Slovan kocky
Karamelový krém: 4 lyžice cukru – upáliť na karamel a rozvariť
s 2 šľahačkami. Ochladiť a dať na 24 hod. do chladničky.

Mariánske noviny
II. ročník

7. číslo

9.8.2009

Cesto: 4 vajcia, 25 dkg kryštálového cukru, 25 dkg polohrubej múky,
1 dl vody, 2 dl oleja, 2 lyžice kakaa, 1 vanilka – upiecť.
Plnka: 7 bielkov vyšľahať na tuhý sneh a potom zašľahať 1 dl
kryštálového cukru a vanilku.
7,5 dl vody, 3 zlaté klasy, 3 vanilky, 1 dl kryštálového cukru – uvariť
na pevnú hmotu. Ešte do teplej hmoty zamiešame sneh a polovicu
prifarbíme s 2 lyžicami kakaa a natrieme na žltý krém. Nakoniec
potrieme karamelovou plnkou. Vrch ozdobíme čokoládovou ryžou.

Pozor gazdinky!
Vyzývame všetky gazdinky, cukrárky, kuchárky,
aby prispeli svojimi receptami.
Z daných receptov sa vydá brožúrka
„Najlepšie recepty červeníckych gazdín.

www.marianskenoviny.nazory.eu
email: matusjesko@gmail.com
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Úvodník
Milí veriaci,
prežívame horúce dni mesiaca augusta, predtým sme zažívali chladné
daždivé dni. Toto striedanie počasia symbolizuje aj náš život. Oheň
strieda ľad. Láska a nenávisť, hriech a milosť, vášeň a priazeň Božia,
to je kolotoč v ktorom sa krúti naša existencia. Max Horkheimer
nemecký existoncialista píše, že bez Boha by bol život nudný. On
dodáva do týchto premenlivých dní lesk, šmrnc, radosť, nádej. Toto
všetko sme pociťovali aj pri posviacke novej zvonice. Čo to pre nás
znamená? Nová zvonica nie je len obnova akejsi budovy, ktorú
komunisti zbúrali, ale za
1.
je to návrat ku koreňom
2.
je to oslava tradície
3.
je to oslava Boha.
Vo vnútri zvonice je zvon, na ktorom je zobrazená Sedembolestná
Panna Mária. Jej socha vyše dvestoročná je aj v predsieni. Na tvári má
slzy. Plače. Nad kým? Nad svojim synom, ale i nad hriešnikmi.
Spomeňme si na Pannu Máriu, keď prechádzame okolo zvonice, či aj
my nie sme príčinou jej sĺz. Zotierajme jej slzy z tváre. Nad vchodom
do zvonice je soška sv. Floriána, patrón hasičov. Je zobrazovaný s
vedrom vody ako zalieva plameň. Je to tiež symbol. Prosme ho, aby
zalieval oheň našich hriechov. Naša obec je obohatená novou
cirkevnou stavbou. Vďaka všetkým tvorcom. Konajme tak, aby sme
naplnili posolstvo tejto stavby v našom každodennom živote. Potom to
nebude okrasa, rarita, špecialita, akási ajfelovka Červeníka, ale
pravdivý, rýdzi čin v našom konaní.

V rukách práve držíte siedme číslo Mariánskych novín. Do pozornosti
by Vám chcela redakcia dať príjmy a výdavky.

Príjmy
1.MN
2.MN
3.MN
4.MN
5.MN
6.MN

0,00 EUR
44,75 EUR
74,83 EUR
35,85 EUR
63,70 EUR
91,52 EUR

Výdavky za:
Záložky
Knihy
CD
Papier

0,40 EUR
8,91 EUR
10 EUR
14,75 EUR

Aktuálny stav je 276,59 EUR.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať sponzorovi Alamex s.r.o.
Bratislava, ktorý vyrobil a daroval pečiatku.

Váš farár
PS: Je možné, že ma preložia za farára do Trakovíc, nestratím záujem
o Červeník. Túžim, aby sa tu vybudovala fara a hlavne pastoračné
centrum, hlavne pre mládež a rodiny. Tak ako je to v každej farnosti.
2
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Milé deti!
Už si všetci pekne v plnom prúde užívame prázdniny. Tábory, dovolenky,
čas strávený u starých rodičov alebo nám len stačí vyjsť pred dom a zahrať
sa s kamarátmi. Budeme radi, ak si nájdete trochu času aj na naše úlohy. V
minulom čísle sme spomínali viaceré významné biblické ženy. Teraz by
sme chceli vyzdvihnúť ďalšiu z nich. Je ňou Ester, mladá nebojácna
kráľovná, ktorá je pre nás veľkým vzorom hlbokej dôvery v Boha v
každom čase. Na to, aby ste vedeli zodpovedať otázky, si musíte prečítať
jej knihu, ktorú nájdete v Starom zákone. Nie je dlhá, a tak si na ňu počas
prázdnin isto nájdete čas. Nuž, smelo do toho, je to veľmi zaujímavý a
pútavý príbeh! Tu sú spomínané otázky. Vašou úlohou je nájsť odpovede v
Biblii, presnejšie v knihe o kráľovnej Ester:
1. Ako sa volal perzský kráľ, ktorého svojou krásou očarila Ester natoľko,
že si ju vzal za ženu a ustanovil ju za kráľovnú?
2. Ako sa volala prvá kráľova manželka, ktorá neskôr upadla do jeho
nemilosti?
3. Prečo kráľova prvá manželka prišla o právo byť kráľovnou?
4. Aký bol Esterin pôvod?
5. Ako sa volal muž, ktorý prijal Ester za svoju dcéru po smrti jej
rodičov?
6. Kto odhalil sprisahanie voči kráľovi, ktoré
zosnovali kráľovi komorníci?
7. Prečo sa Mardochej odmietol pokloniť pred
Amanom a porušil tak kráľov príkaz?
8. Kráľ vydal príkaz na vyhubenie všetkých
Židov. Kto mu v tom zabránil a ako?
9. Prečo potom kráľ povýšil Mardocheja
a Amana dal obesiť?
Vaše odpovede prineste do konca prázdnin do sakristie farského kostola.
18

Posviacka zvonice podnietila aj nášho veľkého rodáka k napísaniu
tohto básnického triptychu Mons. Antona Adamkoviča.
Ráno

Poludnie

Kdesi v diali spoza hory
usmiate slnko vychodí
a zlatých lúčov v mori
sa po oblohe brodí.

Slniečko pyšné stojí
v blankytných výška neba,
v tvrdej práci a v znoji
sa rodí skyva chleba.

Zašumí stará sosna
vzdych plachý potom letí,
vtáci sa budia zo sna,
na kvietkach rosa svieti.

Svet horúčavou omdlieva
podúva vetrík vrelý a kdesi
v oblakoch zneje,
škovránka spev veselý.

A z lúk, i hôr i zboží
nábožná pieseň ranná
sa vznáša pred trón Boží,
zvonia na Anjel Pána.

Bozk slnca hreje, páli,
kvietočky hlávky klonia,
a niekde v nemej diali,
v Červeníku na Anjel
Pána zvonia v novej zvonici!
Večer

Na nebi zlatá zora,
na poliach vánok tichý,
o čomsi šepce roľa
čuj divné, smutné vzdychy.
Ružová zora hasne,
strieborná rosa padá,
na lesy, hory, nivy,
ospalý súmrak sadá!
Kvety sladko vonia,
zaspieval slávik v húšťave,
na Anjel Pána zvonia
a noc sa tíško spúšťa,
v Červeníckej doline!
3

Spomienky letušky Barborky!
Po vysviacke zvonice sme oslovili jeho excelenciu biskupa Štefana
Vrableca a položili sme mu tieto otázky.
Aké dojmy si odnášate z Červeníka z
vysviacky zvonice?
Mám veľkú duchovnú radosť. Spomínať budem
v modlitbách, aby tí z Červeníka, často mysleli
na Pána Boha, ako často zvon z peknej zvonice
sa im bude prihovárať. Najmä nech dobre
rozumejú, keď bude zvoniť na Anjel Pána. To
bude spásonosná spomienka, či uvedomenie si,
že Boží Syn sa stal človekom,
aby sme my všetci mohli žiť ako dobré Božie deti.
Čo by ste chceli odkázať veriacim z Červeníka, hlavne mladým,
ktorý žijú dneska tak v uponáhľanej dobe, ktorá je zameraná viac
na veci materiálne ako duchovné, aby svoj život postavili na
pevných základoch?
Hovorí sa: „Dobrá rada nad zlato.“ pán Ježiš radí všetkým: Učte sa
odo mňa.“ - Pán Ježiš nás učí svojím životom. A povedal: „Môj pokrm
je konať vôľu môjho Otca.“ Keď vy mladí, budete sa každý deň živiť
vôľou nebeského Otca, budete šťastní. Opravdu šťastní. Kto žije z
Božej vôle – to znamená konať podľa Božej vôle, budeme mať večný
život v priateľstve s Ježišom. Pán Ježiš povedal: „Kto zachováva moje
slovo, prídeme k nemu a urobíme si príbytok u neho.“ Byť príbytkom
pre Ježiša – vieš si predstaviť niečo väčšie, niečo šťastnejšie?
4

Moja práca ťažká je.
Robím si ju veľmi rada.
Vzlietam denne nad oblaky,
ako vtáci v šíre svety.
Raz som v Thajsku, raz v Egypte,
znova letím do Indie z Monoka,
do Londýna, Dublina, do Šanghaju
i do Singapure, Minohe, Malajzie atď.
Poznávam tu ľudí – rôznej reči,
rôznej farby – rôzne zvyky – a keď
príde srdca bôľ, volám pane
Bože môj.
V spomienkach som stále doma na dedka, na jeho rady, príkazy, čo
v srdci stále nosievam.. Povedal mne!
Dievča moje!
Prv než vzlietneš k nebesiam tam
je radosť, Matka naša, Otče náš.
Keď už zídu ranné zory, a nastáva
večer čas – mesiac a hviezdny raj,
zopni svoje ruky v dlaň a
pomodli sa Otče náš, Zdravas Mária.
Zaspievaj – zas vzdychaj Bože môj – stoj
pri mne v každý čas! I tak robím letom svetom, éterom vzduchu zároveň
posielam pozdrav, dedkovi, domov,
spomínam na svoje detské časy
na Slovensko moje! Na môj Rodný kraj!
Pozdravujem Vás
(Vaša rodáčka)
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Svätý Izidor, oroduj za nás!
Minule som pri surfovaní po internete objavil modlitbu k patrónovi
tejto celosvetovej siete. Je ním svätý Izidor zo Sevilly. Trochu som
teda pátral a zistil čosi o jeho živote. Informatici z Internetovej
pozorovateľskej služby, inšpirovaní údajmi a odporúčaniami
Pápežskej rady pre masmédia, uznali sv. Izidora za patróna internetu a
užívateľov počítačov. Dôvodom je najvýznamnejšie dielo svätca Etymologiarum libri XX seu Origines - ucelený zborník informácií
z rozmanitých oblastí života a vedy podobný dnešným databázam.
Niektorí vedci tento spis dokonca považujú za prvú encyklopédiu.
Svätec zanechal nezabudnuteľné stopy v cirkevnej literatúre.
Sv. Braion, jeho učeník a tajomník, vymenováva 20 diel. V nich
svätý Izidor bojoval proti ariánstvu, vysvetľoval pravdy viery a
morálky, písal dejiny Gótov a Vandalov. Veľkou stratou je zmiznutie
jeho listov, ktoré by mohli osvetliť etnické, kultúrne a politické
pomery vtedajšieho Španielska. Patronát sv. Izidora nad internetom
potvrdil počas jednej púte do Španielska aj pápež. Pod ochranu
svätého Izidora sa teda zverme vždy, keď počítačová sieť nepracuje
podľa našich predstáv. Ochráni nás pri zamŕzaní kurzorov,
obľúbených výpisoch „fatal error“, vírusoch, spywaroch a kadejakej
inej hávede. Prípadne tí, čo poznajú angličtinu, môžu odriekať celú
modlitbu, ktorá ma inšpirovala k záujmu o patróna internetu, nájdete
ju tu: http://diosef.org/isidore/. Odporúčam aj stránku s podrobným
životopisom spomínaného svätca, nájdete ho na
http://www.isidorus.net/sk/ po kliknutí na záložku „Svätci“.
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Správy z farnosti
Malý 5- ročný Paľko vyhral celoslovenskú súťaž veľkonočných
kresieb. Poriadala to agentúra BTM v Bratislave.
Marek Durdy 8 a polročný chlapec druhej triedy z Ratkoviec,
miništrant. Vyhral celoslovenskú súťaž v šachu. Nebolo to po prvý
krát.
Slávnostné Tedeum ukončilo slávnostne školský rok 2008/2009.
zúčastnilo sa ho 50 detí.
Dňa 27. júna na sviatok Panny Márie ustavičnej pomoci sa konal v
Drahovciach 2. Ročník futbalového turnaja miništrantov a
birmovancov. Zúčastnilo sa ho 150 chlapcov v 12. družstvách. Spolu s
nimi prišlo 10 farárov. V kategórii mladších žiakov vyhrali
miništranti z Hlohovca. V kategórii dorast vyhrali miništranti z
Drahoviec. Turnaj poriadal farský úrad Červeník. Pri tejto akcii sa
zjedlo 300 párkov, asi 600 koláčov, vypilo sa 300 L nápojov a 150
nanukov. Vďaka manželom Ješkovým z Červeníka bolo všetko
zabezpečené.
Dňa 2. augusta emeritný biskup Štefan Vrablec posvätil novú zvonicu.
Posviacky sa zúčastnilo vyše polovička obyvateľov obce. Bola to
najväčšia udalosť v tomto roku. V lesku celej slávnosti dodal záujem
masmédií(Markíza, Trnavské noviny a iné TV). Akcie sa zúčastnilo 5
kňazov a pri obede ďalších osem. Podľa údajov TV Markíza stavba
stála 50 000 EUR. Buletin, ktorý vytvoril pán Jozef D. Hesko priznáva
sponzorov vo výške 20 000 EUR. Nová zvonica je ozdobou celej obce
a tým najkrajším čo sa tu za posledných 50 rokov vytvorilo.
5

Ing. Benček vytvoril projekt novej budovy fary. Mala by stáť v
záhrade farského úradu. Arcibiskupský úrad plánuje pričleniť
Červeník k Leopoldovu. Ponechá obci status farnosti, ktorý sa
obnoví prakticky, po zriadení farskej budovy.
Pri posviacke zvonice sa sv. omše zúčastnil tunajší rodák
Mons. Anton Adamkovič, dekan. Tento mimoriadne erudovaní a
skúsený kňaz sa vyznal: „Červeník mal som ho rád, mám ho rád a
budem ho mať rád až do smrti.“ Ďakujeme Vám, Otče
Najdôstojnejší arcibiskup našej diecézy Róbert Bezák poslal pozdrav
červeníckym farníkom z príležitosti posviacky nového zvona: „želám
Vám a všetkým vašim farníkom hojnosť Božieho požehnania a nech
hlas zvonu je láskavým pozvaním k Pánovmu stolu, pre čo najširší
počet veriacich.
Nakoľko vieme, že v našom dekanáte aj v blízkom okolí prišlo
k prekladaniu kňazov, chceme im poďakovať za ich doterajšiu prácu
vo farnostiach a zaželať im veľa zdravia, Božieho požehnania a síl
pri práci na nových pôsobiskách.

Priateľský futbalový turnaj
Sobota ráno. Deň ako každý iný. Pomaly som vstával z postele a so
zalepenými očami som sa pozrel na oblohu. Mraky. Začal som
uvažovať, či dnes z toho niečo bude. Futbal je športová hra, ale
potrebuje aj vhodné podmienky... Nakoniec sme sa predsa len stretli
pri kostole o 7:30 hod. Na autobusy sme sa vybrali ku susedom do
Drahoviec. Dôvodom bol priateľský zápas, na ktorý miništranti z našej
farnosti vyzvali miništrantov z iných farností. Kým sme prišli, domáci
už pobehovali po ihrisku a rozcvičovali sa. O krátku chvíľu začali
zápasy, ktoré mali preveriť naše sily.
6

Kresťan rád na Skalku putuj, čas námahy neľutuj
Dňa 17. júla 2009 na sviatok sv. Andreja Svorada a Benedikta
sa veriaci z Ratkoviec a Žlkoviec zúčastnili púte na Skalku pri
Trenčíne. Pútnici boli na slávnostnej liturgie a potom si uctili
pozostatky týchto svätých mužov, ktorých mottom bolo „ORA ET
LABORA“ - modli sa a pracuj. Mnohí pútnici prijali i sviatosť
zmierenia.
Napokon v procesii i s kňazom prešli na Starú Skalku –
zrúcaniny kláštora, ktoré sú sprístupnené a pekne upravené. Tu vo
voľnej prírode pred krízou sa spoločne modlili litánie a potom sme si
prezreli zbytky kláštora, kaplnky, v pukline skaly sochu sv. Benedikta,
stále inštalovaný Betlehem a jaskyňu, v ktorej je Boží hrob.
Ďalej naša cesta pokračovala na beckovský cintorín, kde je
pochovaný Ratkovský rodák p. Rudolf Mikuš prvý provincionál rehole
Jezuitov na Slovensku. Z príležitosti jeho 125. výročia narodenia, sme
na jeho hrob položili kyticu, pomodlili sa i zaspievali. Po malom
občerstvení v Beckove naša cesta pokračovala domov pri modlitbe a
speve v autobuse. Požehnanie na cestu sme dostali od miestneho
p. farára.
Benedikt Žigo
Výhercovia MN č. 6:

Laura Adamkovičová
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sú dôležitejšie ako na ihriskách kopať futbal, sú dôležitejšie hoci, aj
teraz strávim veľa času medzi mládežou v službe mladých.
Krajina ma zaujala nesmiernym polom práce vo vinici Pána.
V čom spočíva Vaša práca?
Moja terajšia práca spočíva v pastorácii,
práce na fare, na každom poli farských
potrieb: sviatosti, slúženie svätých omší,
spovedanie, krsty, sobáše, pohreby a
prípravy na všetky sviatosti.

Po opatrnom začiatku sa zápas nakoniec začal vyvíjať v náš prospech.
Skončili sme na 2. mieste. No tá najlepšia odmena pre každého hráča
ešte len mala prísť – varené párky, koláč a nanuk. Nálada, ktorá
27.6.2009 vládla na ihrisku, bola výborná. Všetci sme sa dobre zabavili,
porozprávali a utužili svoje vzťahy – a to bolo vlastne aj cieľom tohto
futbalového zápasu: upevnenie vzťahov medzi farnosťami. Preto
všetkým, ktorí pripravili túto akciu, chcem poďakovať. V mene
všetkých zúčastnených miništrantov ďakujeme hlavne hlavnému
organizátorovi dôstojnému pánovi farárovi Kučerovi z Červeníka.
Každé mužstvo bolo odmenené vecnými cenami.

Za ten dlhý čas čo ste v San Franciscu sa
stalo mnoho. Môžete nám spomenúť
aspoň jeden zážitok?
Smrť prezidenta J. F. Kennedy, návšteva Svätého Otca Jána Pavla II.,
požiar na fare kostola Corpus Christi 2006, teroristický útok 2.
septembra 2001 a iné.
Cítili ste počas pastorácie ďaleko od Slovenska podporu svojich
rodákov?
Slováci sú Slováci doma, i v cudzine. A ako Salezián som doma po
celom svete a hoci v roku 1951 som strávil vianočnú noc v Insbruku v
snehu na mestských laviciach, necítil som sa „homeless“ bez domova.
Čo by ste nám zaželali nakoniec?
Šulekovo, Červeník, Hlohovec, Bojničky pokračujú v raste v láske
k Bohu a blížnemu – jeden druhému pod otcovskou láskou Sv. Cirkvy.
14
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Dňa 17. júla sa naša farníčka Bernardína Bachratá dožila
úctyhodných 100 rokov. Pri tejto príležitosti sme jej položili zopár
otázok, na ktoré nám s radosťou odpovedala.

Ak chce opravovať kostol hovoria: plytvá peniazmi
Ak je mladý hovoria: nemá skúsenosti
Ak je starý hovoria: je najvyšší čas aby odišiel do penzie

Odkiaľ pochádzate a koľko rokov bývate už
v Červeníku?
Narodila som sa vo Verešvári v Dolnej uličke
17. júla 1909.

Ak...odíde na iné miesto alebo ak zomrie, kto ho môže nahradiť???

Z koľkých detí ste?
Bolo nás 12 detí, ja som sa narodila 11.
Koľko detí ste vychovali?
Vychovala som 2 deti, syna a dcéru.
Koľko máte vnúčat a koľko pravnúčat?
Mám 5 vnúčat a 10 pravnúčat.
Aké je Vaše obľúbené jedlo?
Rada mám čerstvý chlieb, zeleninu a ovocie.
Ako trávite dni, čo rada robíte?
Keď som lepšie videla rada som čítala. Teraz keď nevidím modlím sa
ruženec a rada si zaspievam.
Vraciate sa spomienkami na mladosť, na čo konkrétne spomínate?
Rada si spomínam na posedenie a spievanie pri harmonike, a tancovanie.
Čo Vám robí radosť?
Keď ma nič nebolí.
8

Ako ľahko je kritizovať, ale...koľkí sa modlia skutočne za kňazov?
V roku kňazov sa dostalo milosti aj kňazovi Alojzovi Pestúnovi, vrátiť
sa do rodnej vlasti a my sme mali česť sa zúčastňovať na jeho
sv. omšiach, ktoré u nás slúžil v mesiaci júl. Pre Mariánske noviny
poskytol rozhovor.
Čím Vás zaujala krajina, do ktorej ste odišli a v ktorej ste
pôsobili?
Ako všetci mladí ľudia i ja som mal svoje túžby a sny – mládež a
práca s mládežou. V roku 1941 som musel trošku zmeniť – upraviť
svoje túžby stanúc sa saleziánom a zložením rehoľných sľubov ako
Salezián Don Boska. V roku 1950 doba – sústreďovanie rehoľníkov v
Podolínci, obnovenie rehoľných sľubov v podzemí, 1951 útek z
rodnej krajiny do neznámej cudziny:Rakúsko, Taliansko i 3 roky
pracujúc s mládežou, 1956 odchod z poslušnosti ako člen saleziánskej
kongregácie do Spojených Štátov Severo Americký v Californii
dokončiac štúdia teológie ku kňazskej ordinácie 1959, 13. júna a
potom pracujúc ako učiteľ, knihovník, coach – tréner vo viacerých
športov až do 1993. Od 1993 do teraz z výchovy mládeže som dostal
určenie pracovať v pastorácii, pracujúc na saleziánskej fare ako
kaplán v Saints Peter and Paul (Svätého Petra a Pavla) 1993 – 1995 a
od 1995 – 2009 v Corpus Christi (Krista), San Francisco, California.
Čoskoro som zmenil moje túžobné sny, lebo ako kňaz uvedomil som
si, že slúžiť sväté omše, spovedať, zaopatrovať chorých a
zomierajúcich, vysluhovať sviatosti: krstiť, sobášiť, pochovávať
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Kňaz urobí vždy chybu!
"A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší"- Mt-11,6
Ak je kňaz veľmi mladý hovoria: je priamy
Ak je starostlivý hovoria: je večne nespokojný
Ak je pekný hovoria: prečo sa neoženil?
Ak je neatraktívny hovoria: nikto ho nechcel
Ak ide do reštaurácie hovoria: je pijan
Ak ostane doma hovoria: je askéta a pohŕdavý
Ak ide v civili hovoria: je svetským človekom
Ak si oblečie reverendu hovoria: je konzervatívny
Ak rozpráva s bohatými hovoria: je kapitalista
Ak rozpráva s chudobnými hovoria: je komunista
Ak je tlstý hovoria: nechce zanechať nič a nič mu nechýba
Ak je chudý hovoria: je lakomý
Ak cituje koncil hovoria: je moderným kňazom
Ak rozpráva o katechizme hovoria: je " tridenťák"
Ak kňaz sa modlí dlho hovoria: je nudný
Ak sa modlí so zvýšeným hlasom hovoria: kričí
Ak rozpráva normálne hovoria: nerozumieme mu nič
Ak vlastní auto hovoria: je sveták
Ak nevlastní auto hovoria: nie je na pulze času
Ak navštevuje svojich farníkov hovoria: je zvedavý na ich veci
Ak zostane na fare hovoria: nejde nikdy navštíviť farníkov
Ak prosí o milodar hovoria: je chamtivý na peniaze
Ak neorganizuje slávnosti hovoria: farnosť je mŕtva
Ak spovedá kajúcnikov pomaly hovoria: je nudný
Ak spovedá rýchlo hovoria: nepočúva kajúcnikov
Ak začína presne svätú omšu hovoria: hodiny mu idú dopredu
Ak začína trošku neskôr hovoria: stráca čas
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Pozeráte televíziu?
Televíziu nemám ani ma nezaujíma. Rada počúvam rádio Lumen.
Najmä sväté omše a ruženec.
Máte nejaký recept na dožitie takého krásneho veku?
Nemám všetko čo mám je od Pána Boha.
Zaujímavosť:
podľa mojej mami som sa narodila na sviatok Petra Pavla, ale že bolo
veľa roboty, tato to išli na matriku zapísať až 17.7.1909.
K blahoželaniu sa pripája aj redakcia Mariánskych novín a babke
praje veľa zdravia a Božieho požehnania.

1943
1929
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Je tu rok kňazov
Byť kňazom...
Pred mnoho rokmi sa pár mužov rozhodlo odpovedať na výzvu
"Nasleduj ma!" Bolo ich dvanásť. Po nich prišli aj ďalší, bolo ich
veľmi veľa. O mnohých ani nevieme.
Aj dnes sa stáva, že človek odpovedá na Kristove volanie do
kňazstva. Je to nádherná úloha, dar života Bohu a človeku.
Kto je vlastne kňaz? Vnímame ho niekedy ako slobodného muža „starého mládenca“, niekedy veľmi zaneprázdneného... a možno ani
nie celkom normálneho, keď sa vzdal takých vecí, ako je rodina,
vlastný domov atď.
Ale čo skutočne znamená byť kňazom? Prečo muži aj dnes, po
dvetisíc rokoch opúšťajú všetko, aby nasledovali Ježiša v tomto
obdivuhodnom povolaní? Dnes viac ako kedykoľvek predtým človek
túži poznať Krista a byť ním milovaný. Kňaz má byť zanietený,
volaný a dávajúci sa muž.
Zanietený kňaz
Kňaz je predovšetkým niekto zanietený pre Boha a pre človeka.
Zapálený pre Boha, pretože zažil skúsenosť Kristovej lásky k nemu a
chce ju šíriť ďalej. Kňaz zapálený pre Boha je rovnako zanietený pre
človeka. Mať zapálenie pre človeka znamená usilovať sa o jeho
šťastie, pokoj, radosť, nielen pre život na Zemi, ale pre život večný,
ktorý nám daroval Kristus. Mať zapálenie pre človeka znamená
usilovať sa o jeho šťastie, pokoj, radosť, nielen pre život na Zemi, ale
pre život večný, ktorý nám daroval Kristus. Kňaz je zanietený aj pre
Cirkev. Kňaz je ženíchom Cirkvi, miloval ju a dal svoj život za ňu.
Kňaz sa vo svojom kňazstve tiež všetkého vzdáva. Celibát znamená
radikálny dar seba samého, dokonca až vlastného tela pre Boha a
človeka.
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Volaný kňaz
Kňaz je volaným mužom: kvôli službe Cirkvi ho po mene volá
samotný Kristus. Toto volanie je dvojnásobné. Na jednej strane je
osobným želaním slúžiť Kristovi a všetkým ľuďom. Rastie a
zosilňuje sa v modlitbe, dôvernom mieste pre rozhovor s Bohom. Na
druhej strane je toto volanie tiež volaním Cirkvi. Cez hlas priateľa,
člena rodiny či kňaza utvrdzuje vlastnú
vnútornú túžbu v duši muža. Bezpochyby
vieme, že nás volá, keď prijímame kňazskú
vysviacku. V skutočnosti kňaz prijíma svoje
poslanie a rozhodne sa naň odpovedať.
Dávajúci sa kňaz
Darujúci sa znamená patriaci Kristovi. Potom môže darovať
Krista svetu. Ako? Rozdáva Krista v Eucharistii, keď koná v
Kristovom mene. Rozdáva Krista, keď ohlasuje jeho Slovo, keď
navštevuje chorých, tých najúbohejších. Ale môžeme dávať len to,
čo sme už prijali. Kňaz žije z dôvernosti s Ježišom, z osobného
vzťahu, ktorý nachádza v modlitbe, vo Sviatosti Oltárnej a tiež vo
sviatosti pokánia, v ktorej vyznáva, že je hriešnik, a v ktorej pre seba
nachádza Božie milosrdenstvo. Nakoniec, cez kňaza vysväteného
Cirkvou dáva Ježiš ľuďom seba samého. Kňaz nenapodobňuje
Krista, ale prostredníctvom milosti sa stáva druhým Kristom. Vo
všetkom, čím je, a vo všetkom, čo robí, je prítomný Kristus. Je „s
ním, skrze neho a v ňom“, aby šíril Božiu lásku, ktorá zachraňuje
svet.

11

