani nám predsa nemôžu páčiť. Vianoce sú oslavou narodenia 
Ježiška, čo je prameň lásky a pokoja, teda ozajstného šťastia.
Je dávno známe, že človek má veliké šťastie, ak má v sebe pokoj a lásku, 
ale najšťastnejší je vtedy, ak ten pokoj a lásku vie rozdávať aj iným. A o 
tom sú Vianoce.  

 (J. Vančo)

7. Prečo robíte túto prácu?

Touto prácou chcem slúžiť Pánu  bohu a ľuďom.

8. Pri kostolníctve ste zažila aj niečo dobrodružné? 

Tých dobrodružných príhod bolo viacej. Spomínam si, keď som 
začala kostolníčiť na Zelený štvrtok som mons. Hollého obliekla do 
zeleného rúcha z vedomím, že keď je Zelený štvrtok, tak patrí aj 
zelené rúcho. Raz na Veľký piatok po obradoch sme s Marekom M. 
dávali rúško z fialového plátna dolu z krížika nad Bohostánkom, 
nezaistil si rebrík a spadol na mňa aj s rebríkom. Rok ma bolelo 
plece, čo som nemohla na pravej strane spávať.

9. Ľutujete niečo v živote?

Ľutujem toho veľa, hlavne premárnené roky v mladosti.

10. Máte vysnívané miesto kam by ste chceli ísť?

Ešte som nebola v Lurdoch, rada by som ich navštívila. Pochopiteľne 
nebo.

11. Chcete sa cez Mariánske noviny niekomu poďakovať?

Chcela by som sa poďakovať všetkým, z ktorými som dochádzala do 
styku, duchovným otcom, ako prichádzali po sebe za ich obetavosť, 
láskavosť a trpezlivosť so mnou, pani Hricovej Angelke, ktorá ma v 
ťažkých chvíľach zastupovala, pani Dekanovej Marienke za pranie a 
žehlenie kostolnej bielizne, jej sestre Gitke a ich priateľkám, ktoré 
vymieňajú kostolné plachty, ženám čo upratujú kostol, organistke, 
spevákom, hudobníkom, miništrantom a všetkým farníkom dobrej 
vôle, ktorí mali so mnou trpezlivosť a tolerovali moje nedostatky.    



Rozhovor s pani kostolníčkou

1. P. Kostolníčka, Boh Vás veľmi obdaroval činorodou prácou. 
Máte mimoriadne želanie do ďalších rokov?

Aby farnosť, ktorá začala mala dlhodobé pokračovanie, a aby sa 
stále zveľaďovala.

2. Čím Vás obohacovalo kostolníčenie?

Prehĺbilo moju vieru a znalosť sv. Písma, tak že ma napr. svedkovia 
Jehovoví  nedostanú do úzkych.

3. Práca kostolníka je často namáhavá, však?

Niekedy. Keď sú hlavné sviatky ako Vianoce, Veľká noc a pod., 
opravách a úpravách kostola.

4. Koľko rokov ju robíte?

Prácu kostolníčky vykonávam jedenásty rok.

5. Ako ste sa k nej dostali?

Keď môj najmladší syn Miško miništroval, tak som chcela aby aj 
on čítal lekciu zo sv. Písma a on mi odpovedal, že až potom, keď 
budem robiť kostolníčku. Keď vdp. Záhradník prišiel k nám a 
ponúkol mi miesto kostolníčky, tak som to prijala a Miško prestal 

6. Máte radi túto prácu?

Áno

Vianočné zamyslenie

Milí  moj i ,  Pán Boh nás  s tvor i l  na  svoj 
obraz .  On je  Láska .  Celé  Vianoce  sú  o 
Láske .  Boh Otec  pos ie la  na  zem svojho 
S yna,  aby nám ukáza l ,  ako Láska  vyzerá , 
ako  chut í  a  ako sa  ž i j e .  Boh Otec  teda 
chcel ,  aby každý z  nás  bol  láskou. 
Prosme spoločne  a  navzájom za  seba , 

aby sme v  pokore  a  rados t i  mohl i  o  sebe  povedať:

„Z mi los t i  Božej  som trpez l ivá /ý  a  dobrot ivá/ý;  
nezávid ím,  ani  sa  márnivo  nevyp ínam,  nevys ta tu jem  
sa ,  n ie  som nehanebná /ý ,  ani  dot ieravá/ý;  n ie  som  
sebecká/ý ,  n ie  som ž iar l ivá/ý ,  nerozčuľujem sa ,  ani  
nemys l ím na z lé .  Neteš ím sa  z  neprávos t i ,  a le  radujem  
sa  z  pravdy.  Všetko  v iem zniesť ,  vše tko  ver ím,  vše tko  
dúfam,  vše tko  vydrž ím. . .“

To bude chv íľa ,  keď Kráľovs tvo  nebeské  zos túpi  na  tú to 
zem a  v  naš ich  s rdciach ,  v  naš ich  rodinách,  školách ,  na 
naš ich  pracoviskách,  v  naš ich  spoločens tvách a  v  naš ich 
farnos t i ach  nas tane  čas  rados t i  a  vese los t i .  To budú 
skutočné  Vianoce .



Trochu humoru 
1. Umrie pán farár a príde k nebeskej bráne. Zabúcha na ňu. Svätý 

Peter pootvorí a hovorí: „Musíte chvíľu počkať.“
Sadne si teda na lavicu pred bránou a čaká. Za chvíľu príde 
k nebeskej bráne šofér autobusu Jožko.
Tiež zabúcha a svätý Peter hneď otvára a hovorí: „Poď ďalej.“
Pán farár sa naštve a hovorí: „Svätý Peter, ako to, že Jožko môže 
ísť hneď a ja, osoba posvätená a zaslúžilá, tu musím čakať?“
Svätý Peter odpovedá: „To máte tak, dôstojný pán: Keď ste vy 
v kostole kázal, tak všetci spali. Ale keď tuto Jožko šoféroval 
autobus, všetci sa modlili.“

2. Zídu sa katolícky kňaz, mohamedánsky imám a židovský rabín. 
Hovoria o viere a o sile modlitby.
Katolícky kňaz hovorí: Raz som išiel zaopatrovať chorého do 
vzdialenej dediny. Idem cez les, polia a lúky a naraz sa prihnali 
mraky, šialená búrka, prietrž mračien a nebolo kam sa schovať. 
Tak som si kľakol a prosím Boha o ochranu. Naraz – všade okolo 
lejak, nado mnou modrá obloha a ja som v suchu došiel až 
k cieľu.
Mohamedán na to: To je nič, tebe išlo len o zdravie, ale me o 
život. Išiel som cez púšť na ťave. Naraz sa prihnala piesočná 
búrka a nebolo sa kam schovať. Padol som na zem a prosím Alaha 
o ochranu. Naraz – všade okolo búrka, nado mnou modrá obloha 
a ja som v bezpečí došiel ak k cieľu.

Židovský rabín na to: Páni, to nie je nič proti tomu, čo som zažil 
ja. Idem v sobotu v Paríži po hlavnej ulici a naraz vidím na zemi 
plnú peňaženku. Chcem ju zdvihnúť, ale v tom si uvedomím, že je 
sobota – šabat a ja sa nesmiem dotýkať peňazí. Ale veď predsa 
tam tú peňaženku nemôžem nechať ležať. Pozdvihnem oči 
k nebu, modlím sa k Pánovi. Naraz – všade okolo sobota, nado 
mnou utorok. 

3. Vieš, kto je patrónom eštebákov?
No predsa Jozef z Arimatie. On bol učeníkom Ježiša, ale tajným 

4. Pri spovedi hovorí Róm kňazovi: 
Otče, ja sa nemám z čoho spovedať. Nepijem, nefajčím, nechodím 
za ženami a v poslednom čase nekradnem zemiaky ani 
nevyrubujem lesy. 
Viem, syn môj, však už čoskoro pôjdeš na slobodu. 

5. Apoštoli sedia v kruhu a hádžu dve kocky. Príde k ním Ježiš: 
- Môžem si s vami zahrať? 
- Nuž keď chceš... 
Hádže Tomáš, padne jedenásť. 
Hádže Peter, padne dvanásť. 
Hodí Ježiš, Padne trinásť... 
Peter sa neudrží: 
- Ej, Pane! Ale bez zázrakov, hráme o peniaze! 

6. Pýtajú sa Joža, prečo odmietol ísť Ferovi na pohreb. Ten 
odpovie: „Keď on mne na pohreb nepríde, prečo by som mal ísť ja 
jemu?!“ 

A nakoniec nás nájdete na webovej stránke 
www.marianskenoviny.nazory.eu alebo 
www.marianskenoviny.estranky.cz . Tam môžete písať svoje 
komentáre, príspevky alebo píšte na mail matusjesko@gmail.com .

http://www.marianskenoviny.nazory.eu/
mailto:matusjesko@gmail.com
http://www.marianskenoviny.estranky.cz/

	           (J. Vančo)

