Blíži sa mesiac október, mesiac ruženca. Týmto pozývame všetkých farníkov
k modlitbe sv. ruženca, ale najmä vás deti a mládež. Tešíme sa na vás.

Miestny spolok Slovenského Červeného Kríža organizuje púť do Marianky
dňa 25.9.2011. Odchod je o 6:00 od kostola v Červeníku. Pútnikov bude sprevádzať aj dychová hudba Verešvaranka. Sv. omša bude v Marianke o 10:30 v kostole.

Účastníci SDM majú v úmysle spracovať okrem prezentácie aj DVD, na ktorom budú fotografie a zostrih videí zo SDM. Nakoľko chceme zistiť počet záujemcov o pripravované DVD, touto cestou Vás žiadame o kontaktovanie na email matusjesko@gmail.com. Cena DVD sa bude odvíjať od počtu záujemcov.
Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na potreby farnosti.
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Nájsť svoju studničku
Správy z našej farnosti
Rozhovor s bratom Matejom
Detský letný tábor

Rok.

Relikvie sv. Cyrila

365 dní.

Som tu doma

4380 hodín.

Spomienka jedného z nás

262 800 minút.
15 768 000 sekúnd.

Boli sme pri tom

Momenty tvoria čas. Neexistuje rok, hodiny, či minúty. Existujú len
chvíľky. Nepodceň hodnotu prítomnej chvíle. Z mnohých sekúnd, ako
z drobných perál, sa skladá Tvoj život. Španieli hovoria: Caminantes somos todos - všetci sme pútnikmi. Cestu máme nejako vpísanú do života.
Pamätaj: Si hodnota. Tvoja cesta nemá byť túlaním, ale putovaním
k cieľu.

Štyri otázky pre našich

Prajem Ti, aby si v darovanom čase, vedel udržať správny smer.
brat Matej
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www.cervenik.fara.sk
www.marianskenoviny.nazory.eu

Rozhovor na rozlúčku
Udalosť posledných dní
Dievča, ktoré nikto nemá rád
Košice
Čo sa deje

Ísť ku studničke. Uhasiť smäd. Keby som sa vás opýtal, či ste niekedy boli
smädní, bolo by to naivne a smiešne. Každý z nás by vedel o tomto slove
rozprávať príbehy:
o smäde dieťaťa po materinskom mlieku,
o smäde dospievajúceho po slove uznania,
o smäde študenta po prázdninách,
o smäde chorého po zdraví,
o smäde hladného po chlebe,
o smäde zaľúbeného po prítomnosti toho, koho má rád,
o smäde zúfalého po zmysle ľudského života,...
Smäd, smäd a smäd... Filozofi a psychológovia hovoria o existenciálnom
smäde. O akomsi bytostnom smäde človeka, ktorý patrí k jeho najzákladnejším vlastnostiam. K sprievodným znakom jeho života. Životom sklamaní
a „vysmädnutí“ často ani neveríme, že ešte existuje nejaké východisko. Že
existuje čosi, čo nás môže vnútorne naplniť, uspokojiť a urobiť naozaj šťastnými. Zavalení predsudkami, odmietame všetko. Sebavedome si myslíme, že
sme dosť skúsení a múdri.
Veľmi pripomíname človeka z nasledujúceho podobenstva, ktoré som už
2

d e j e

/A. de Saint-Exupéry: Malý princ/

s a

„Dobrý deň,“ pozdravil malý princ.
„Dobrý deň,“ odvetil obchodník.
Bol to obchodník so špeciálnymi tabletkami, ktoré utišujú smäd.
Keď človek prehltne jednu tabletku
za týždeň, nemusí už piť.
„Prečo to predávaš?“ spýtal sa
malý princ.
„Lebo užívaním sa veľmi usporí
čas,“ odpovedal obchodník. „Vedci
vyrátali, že sa ušetrí päťdesiat tri
minút za týždeň.“
„A čo ľudia urobia s tými päťdesiatimi troma minútami?“
„Každý kto čo chce...“
„Keby som ja mal navyše päťdesiat tri minút,“ povedal si v duchu malý princ,
„išiel by som celkom pomaličky k studienke...“

níkov priamo na slovenskej pôde,
teda mimo hraníc mesta Ríma.
Košickú arcidiecézu tvorí 18 dekanátov a najvýznamnejším pútnickým miestom je Gaboltov, kde sa
uctieva milostivý obraz P. Márie
Škapuliarskej.

Č o

NÁJSŤ SVOJU STUDNIČKU

VOĽBY DO FARSKEJ RADY
Milí moji, s dôverou sa obraciam
na vás aj touto formou, aby som
vás povzbudil k voľbe farskej rady. Farskú radu tvoria veriaci laici. Sú poradným orgánom kňaza,
ktorý je podľa cirkevného zákona
vždy jej predsedom. Do listu, ktorý ste dostali v kostole (a pre záujemcov je ešte stále k dispozícii
v sakristii) je potrebné napísať mená tých bratov a sestier z nášho spoločenstva, ktorí by podľa vás mohli kandidovať do tejto inštitúcie. Do
každej sekcie môžete menovať cca 5 ľudí. Vyplnený papier nepodpisujte a vhoďte ho do pripraveného košíka, ktorý je umiestnený pri obetných daroch (do 19. 09. 2011). Vďaka. Váš brat Matej.
BOWLINGOVÝ TURNAJ MLADÝCH
08. 10. sa uskutoční farský Turnaj v bowlingu 12D kontra
12CH. Súťažiť budú medzi sebou 3 družstvá dievčat a 3
družstvá chlapcov z našej farnosti (družstvá môžu byť
maximálne trojčlenné a najnižšia veková hranica je 12 rokov).
V prípade záujmu, nahláste sa u Matúša Ješku. Turnaj začneme sv. omšou v kostole (o 15,00) a po nej sa prenesieme do bowlingovej miestnosti. Samozrejme, že diváci a fanúšikovia jednotlivých družstiev sú
vítaní.
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tolskú administratúru Košickej a
Rožňavskej diecézy na území Maďarska, ktoré dočasne právne patrili pod administratúru Ostrihomského arcibiskupstva a tieto územia pričlenil pod právomoc novovymenovaných diecéznych biskupov v Košiciach a v Rožňave. Po
druhej svetovej vojne sa reštituoval cirkevnoprávny stav pomerov z
roku 1937. Definitívne usporiadanie urobil až Pavol VI. (1963-1978)
apoštolskou konštitúciou Praescriptionum
sacrosancti
z
30.12.1977. Ustanovil slovenskú
26

cirkevnú provinciu na čele s trnavským arcibiskupstvom. Ján Pavol II.
zriadil na Slovensku 31.3.1995
apoštolskou konštitúciou Pastorali
quidem permoti druhú cirkevnú
provinciu na východe republiky.
Povýšil Košice na sídlo arcibiskupa
a sufragánmi novej arcidiecézy sa
stali Rožňavské a Spišské biskupstvo. Katedrálnym chrámom je
dóm sv. Alžbety UhorskejDurínskej v Košiciach (liturgická
slávnosť 17.11.). Katedrálny gotický kostol bol dokončený v rokoch
1436-1448 a stojí na mieste staršieho farského kostola z roku
1283. Hlavným patrónom diecézy
je sv. Ondrej, apoštol, (liturgický
sviatok 30.11.) a spolupatrónmi sú
traja košickí mučeníci: svätí Marek
Križin, Melichar Grodziecky a Štefan Pongrácz (liturgická spomienka
7.9.).
Územie
arcibiskupstva
(mestá Košice a Prešov) v nedeľu
2.7.1995 navštívil pápež Ján Pavol
II. Bola to jedinečná udalosť v dejinách Košíc a Slovenska vôbec, pretože Svätý otec pri tejto príležitosti
kanonizoval troch košických muče-

spomínal v kostole a preto mnohým už bude známe. Pre jeho aktuálnosť
ho však spomeniem ešte raz:
Ambiciózny muž v túžbe po poznaní chcel pešo prejsť Saharu. Chystal sa
veľmi zodpovedne na namáhavý pochod. Nechcel ísť nepripravený. Nechcel zbytočne riskovať. Zbieral všetky možné informácie o živote na púšti, nakúpil si množstvo múdrej literatúry, mapy, kompas, potraviny... Konečne prišiel deň „D“. Zbalený a poučený sa konečne sám vydal naprieč
púšťou. Prvé dni úspešne napreduje. Prekážky zdoláva bez väčších problémov. Všetko, každý krok, si poctivo zaznačuje do denníčka. Dni sa míňajú... Kilometre ubiehajú... Zásoby sa vyčerpávajú... Únava sa zväčšuje...
Nebezpečenstvo narastá...Vypil posledné kvapky vody... Smäd je stále naliehavejší... Vyčerpaný padá na rozpálený piesok... Z posledných síl napína
sluch a zrak. Hľadá v priestore náznaky života. Zachrániť ho totiž môže iba
oáza... Zdá sa mu, akoby len neďaleko videl vyrastať palmy. Akoby len
kdesi nablízku počul zurčať vodu... Napína posledné sily, aby sa vydal tým
smerom...Vzápätí sa však nádej mení na zúfalstvo: Oáza? Zurčanie vody?
Tu? Uprostred púšte? Nezmysel! Hlúposť! Či som málo čítal o fatamorgáne? Iste je to ona! Ide iba o falošné zdanie, ktoré ma odvedie hlbšie a hlbšie do púšte! Ide o prelud! Nesmiem mu podľahnúť! Nesmiem mu uveriť!
Ide o podvod prírody! Musím ísť opačne!... S námahou mení smer... O nejaký čas nájdu beduíni len niekoľko metrov od oázy jeho slnkom vysušenú
mŕtvolu. V tichu postoja a so smútkom skonštatujú: Moderný človek. Chudák. Tak blízko bol pri prameni a zomrel od smädu!
Neobjavili sme v tomto mužovi sami
seba? Čo všetko ešte musíme prežiť, aké
rôzne životné sklamania musíme absolvovať, aby sme vytriezveli a aby sme sa
stotožnili s konštatovaním múdreho Augustína: Nespokojné je moje srdce, kým
nespočinie v tebe, Bože! Tak blízko pri
nás je Žriedlo žriediel. Studnička studničiek. ŽIVOT NASYCUJÚCI BOH. Možno
nám bráni predsudok, aby sme sa z neho napili... Tak blízko pri prameni...
Tak blízko...
Prajem vám i sebe, aby sme v hľadaní našli svoju STUDIENKU. Len nezabudnime, že z najčistejších prameňov sa pije pokľačiačky...
Váš brat Matej 3

Správy z našej farnosti


3.júla sme v našom chráme privítali nového správcu farnosti brata
Mateja, piaristu, ktorý k nám prišiel z Banskobystrickej diecézy z farnosti
Riečka, a po mesiaci nám zodpovedal tieto otázky:
Pán farár, vitajte v Červeníku. Na
úvod sa nám predstavte. Odkiaľ
pochádzate a kde ste študovali?
Ako začnem? Pokúsim sa tak trochu
„rúfusovsky“ konštatovať, že som bol
obdarovaný
krásnym
detstvom
a láskavými, veriacimi a milujúcimi sa
Erb Riečky
Erb Červeníka rodičmi... Videl som na nich ako sa dá
žiť viera. Zjavovali to vo svojich vzájomných vzťahoch. Bolo a je to pre mňa nádherné a trvalo inšpirujúce poznanie... Pochádzam síce z Partizánskeho, ale moji
rodičia majú korene úplne inde. Otecko bol zo Strážova pri Žiline a mamička zo Spišských Vlachov. Doma nás bolo sedem, lebo okrem rodičov mám štyroch súrodencov: najstaršiu a jedinú  sestru Veroniku, dvoch starších bratov
(Juraja a Jána) a najmladšieho brata Jozefa. V mojom rodisku som absolvoval
základnú aj strednú školu a žil som tam až do svojej „dospelosti“.

Ďalšia otázka smeruje k výberu Vášho povolania. Aká bola tá Vaša cesta rozhodovania sa pre kňazstvo? Vedeli ste to už ako dieťa? Čo Vás
o tom osobne presvedčilo?
Moje rozhodnutie pre kňazské povolanie nebolo také priamočiare. Je pravda,
že som chodil už ako dieťaťa miništrovať, ba dokonca ako 15 ročný som prebral
úlohu zástupného kostolníka, ale túžil som byť učiteľom alebo architektom.
Kňazstvo som vnímal až ako tretiu možnosť... Život sa však vyvíjal ináč. Prišiel
čas hľadania, skúmania, zápasov... Rozhodnutie vo mne ticho rástlo a tak sa
stalo, že som ako osemnásť ročný mladý muž (v roku 1968) vstúpil do seminára
a súčasne som začal potajme noviciát v „učiteľskej“ reholi piaristov
v neďalekom Dolnom Dubovom. Neviem či som bol „zrelý“ pre také vážne rozhodnutie, ale viem, že som mal dosť nadšenia .
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výšený na sídlo arcibiskupa. Zakladajúci dokument Košického
biskupstva je z 23.3.1804. Boli
vymenovaní aj noví biskupi. Pápež
Pius VII. (1800-1823) pod vplyvom štátneho tajomníka Consalviho 5.8.1804 bulou Super universas orbis terrarum Ecclesias nariadil rozdelenie Jágerského biskupstva, jeho povýšenie na arcibiskupstvo, a zároveň pripojil Rožňavské a Spišské biskupstvo do
tejto novovzniknutej cirkevnej
provincie. Ďalšia bula In universa
gregis Dominici cura z toho istého
dňa, potvrdila zriadenie Košického biskupstva. Od roku 1919 prechádzala územím Košického biskupstva slovensko
-maďarská štátna
hranica. Pius XI.
(1922-1939) vydal
2.9.1937, v zmysle
Modu vivendi medzi Vatikánom a
Československou
republikou z roku
1928, apoštolskú
konštitúciu Ad ec-

clesiastici regiminis, ktorou potvrdil faktický právny stav a okrem
apoštolskej administratúry v Košiciach (pre územie Slovenska) zriadil druhú v Sátoraljaújhelyi (pre
farnosti v Maďarsku). Obe časti
boli pod priamym riadením Vatikánu.14.10.1937 tak bolo odčlenených 44 farností, ktoré ležali na
území Maďarska. V dôsledku Viedenskej arbitráže z 2.11.1938 zasa pripadlo 48 farností Košickej
administratúry maďarskému štátu. 11.11.1938 bol menovaný generálny vikár pre slovenské územie so sídlom v Bardejove. Pius
XII. (1939-1958) bulou Dioecesium fines z 19.7.1939 zrušil apoš-
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Predstavujeme
V tomto čísle vám priblížime v poradí už piatu diecézu, ktorou je
Košická arcidiecéza.
Územie terajšieho
Košického arcibiskupstva
(oblasť
Abova,
Šariša,
Zemplína a Uhu)
patrilo do začiatku
19. storočia k JáErb Košickej gerskému biskuparcidiecézy stvu. Tradícia pokladá za zakladateľa tejto Jágerskej diecézy sv. Štefana I. a vznik datuje do rokov
1009-1010. Svojou rozlohou zaberalo také veľké územie aké má
dnešné Maďarsko. Počas tureckých vojen, v rokoch 1603-1724,
niekoľkokrát sídlil jágerský biskup i
časť kapituly v Košiciach a Jasove.
Roku 1776 Mária terézia rozdelila
obrovskú Ostrihomskú diecézu a
vznikli nové biskupstvá so sídlami v
Spišskej Kapitule, Rožňave a Banskej Bystrici. Prvý pokus o dismembráciu Jágerského biskupstva urobil jágerský biskup Jozef Gabriel
24

Erdödy (1715-1744). Aj napriek
tomu, že kráľ už menoval jágerského veľprepošta Jána Kissa za biskupa pre novoplánované biskupstvo
v Nagybányi (Rumunsko), všetko
stroskotalo pre odpor jágerskej
kapituly, najmä kanonika a jágerského farára (ba vtedy ešte iba novokňaza), grófa Františka Barkózyho. Keď sa on sám stal Erdödyovým nástupcom (1745-1761), na
rozdelenie nebolo možné myslieť.
Ani gróf Karol Eszterházy (17621799) neprejavil záujem o rozdelenie, ba neuspel ani Jozef II. (17801790) so svojimi návrhmi. Po smrti
Karola Eszterházyho († 15.3.1799)
zámerne nebol vymenovaný nový
biskup, aby sa predišlo ďalším konfliktom pri plánovaný rozdelenia
jágerského biskupstva. Biskupstvo
sa malo rozdeliť tak, že Šariš mal
pripadol Spišskej diecéze. František I. († 2.3.1835) však dvorným
dekrétom z 5.8.1803 definitívne
rozdelil Jágerské biskupstvo na tri
časti. Nové biskupské sídla mali
vzniknúť v Satu Mare (Rumunsko)
a v Košiciach, pričom Jáger bol po-

Aké boli Vaše predchádzajúce pôsobiská?
10. júna 1973 ma Mons. Dr. Július Gábriš v Dóme sv. Martina v Bratislave
vysvätil za kňaza. Moja pastoračná služba začala v Martine. Tam som ako kaplán pôsobil 3 a pol roka, pokiaľ si ma v zime 1976 biskup Mons. Jozef Feranec
nezavolal za aktuára na Biskupský úrad do Banskej Bystrice. V tejto pozícii
som robil všetko možné- od služby biskupského archivára, sekretára, ceremoniára, náhradného biskupského šoféra či kaplána v katedrále. Keďže som bol
mobilný, často ma otec biskup posielal zastupovať kňazov do blízkych
i vzdialených farností v diecéze. „Osudný“ deň „D“ však prišiel 14. septembra
1979. Vtedy- na sviatok Povýšenia sv. Kríža- som prvýkrát v živote prekročil hranice obce Riečka, pretože
som išiel zastupovať chorého staršieho spolubrata.
Vtedy som ani len netušil, že sa na 32 rokov stanem
v tejto farnosti „radosťou  i krížom “ pre mnohých... Taký dlhý čas totiž trvala moja pastoračná
práca v tejto malebnej horskej farnosti. Menovaním za
riečanského farára mi neprestali povinnosti na Biskupskom úrade. Naopak,
po roku 1989 som niekoľko rokov spravoval spolu s Riečkou neobsadenú farnosť Tajov. Popri tom som súčasne istý čas slúžil ako duchovný pre potreby
diecéznej Charity resp. ako šéfredaktor rádia Mária (predchodcu rádia Lumen). Od roku 1993 som vyučoval katechetickú prax na Teologickom inštitúte
v BB- Badíne, čo iste vyplývalo aj z mojej funkcie riaditeľa Diecézneho katechetického centra... Bol to nesmierne „pestrý život“...

Vieme, že v poslednej farnosti ste už pôsobili niekoľko rokov, môžete
bilancovať. Aké boli Vaše plány a predsavzatia pri príchode a čo
z toho sa splnilo?
Netajím, že farnosť Riečka bola pre mňa veľkým ľudským zázemím. Nič netušiac sa stala sa na dlhé roky mojim domovom... Tu som spolu s nemocnou
sestrou nielen že doopatroval a pochoval svojich rodičov, ale veriaci sa stali
mojou rodinou... Oni videli, ako som pred ich očami zápasil, rástol, hľadal,
padal a učil sa znovu vstávať... Oni trpezlivo niesli mňa a ja som sa učil niesť
ich... Mal som iba jednu trvalú ambíciu: z moci Božej som ich túžil mať rád...
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Myslím, že práve toto veľmi utužovalo naše vzťahy... Keby nám tie chýbali, iste
by sa nám veľmi ťažko podarili mnohé dôležité veci, ktoré sme uskutočnili
(napr. generálna oprava kostola či farskej budovy), lebo farnosť nevlastnila
a ani doteraz nevlastní žiadny majetok.

Kde čerpáte duchovnú posilu mimo modlitby?
Zaujímavé. Kde okrem modlitby čerpám duchovnú silu? Vo všetkom, čo mi
sprítomňuje Boha: v kráse kvetov, v tichu prírody, v pravdivých vzťahoch,
v pevnom stisku rúk, v čistých očiach dieťaťa, v krehkej kráse starenky, v hĺbke
slova, vznešenosti hudby,... Stačí? Asi áno!

Ostáva Vám pri kňazskej službe priestor na záľuby? Ako trávite voľné
chvíle?
Trošku nadľahčím túto otázku. Záľub mám veľa a každej s jemnou dôvernosťou hovorím aby počkala na môj dôchodok... Možno potom sa zastaví čas a ju
zrealizujem ... Možno potom budem viacej maľovať, čítať, písať, či cestovať...
Zatiaľ reálne zostávam pri bicykli a zjazdových lyžiach .

Obľúbení svätí?
Mám spraviť stupnicu? Edita Stein, Terézia z Avily, Jozef de Calasans
(zakladateľ našej rehole), Charles de Foucauldt, Maximilián Kolbe, matka Tereza, Ján Pavol II., František z Assisi... Dúfam, že sa ostatní svätí neurazili .

Teraz trošku z iného súdka. Aký máte prvý dojem z Červeníka?
Bol som milo prekvapený nielen zmyslom Červeníčanov pre krásnu hudbu,
ale aj ich duchovnou vnímavosťou. Za to iste treba poďakovať Pánu Bohu a tiež
i kňazom, ktorí sa predo mnou snažili duchovne dvíhať toto spoločenstvo. 1.
júlom 2011 Červeník prestal byť pre mňa iba obyčajným miestom na mape. Prijal som ho asi tak, ako sa prijíma adoptívne dieťa. Čo to znamená? To, že som
ho prijal s láskou. Nemám rád silné slová a už vôbec nechcem stavať svoje vzťahy na prvých dojmoch, lebo tie často človeka oklamú. Jednoducho som tu
a cítim, že teraz je Červeník Božím priestorom pre mňa... Je to pre mňa Božia
výzva... Neviem, či budem schopný naplniť očakávania Božie a oprávnené očakávania Červeníčanov, ale isté je, že sa budem snažiť. Chcel by som v prvom
rade najviac „investovať“ do vzájomných vzťahov.
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svojho Jednorodeného Syna, aby každý kto v Neho verí nezahynul, ale
mal večný život.““ Dorie pozorne počúvala kaţdé slovo, no vo svojom
srdci si hovorila: „Nie, to nemôţe byť pravda. Mňa predsa nemôţe mať
nikto rád.“ Keď študenti odchádzali, jedno z dievčat zastalo vo dverách,
pozrelo na Dorie a povedalo: „Keď si nič nezapamätáš, jedno však
vedz, Boh Ťa miluje.“ V ten večer sa Dorie modlila: „Pane Boţe, ešte
ma nikdy nikto nemal rád. Ak ma miluješ, som Tvoja. Prosím Ťa, odpusť mi moje hriechy a buď mojím priateľom.“ Jej srdce sa napĺňalo
radosťou a tešilo sa: „Je niekto, kto ma ľúbi!“ Mala
vtedy 12 rokov. V ten deň dostala po prvýkrát
darček. Študenti jej darovali knihu
o LÁSKE. Dostala Bibliu. Veľmi
sa tešila. „Jeţiš je so mnou! Miluje ma!“, to jej pomáhalo vo
všetkom, aj vtedy keď bola vo
veľkých ťaţkostiach. Raz sa dostala do jednej rodiny. Domáci sa ku nej
správali veľmi zle. Bili ju za to, čo nikdy nespravila. Obviňovali ju z
krádeţí a klamstva, nepoďakovali sa jej za prácu. Bolo to ťaţké! No
Pán Boh ju aj takto chystal pre veľké dielo. Učil ju, aby Mu dôverovala.
Raz v srdci počula akýsi hlas. Akoby k nej niekto hovoril: „Dorie,
chcem, aby si sa stala misionárkou. Aby si iným hovorila o mne.“ Tušila, ţe ten hlas patrí Bohu. Dlho uvaţovala nad týmito slovami. Napokon
poslúchla aj napriek odporu mnohých ľudí. Jej otec, s ktorým sa jej podarilo obnoviť vzťah prehlásil, ţe sa jej zriekne. Ţe uţ nebude jeho
dcérou, ak sa stane misionárkou. Dorie vedela, ţe je dôleţité pre ňu poslúchať TOHO, KTORÝ JU MILUJE. Išla na biblickú školu, aby sa
mohla dobre pripraviť na novú veľkú ţivotnú úlohu. Tu spoznala aj muţa, ktorý sa neskôr stal jej manţelom. Miloval ju, no to najdôleţitejšie
bolo, ţe miloval aj Pána Boha. Boţia láska napĺňala celý ich ţivot a oni
cítili, ţe chcú - ba musia - o nej rozprávať ľuďom.
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Dievča, ktoré nikto nemal rád
Chcela by som Ti porozprávať skutočný príbeh. Stal sa pred mnohými
rokmi. Je o malej Dorie. O malom dievčatku, ktoré bývalo v dome so
svojou 5-ročnou sestrou Máriou. Boli chudobní. Ich mama musela celé
dni pracovať. Otca ani nepoznali. Preto sa Dorie musela cez deň sama
starať o svoju sestru. Bývali v studenom tmavom dome (elektriku a kúrenie si nemohli zaplatiť). Dorie nemala mnohé veci, ktoré máš Ty. Nevedela čo je to správna výţiva, hračky, oblečenie, darčeky na narodeniny či
na Vianoce. Najsmutnejšie však bolo, ţe Dorie nemala nikoho, kto by ju
mal rád. A ona pri
tom tak veľmi túţila po objatí... Tak
ako ty... Keď sa jej
mama uţ viac nedokázala starať o
ňu a jej sestru Máriu, dala ich do sirotinca. Tu cítila
ešte väčšiu opustenosť. „Nikto ma
nemá rád. Je to moja vina, pretoţe som škaredá a veľmi zlá!“, hovorila si pre seba. Čím bola
staršia, tým viac túţila po niekom, kto by jej lásku prejavil. V sirotinci
Dorie pomáhala v práčovni a jej „zábavkou“ bolo, ţe oblečeniu, s ktorým
pracovala dávala mená detí a správala sa k nim rovnako ako sa vychovávateľka správala ku nej. Bola k nim hrubá, bila ich palicou, napomínala...
Ponorená do svojho hnevu a smútku, Dorie netušila, ţe sa jej DEŇ ešte
len blíţi... Raz do sirotinca prišla skupina mladých študentov. Boli plní
radosti a nadšenia. Hovorili deťom o niekom, o kom Dorie ešte nepočula.
Mal také zvláštne meno. Volali ho Jeţiš. „Boh Ťa miluje, poslal ti to najcennejšie čo mal. Pozorne počúvaj: „Lebo tak Boh miloval svet, že dal
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Ako vnímate náš kostol?
Kostolík? Vidno, že sa moji predchodcovia
snažili pozdvihnúť ho. Každý sa mu zrejme
snažil vtlačiť svoj punc a svoj ideál krásna.
Každý podľa svojho vkusu a možností. Iste sa
budem snažiť aj ja. Viem, že nie je jednoduché zjednotiť chrámový priestor. Jeho vnútorná architektúra je skvostne barokovo rozvlnená. V niektorých momentoch mi kostolík pripadá ako krásna spiaca princezná, ktorá ešte
čaká na bozk princa, aby sa prebudila a zaskvela v celej svojej nádhere.

Akí sú farníci?



A ešte otázka na záver. Máte svoje životné krédo, ktoré je pre Vás
kompasom?
„Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi.“ Veľmi chcem žiť toto slovo. Túžim,
aby to bolo základné smerovanie môjho života...

Brat Matej spolu s mládeţou upratovali kostol (za oltárom, sakristiu,
kotolňu). Počas práce sa mládeţ posilnila pizzou a nápojom a večer ich
čakala odmena za vykonanú prácu v podobe bowlingu v reštaurácii u
Mihálika.

Z Červeníka sa v júli cca 28 detí a 4 vedúci zúčastnili letného tábora
v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Odtiaľ prišli oddýchnutí,
načerpaní novými silami, s veľa krásnymi záţitkami a my sme sa hneď
pýtali:
Ako si sa cítil v tábore?
V Tábore som sa celý ten týždeň čo som tam strávil cítil veľmi dobre.
Kopa skvelých ľudí a výbornej nálady.
Čo sa ti najviac páčilo?
Najviac sa mi páčili asi výlety do prírody a tak isto aj večerné posedenia pri ohni, voľné hry atď. Ale keď sa tak zamyslím, páčilo sa mi asi
takmer všetko.
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Bol si spokojný so životom skupiny?
Život skupiny bol podľa mňa celkovo výborný. Aj keď sem-tam sa občas tá hádka našla,
ale to už pri skupinke s dosť vekovo rozdielnymi ľuďmi býva. Atmosféra bola v skupinke taktiež výborná. "Združenie vedúcich" dokonale
spolupracovalo a všetko bolo takmer dokonale
zorganizované.
Máš záujem, aby sa vaša skupina aj naďalej stretávala po príchode domov?
Čo sa týka "potáborových stretnutí". Mám taký názor, že skupinka by sa
mala určite aspoň raz za mesiac stretávať, čo v tomto prípade aj tak je.
Takéto stretnutia veľmi padnú vhod keďže si všetci veľmi dobre rozumieme a pri spoločných či už opekačkách, guláš párty, disco a pod. sa veľmi
dobre zabavíme a porozprávame.
Chceš niečo povedať ostatným, ktorí sa nezúčastnili tábora?
A tým, ktorí sa nezúčastnil len môžem vrelo odporučiť aby si na budúci
rok našli čas a tohto veľmi dobre organizovaného tábora sa zúčastnili.

mesiacom. Stále za niečím utekáme, chceme stihnúť všetko a teraz. Nemáme čas ani premýšľať. A čo ak Pán Jeţiš príde uţ dnes? Uţ nebude
čas na to, aby sme začali premýšľať o ţivote. Keď príde, budeme sa Mu
zo svojho ţivota zodpovedať. Z toho, čo sme mohli a neurobili sme; z
toho, čo sme mali, ale radšej sme sa tvárili, ţe to nevieme urobiť.
Pán Jeţiš sa nebude starať o to, či máme čisté auto, bielizeň, byt ale o
to, či máme čisté srdce. Máme? Je v mojom a Tvojom srdci miesto pre
Pána Jeţiša? Alebo to s tou vierou zasa aţ toľko nepreháňame a stačí
nám v nedeľu si odsedieť sluţby Boţie v kostole? Školský rok sa ešte
len začal. Ešte sa len rozbiehame po dovolenkách, táboroch a dostávame sa do zabehaných koľají. Nedovoľme, aby sa čas stal našim nemilosrdným pánom.
Nájdime si priestor pre ticho. Čo tak ticho s Bibliou? Nepodceňme Boţie slovo. Ticho s Bohom je zdroj trvalej inšpirácie.

Relikvie

Pane, Bože,
aj v tejto chvíli sa skláňam. Ďakujem ti za pomoc a ochranu počas prázdnin. Prosím ťa, neopúšťaj ma ani v školskom roku, do ktorého opäť vstupujem. Prosím ťa, otvor mi
oči, aby som šiel za tvojím svetlom. Otvor mi
srdce a naplň ho Duchom Svätým, aby som
teba počúval a pre teba žil.
Posilni aj mojich učiteľov, kňazov, otcov biskupov, katechétov, aby
mne aj mojim priateľom s trpezlivosťou a láskou odovzdávali vedomosti. Daj nám všetkým múdrosť a odvahu, aby sme žili a rástli na
česť a chválu tvojho svätého mena.
Amen.

31. júla bola pri zvonici sv. omša, ktorú celebroval generálny vi-

Chcem mať odvahu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem.

kár Trnavskej arcidiecézy Ladislav Kuna, a na záver sv. omše mal
poďakovanie starosta M. Mihálik týmito slovami:
8

Chcem mať múdrosť, vedieť jedno od druhého odlíšiť.

sv. Cyrila boli v našej arcidiecéze od 1.6.2011 do
31.7.2011. Táto veľká udalosť - obrad prijatia a uctenia relikvií sv.
Cyrila sa konala v našej farnosti dňa 23.7.2011. Za účasti
brata Mateja a starostu
M.Mihálika boli prinesené do
obce Červeník, kde si ich prebrali zástupcovia všetkých
vekových generácií a priniesli
do kostola, v kostole prebiehal duchovný a kultúrny
program. Ďakujeme Bohu za
tento veľký dar a prosíme o
obnovenie viery nielen osobnej, ale aj viery celého národa na príhovor sv. Cyrila.

Modlitba na začiatku školského roku

Chcem mať silu uniesť veci ktoré sa zmeniť nedajú.
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Čím sa vyznačuje dobrá a čím neporiadna kostolníčka?
Tak to by som ja ťažko porovnávala s niekým kto bol dlho kostolníkom – kostolníčkou, pretože ja som len veľmi krátko túto službu vykonávala.
Akí sú kňazi „v zákulisí“, je s nimi zábava alebo sú pred omšou sústredení?
Kňazi „v zákulisí“ neviem ako by som to opísala, ale tam sú povinnosti a nie je
čas na nejakú zábavu, ale veľmi rada sa aj zasmejem, keď sa povie niečo zaujímavého.
Čo všetko treba pripraviť pred sv. omšou a čo je potrebné dať do poriadku po
nej?
Všetci čo chodia do kostolíka vedia, že tej práce nie je veľa, ale treba, aby bolo
všetko pripravené na slávenie sv. omše.
S kým by mal byť rozhovor v budúcom čísle, ktorý by ste si chceli prečítať?
Nad touto otázkou som dlho premýšľala, ale si myslím, že aby po mne prišli ľudia, ktorí sú ochotní túto službu vykonávať so srdcom a obetou, ich sa potom
spýtať a ďalej s hocikým kto rád chodí do kostolíka. Ďakujem všetkým, ktorí ma
podporovali a potešili pekným slovom, ďakujem vdp. Petrovi Kučerovi, bratovi
Matejovi a všetkým kňazom, ktorí zastupovali, miništrantom, hlavne Matúškovi
a malému Paľkovi Bielikovi, ktorí chodia na sv. omšu včas.

10.septembra sa konalo v kostole slávnostné Te Deum pri príleţitosti
začatia šk. roka.

UDALOSŤOU POSLEDNÝCH DNÍ
je bezpochyby začiatok školského roku. Väčšina rodičov si uľahčene vydýchne, ţe deťom uţ netreba vymýšľať program na voľné chvíle a väčšina školákov si zúfalo povzdychne nad tým, ako tie prázdniny rýchlo
ubehli. Obohatení o letný bronz, nezabudnuteľné záţitky a nové fotografie vraciame sa do starých vyšľapaných koľají kaţdodenného ţivota. A
znova začínajú preteky s časom: zo školy na klavír, angličtinu, plávanie,
rýchlo napísať úlohy, naučiť sa slovíčka, pomôcť doma (uţ nestíham) a
spať. Z práce rýchlo nakúpiť, do čistiarne, oţehliť bielizeň, navariť večeru, pomôcť deťom s úlohami, došiť manţelovi nohavice a zasa je tu polnoc. Aspoň cez víkend si trochu oddýchnuť!
Ale treba umyť auto (uţ pomaly nevidno ani na značku)... Oprať veľké
prádlo... Pripraviť si elaborát z fyziky (mal som ho odovzdať uţ minulý
týţdeň)... Upiecť koláč na nedeľu a povysávať... Ani v kostole sme uţ
dávno neboli... A tak beţí deň za dňom, týţdeň za týţdňom, mesiac za
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Som tu doma. Som Verešváran a mám to tu rád. Je to môj domov so všetkým
dobrým aj zlým, so spomienkami, žitím prítomnosťou i pohľadom upretým do
budúcnosti. Ak by sa moja cesta životom uberala iným smerom a Božia ruka
by ma viedla inam, viem, že sa sem môžem kedykoľvek vrátiť.
Každý z nás sa vo svojom živote vydáva
na cestu. Mať sa kam vrátiť je však dôležitejšie ako mať kam ísť! Mať domov,
rodinu, blízkych, byť niekde zakorenený,
vedieť a nezabúdať kto som a odkiaľ
som vyšiel. Mať v sebe posolstvo predkov a odovzdávať ho ďalej. Mať vžitú
tradíciu...
Naša zvonica tiež prešla svoj kus cesty.
Boli časy keď bola pokorená. Keď padla
na kolená. Kľačiac vyčkala dlhé roky, no
napokon vstala a vrátila sa domov...
Každý kto pokľakne a v úprimnej modlitbe zotrvá, môže po čase vstať a vrátiť
sa... A ak by sme aj stratili domov, nesmieme stratiť možnosť vrátiť sa do domu Pánovho, k tradícii, ktorá je v nás
zakorenená najhlbšie. K viere. Mať možnosť vrátiť sa do domu, kde tvoríme
rodinu všetci, ktorí v Neho veríme... Všetci, ktorí v sebe nesieme túto tradíciu,
živme ju s pokorou pre tých, čo prichádzajú po nás. Snažme sa žiť tak, aby
sme sa vždy mali kam vrátiť! Snažme sa žiť tak, aby sme svojim životom vytvárali sebe aj iným domov! Snažme sa žiť tak, aby sme v sebe živili tradíciu a
odovzdávali ju!
Som tu doma... Verím na tradície... Tradícia je strom, ktorý má kmeň i korunu. Nech by ich ničili vietor či plamene, strom ostane stáť! Lebo vie, kde má
korene... Ctený pán generálny vikár, ďakujeme Vám, že ste v nás svojou prítomnosťou umocnili úctu k tradícii.

Spomienka jedného z nás
Tradícia je druh alebo forma obyčaje, zvyklosti, ktorá sa vyznačuje mimoriadnou stálosťou a úsilím ľudí zachovať ju. Sú to nezmenené spôsoby správania
sa, obyčajou, zdedené po predchádzajúcich generáciách alebo ich odovzdávanie z generácie na generáciu (lat. slovo traditio – odovzdávanie).
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Pre tradíciu je charakteristický vzťah k predchádzajúcemu spôsobu života, ako
ku kultúrnemu dedičstvu minulosti. Vznik alebo tvorba tradícii, prípadne ich
zánik je trvalý proces. Podobne ako zlatokop hľadá s námahou zrniečka zlata
ryžovaním, kde prúd vody vyplavuje a odstraňuje kal, tak neúprosný tok času
odstraňuje hlušinu nevhodných zvyklostí a zachová len také tradície, ktoré sú
pre spoločenstvo alebo národ potrebné. Hlavne musia spĺňať požiadavky kultúry a morálky. Tradície, ktoré vznikli a zachovali sa v nejakom národe alebo malom spoločenstve, ako tradície národné, náboženské, kultúrne atď. tvoria tzv.
národné alebo oblastné dedičstvo tzv.
rodinné striebro. Strácaním rodinného
striebra začína degenerácia alebo zánik
spoločenstva alebo aj národa. Z histórie
je známe, že likvidácia národa, spoločenstva alebo základnej bunky spoločnosti
t.j. rodiny sa začína práve likvidáciou tradícii.
Tradície možno prirovnať ku koreňom
stromu. Vieme, že strom prekoná rôzne
olamovanie či pílenie jeho konárov, no
útoku na jeho korene časom vždy podľahne.
Vždy sa nájdu sily, ktoré útočia rôznym
spôsobom na tradície so zámerom ovládať a manipulovať národ alebo iné spoločenstvá. Priamy útok na tradície nie je
vždy účinný. Nebezpečné sú tzv. nepriame útoky. Napr. mikulášska tradícia,
smiešne, ale postava deda Mráza áno. Existujú aj rafinovanejšie spôsoby. Naočkovať do tradície jed a vytrhnúť ju z príslušného prostredia. Vnútiť hlavne mladým ľuďom názor, že zachovávanie tradície je zbytočné a nemoderné.
Príkladom sú napr. Vianočné sviatky. Kedysi Vianoce boli sviatkami rodiny, lásky a pokoja. Dnes sú takmer vytrhnuté z kostola a rodiny a už sú obdobím zhonu a nákupnej horúčky. Z pekných vianočných melódii sa stávajú odrhovačky,
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ktoré nám ponúka Boh. Máme kráčať na zelenú, čo je farba Božia, hoci
semafor má aj farbu červenú. Červená farba je farba pokušenia, ak jej
odoláme, čiže počkáme na zelenú, kráčame v súlade s Božími príkazmi.
Veľa z nás vykročí na červenú - neodolá pokušeniu - spácha hriech poruší Božie príkazy. Tak isto, keď pôjde auto alebo chodec na červenú,
spôsobí nehodu. Nehoda predstavuje ľudský pád. Aj tieto SDM, ktorých
heslo je „Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere (Kol 2,7)“ , aby sme opätovne vstali ako Ježiš Kristus po páde pod
ťarchou kríža a nasledovali Ho. SDM boli mi povzbudením, aby som
odolával červenej a kráčal na zelenú.
2. Áno, pravdaže. Ešte aj prevýšili. Nakoľko som neočakával toľko veľa
pozitívnych zážitkov, skúseností a situácií za tak krátky čas, aký som
pobudol na SDM.
3. Moja prvá reakcia po návrate domov, podobná otázka rodičov, bola,
že budúce SDM budem radšej sledovať v televízii, nakoľko som bol vtedy presvedčený, že takú úžasnú atmosféru stačí zažiť jedenkrát za život.
Túto atmosféru a zážitky by som chcel dopriať každému, resp. ďalším.
Po uplynutý určitého času sa vo mne začala prebúdzať myšlienka účasti
na ďalších SDM.
4. Mladým by som chcel odkázať, aby sa nebáli kráčať s Kristom a byť
svedkami viery, ako aj nás k tomu povzbudzuje blahoslavený Ján Pavol
II. slovami: „Nebojte sa!“
Matúš

4. septembra sme sa pri sv. omši rozlúčili s pani
kostolníčkou Veronikou Dadíkovou, pretoţe mení
bydlisko trvalého pobytu. Po oficiálnej rozlúčke sme
jej dali tieto otázky:
Čo Vás priviedlo k službe kostolníčky?
Myslím, že sa to ani takto na krátko nedá napísať, ale
mala som túžbu, aby som sa poďakovala Pánu Bohu, že
som mohla začať žiť kresťanským životom a to bola pre
mňa výzva, keď nebolo kostolníčky, aby som sa prihlásila.
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všetko bolo sústredené na Ježiša v monštrancii. Jednota Cirkvi sa ukázala počas búrky na letisku, keď mládež zostala na mieste, modlila sa, obetovala tento vývrt počasia. Neodišiel ani pápež zostal s mladými a pre
nich. A tak všetci duchovne spojení prečkali búrku. To bolo svedectvo kde
nezostali ani médiá ticho a posolstvo sa nieslo do sveta. Možno keby nezačalo pršať nebolo by to také zaujímavé pre novinárov. Ako je napísané
„tým, čo milujú Boha všetko slúži na dobré“.
2. Bol som na takejto akcii 1x a išiel som tam s niekoľkými osobnými
prosbami a otáznikmi a nádejou, že ma tam niečo duchovne nakopne.
Katechézy a diskusie mali čo do seba, a ono mi to ešte stále postupne dozrieva.
3. Do Brazílie sa nechystám z praktických dôvodov. Treba veľa dovolenky....
4. Mladým odkazujem už dnes strkajte eura do pančuchy, aby ste keď nie
do Brazílie, tak o 4-5 rokov snáď niekde v Európe mohli ísť na SDM.
Treba to zažiť ako sa zdieľa viera na medzinárodnej úrovni. A popri náboženskom charaktere akcie uvidíte kus sveta.
Vlado
1.Vnímal som to ako spojenie príjemného s uţitočným.
2.Áno naplnili
3.Áno zúčastnil, neváhal by som ani chvíľu.
4.Aby sa aj oni zúčastnili takejto akcie.
Paľo
1. Bolo to neskutočné. Nedá sa to pomaly ani opísať, to
treba zažiť. Atmosféra, nálada mladých, ústretovosť domácich... V jednej veci som si uvedomil Božie riadenie.
V akej? Bude to znieť smiešne. Boli to semafory. Však je
to smiešne? Niektorí nechápete, čo je na tých semaforoch také zvláštne. Poviete si, sú to len obyčajné svetlá, ktoré riadia
účastníkov cestnej premávky. Jeden večer sme išli po ulici Valencie, kde
boli semafory, na ktorých svietila chvíľu zelená a chvíľu červená. Vtedy
som si uvedomil Božie riadenie, podľa ktorého máme kráčať. Riadenie ,
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ktoré počúvame celé mesiace v nákupných strediskách.
Dnes sú takmer bežné názory ako, viera v Boha, smiešne, to je povera. Pre
mnohých ľudí je to prejav primitivizmu a nevedomosti. Ale veštenie z kariet,
zo sklenenej gule a pod., to je správne, tomu treba veriť. Existuje viac televíznych kanálov, ktoré takéto služby poskytujú celý deň a veru nemajú núdzu
o zákazníkov. Hovorí sa, najväčší trik diabla spočíva v tom, že nás presviedča
o tom, že neexistuje.
Ale vrátim sa k môjmu pôvodnému zámeru. Chcel
som
niečo
napísať
o tradíciách v našej dedine. Všade, teda aj
v Červeníku sú ľudia, ktorí
si ctia tradície a snažia sa
ich držiavať. Sú, ale aj takí,
ktorí ich ctia, dodržiavajú,
ba dokonca prispievajú
k ich oživovaniu, či k vzniku nových tradícií. Žiaľ máme aj takých, čo sú voči
nim ľahostajní, dokonca ich považujú za brzdu spoločenského vývoja alebo za
prežitok. Skrátka nevážia si dedičstvo našich otcov.
Nedávno bol sviatok Božieho Tela spojený s tradičnou procesiou, ale voči procesiám pred mnohými rokmi už trochu zjednodušenej forme. Voľakedy dávno
hasiči skoro ráno vyzdobili cestu od kostola cez hlavnú ulicu (Hviezdoslavova
ul.) alejou zelených vetiev a haluziny. Celá trasa procesie bola pokrytá čerstvo
nakosenou zelenou trávou. Dobrovoľní aktivisti pripravili na tej ulici štyri oltáriky pod bránami, ktoré predstavovali štyri svetové strany. Pri každom oltáriku sa procesia zastavila a kňaz zaspieval časť jedného zo štyroch evanjelií,
v ktorej je reč o ustanovení Sviatosti Oltárnej. Procesia končila v kostole slávnostným Te Deum a požehnaním. Počas celej procesie, dievčatá sypali pred
kňazom kvietky a na znak veľkej úcty, nad kňazom, ktorý kráčal s Eucharistiou
niesli štyria muži baldachýn.
Na poslednej procesii som bol veľmi milo prekvapený, keď som videl,
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že baldachýn nesie aj náš starosta. Som už dosť starý, ale
predtým som nikdy nevidel starostu niesť baldachýn. Nakoniec
je to, ale prirodzené, veď starosta reprezentuje obec a on
predsa sprevádzal nášho najvyššieho Pána. Ale kde boli potom
ostatní naši zástupcovia – poslanci? Som si istý, že ak by prišiel čo len predseda ich strany, za ktorú kandidovali, určite by sa tam aspoň
„motali“. Možno v budúcnosti vznikne taká tradícia, že naši poslanci na čele so
starostom budú sprevádzať nášho Pána a tak mu vzdajú patričnú úctu. Určite
to bude pozitívny príklad pre všetkých občanov.
Veľmi oceňujeme znovupostavenie našej zvonice. Voľakedy ranné, poludňajšie
a večerné zvonenie určovalo priebeh života v obci. Ranným zvonením začínali
práce, poludňajšie zvonenie znamenalo prerušenie práce na poli. Ľudia sa pomodlili Anjel Pána a mali prestávku na obed. Z rozprávania starších si pamätám
príbeh istého šibala, paholka, ktorý mal hluchého gazdu. Keď sa mu už nechcelo robiť, dal dolu klobúk a začal sa pred gazdom akože modliť. Gazda pochopil,
že je poludnie. Spolu sa pomodlili a odišli k obedu skôr, čo bola vtedy „ostuda“.
Večerné zvonenie znamenalo pre deti príkaz ísť domov. Zvonením sa oznamovalo úmrtie, nebezpečenstvo ohňa, prírodné katastrofy. Zvonicu, ale pripomínam v súvislosti so sv. omšou, ktorá sa slúžila pri nej. Nechcem posudzovať alebo diskutovať o vhodnosti tohto miesta, alebo hľadať dôvody prečo sa mala,
alebo nemala slúžiť sv. omša práve tam a vôbec pri akej príležitosti sa teda konala. Chcem iba len veľmi stručne zopakovať to, čo azda každý kresťan katolík
vie o sv. omši. Sv. omša je najvzácnejším úkonom katolíckej bohoslužby a je
veľmi dôležité a potrebné, aby veriaci mali správnu predstavu o sv. omši. Najslávnostnejšia chvíľa pri sv. omši je premenenie. Všetky obrady a modlitby
predtým sú len prípravou na tento okamžik, keď kňaz vezme do svojich rúk
chlieb (hostiu) a hovorí nad nim: „Vezmite a jedzte z neho všetci: Toto je moje
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Štyri otázky pre NAŠICH
1. Ako si vnímal/a SDM v Madride?
2. Naplnili sa tvoje očakávania?
3. Keby bolo možné, zúčastnil/a by si sa SDM v Brazílii?
4. Čo by si odkázal/a mladým?
1. Moje vnímanie na svetové sni mládeţe v Madride je viac ako pozitívne po duchovnej stránke. Vo veľa rôznych situáciách
som nadobudla tú istotu ţe Pán je tu s nami v našom spoločenstve. Najvýraznejšie som to pocítila v noci na letisku Cuatro Vientos počas adorácie. Som Pánu Bohu
vďačná, aj mojim rodičom, ţe som mohla toto celé stretnutie mládeţe zaţiť, preţiť. Určite som zaţila aj nie moc
príjemné chvíle, ale vţdy som sa to snaţila vnímať ako
púť, ako moţnosť niečo obetovať, ako moţnosť rásť v
pokore.
2. Keďţe som sa nezúčastnila ţiadnych svetových dní mládeţe, nemala
som jasné predstavy a očakávania.
3. Myslím, ţe po duchovnom obohatení určite áno. Záleţalo by to ešte
aj od iných okolností.
4. Keby mali tú moţnosť nech sa určite niekedy zúčastnia takéhoto celosvetového stretnutia mládeţe. Nič nestratia, len získajú. Získajú duchovné obohatenie, viac spoznajú Krista ako nášho Pána, upevnia sa vo
viere, pretoţe ako nám odkázal Ján Pavol II- My mladí sme budúcnosťou sveta a nádejou Cirkvi.
Terezka
1. Sú veľkou manifestáciou viery katolíckej mládeže.
Mladí z celého sveta na jednom mieste, ktorých niečo
spájalo. Navonok radosť, úsmev ako bolo vidieť, keď
sa stretli rôzne skupiny a fotili sa každý s každým,
spievali a tancovali. Zjednotený nástupcom sv. Petra
okolo Pánovho oltára, okolo Ježiša v eucharistii.
Najväčší šok som mal na letisku na vigílii, že organizácia nebola zvládnutá je jasné. Bol tam poriadny chaos, ale keď zaznelo eucharistio a
začala sa adorácia nastalo ticho, neuveriteľné ticho, neveril som, že
vydrží, musí predsa nastať šum, ale nestalo sa. Chaos ustal a
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vé rady na WC a sprchy, teplota vonku 45 °C a spánok na karimatkách celé dva
týţdne stáli za ten záţitok. Stretnutie takmer 2 miliónov mladých na letisku, kde
nikomu nevadilo, ţe kaţdý z nás je z iného kúta, je jednoducho nezabudnuteľné.
Pozdravy v metre a na uliciach, stíšenie sa počas nočnej adorácie a spoločné
preţitie búrky pod pršiplášťami v modlitbách sú pre mňa nádherné spomienky,
ktoré mi ostanú navţdy vryté v pamäti a najmä v srdci. Najkrajší záţitok bola
pre mňa nočná adorácia so Svätým Otcom a vytvorenie jednej rodiny spojenej
v modlitbách. Som šťastná, ţe som sa mohla zúčastniť SDM a ukázať tak aj svetu, ţe my mladí tieţ patríme do Cirkvi a spoločne dokáţeme veľa . (Nana)
Tento výlet prešiel veľmi rýchlo. Nielenže bol pestrý program, videli
sme kúsok Španielska, ale prežili sme aj duchovnú obnovu. Naučila
som sa žiť aj v tesnejších podmienkach, čím si viac vážim domov.
Lepšie sme sa spoznali s priateľmi a stretli sme mnoho nových, skvelých ľudí. Stretnutie s pápežom bolo pre nás motiváciou pre nový život. Naučila som sa deliť s ľuďmi, zdieľať svoje problémy a zistila som, kto je
„OZAJSTNÝ PRIATEĽ“. Odnášam si so sebou veľa zážitkov a lásky, ktoré
som načerpala zo svojho okolia. (Evka)
Madrid 2011... Pred rokom to bol taký môj maličký sen zúčastniť sa
SDM a zaţiť stretnutie pápeţa s mladými z celého sveta. Kto mohol
tušiť, ţe sa mi to raz aj splní... Ak mám opísať, ako sa mi páčilo, tak
musím len napísať, ţe to bolo neuveriteľné. Na celý ţivot si zapamätám atmosféru na letisku a búrku, ktorú v podstate nikto nečakal. Nezabudnem na neskutočné mnoţstvo mladých ľudí, ktorí si prišli vypočuť Svätého Otca. Páči sa mi
myšlienka, ţe na svete je nás toľko, čo chceme kráčať a ţiť „zakorenení
a postavení na Jeţišovi Kristovi, upevnení vo viere.“ (Maja)
„Veď putovať nie je jednoduché, ale stojí to za to“ - táto posledná
veta z úvodného príhovoru v bulletine, ktorý dostal každý slovenský
pútnik SDM, ma veľmi oslovila a často som si ju opakovala. Hoci
som počas SDM ochorela, mala som možnosť zakúsiť mnoho požehnaní...
Spomeniem jeden postreh  Kvôli chorobe sme niektorí v Madride nebývali
v telocvični, ale u jednej staršej babičky, ktorá sa o nás s láskou starala. Bola
som dojatá jej obrovskou radosťou, s ktorou sledovala každý prenos so Svätým Otcom a mladými v televízii. Uvedomila som si, že nielen mladí, ale aj
starší a chorí ľudia sú neodmysliteľnou a dôležitou súčasťou Cirkvi, a že nás
často „držia“ svojimi modlitbami. (Monika)
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telo, ktoré sa obetuje za vás.“ Premení sa chlieb na najsvätejšie telo Pána
(pričom farba, vôňa, chuť a chemické zloženie a štruktúra chleba sa nezmení).
Potom vezme kalich s vínom a hovorí slová: „Vezmite a pite z neho všetci,
toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie
hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.“ Po
týchto slovách sa premení víno na najsvätejšiu krv Kristovu (aj v tomto prípade chemické vlastnosti vína, chuť, farba atď. zostanú nezmenené). Po tomto
obrade je Pán Ježiš Kristus tu prítomný a to taký, aký je na nebesiach, vo svojej ľudskej a božskej prirodzenosti, celý, skutočný, oslávený, milujúci ľudí, pre
nich sa obetujúci. Je to zázrak, je to akt najvyššej obete, celkom nežistnej.
V hostii a v omšovom víne, ktoré sa premenili na ctihodnú Kristovu bytosť,
splývajú ďalšie dve osoby Najsvätejšej Trojice t.j. Otec a Duch Svätý. Sprostredkovateľ, teda kňaz, smrteľný tvor sa opovažuje držať ich vo svojich, od
posvätnej bázne trasúcich sa
prstoch. Ak takto chápeme sv.
omšu, uvedomujúc si tento zázrak, potom špekulovať o tom či
je vhodné alebo dôstojné miesto, kde sa koná je absolútne
nepodstatné. Dôležité je, že sa
sv. omša koná, a že sme svedkami tejto úžasnej, zázračnej udalosti.
Možno je to prvý krôčik k vzniku novej tradície – každoročné slávenie sv. omše „pri našej zvonici“. Bude to závisieť len na obetavosti organizátorov
a ďalších nadšencov. Za tento prvý krôčik, treba úprimne poďakovať všetkým,
ktorí sa angažovali na príprave slávenia sv. omše „ pri našej zvonici“. Samozrejme najväčšia vďaka patrí tomu, v ktorého hlavne vznikol tento veľmi dobrý nápad.
Na záver môjho príspevku poznamenávam, že naša obec Červeník je veľmi
bohatá na tradície. Dúfam, že v budúcnosti bude ešte priestor niečo o nich
napísať.
Jozef Vančo
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Boli sme pri tom
Boli sme pri tom
Boli sme pri tom
Štyria mladí z našej farnosti - Terezka
Sobotová, Paľo Chlapeček, Vlado Marcinka a Matúš Ješko - sa zúčastnili
SDM, ktoré sa konali v Madride. Domov si doniesli veľa krásnych záţitkov,
o ktoré sa s nami podelia 18.09.2011 na
prezentácii v našom farskom kostole,
ale teraz vám prinášame bezprostredné
pocity, postrehy a záţitky niektorých
účastníkov SDM z Trnavskej diecézy:
Mňa najviac oslovila obrovská jednota mladých. Napriek tomu, že na
20 m2 sa nachádzalo aj 10-15 mladých rôznych národností, nikto nikomu „nevadil“. Všetci sa rozprávali ako bratia a sestry a vzájomne si
rozdávali úsmev. Mladí neveriaci v mojom okolí mi často tvrdia, že Cirkev
a kostol je len pre staré „babky“ a starých ľudí. Po tom, čo som videl a zažil
na letisku Cuatro Vientos, ako dva milióny mladých ľudí čaká na Svätého
Otca a nehanbí sa vyznať svoju vieru, nech mi neskúsi túto vetu nikto zopakovať. Cirkev je pre každého a mladí v nej zohrávajú veľkú úlohu (Neslo)
Jednoznačne nezabudnuteľná atmosféra jednej obrovskej rodiny, ktorá
si rozumie aj napriek rôznym národnostiam. Na letisku, na námestí, ale
rovnako aj v obyčajnom metre, všade bolo cítiť jedno spoločné vyznanie, jeden spoločný cieľ. Mladí ľudia ochotní spať na tvrdej zemi v preplnenej
telocvični, praţiť sa na letisku celý deň, osprchovať sa len po nekonečnom čakaní a dva dni sa tlačiť v autobuse... Áno, toto všetko a ešte viac sa nám
v porovnaní s tým, čo nádherné sme počas SDM dostali, zdá úplne nepodstatné.
(Maťa)
Možno som mala trošku inú predstavu o priebehu SDM, ale vôbec
mi neprekážala skutočná atmosféra a spôsob, akým som ich prežila.
Myslím, že týždeň vo Valencii bol veľmi dobrou prípravou na prežitie
dní v Madride. Všetci mladí ľudia spievali, tancovali, smiali sa, tešili sa zo
života aj napriek tomu, že možno vo vnútri prežívajú krízy. Cítila som obrov-
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skú radosť a energiu. Všetci nám kývali, zdravili nás, aj keď nás videli prvýkrát v živote. Z každej strany: „Olá!“  Nikdy nezabudnem na spoločnú sv.
omšu na námestí, tlieskanie v delfináriu, spoločný obrovský obed v parku, na
tlačenicu na letisku a mnoho ďalších zážitkov... Asi najväčším posolstvom
pre mňa je, že nie sme sami. Mladí ľudia po celom svete sa modlia, chodia
na sv. omšu a snažia sa žiť život s Bohom tak ako my. Nezabúdajme, že nie
sme sami! (M.P.)
Na SDM som prichádzal so zmiešanými očakávaniami, ale úprimne
povedané, najviac som sa tešil na „vylehávanie“ pri mori vo Valencii, cestovanie po veľkých mestách ako Monte Carlo v Monacu, Barcelona, Valencia a Madrid. No keď som prvýkrát zbadal obrovský
dav mladých ľudí uţ vo Valencii, ktorí skandujú a zabávajú sa, ale čo je hlavné, sú veriaci, v tej chvíli som vedel, ţe more nebude ten najväčší záţitok.
A tak sa aj stalo. To, čo som zaţil na letisku v Madride, kde viac ako milión
mladých ľudí s rovnakým presvedčením vykrikovalo, tancovalo a tešilo sa, to
bol ten najväčší záţitok. (Jojo)
Pred odchodom do Španielska som očakávala veľa ľudí a super
atmosféru. Ale predstavy a očakávania boli dosť slabé  Najväčším zážitkom bolo ticho, ktoré nastalo na letisku pri
spoločnej adorácii so Svätým Otcom. Ako sa 2 milióny mladých ľudí dokázalo počas búrky stíšiť do spoločnej modlitby. Únava z dvoch týždňov, 4 dni
cesty autobusom, 50 °C, neustále chodenie a dvojtýždňový spánok na tvrdej
podlahe stáli za to. Na nočnú adoráciu nikdy nezabudnem. Zimomriavky
a množstvo ľudí z rôznych národov spojených v modlitbe bol pre mňa jednoznačne najsilnejší zážitok. (Mery)
Na takejto akcii som bol prvýkrát a určite nie posledný. Diskomfort
v ubytovaní bol kompenzovaný super ľuďmi. Záţitkov bola noša.
Fakt, ţe neľutujem. (Peťo)
To, čo sme prežili v Madride, sa nedá opísať slovami. Zažili sme to,
boli sme tam, kto nezažil, nepochopí. Obrovská jednota mladých,
ktorí sa vedia spolu zabávať aj modliť. Spoločná omša s pápežom
bola nezabudnuteľná. Človek sa zastavil a civel na tie davy, a potom si uvedomil že to všetko je „el juventud del Papa“ („pápežova mládež“, pozn.
red. ). SDM navždy zostanú v mojom srdci ako úžasná oslava Boha a jeho
lásky v našom živote. (Denisa)
Do Madridu som išla s presvedčením, ţe si odnesiem domov úţasné
záţitky a nové priateľstvá. Nevedela som síce, čo mám očakávať, ale
tešila som sa na tú atmosféru, keď sa mladí z celého sveta stretnú na
jednom mieste a vytvoria jednu veľkú rodinu. A moje očakávania boli nadmieru splnené! Únava z „nekonečnej“ cesty do Španielska, niekoľkokilometro-
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