EDITORIÁL

„FEJSLIFT“ ALEBO NÁRODNÉ OBRODENIE?
Poreferendové obdobie „blbej nálady“ nám otvorilo oči. Zostali sme zaskočení. Čakali sme
viac. Slovné prestrelky vystriedalo rozpačité ticho. Popri nespochybniteľných negatívach
vieme pomenovať aj pozitíva. To všetko sú výzvy pre budovanie postmoderného Slovenska.
Uplynulých pár týždňov nás hádam naučilo, že zákopové vojny nič nevyriešia. Áno, máme
trvať na svojich zásadách, ale pozície sa môžu meniť a čo bolo pred časom nepredstaviteľné,
stane sa realitou dneška. Z väčšiny sa môže stať menšina. Preto potrebujeme dialóg, preto
potrebujeme čítať meniace sa znamenia čias – aby sme dokázali spoločne vytvoriť novú víziu našej spoločnosti (nie som si istý, či sme doteraz nejakú víziu mali, ale v každom prípade
sa treba pozerať na skutočnosti okolo nás nielen cez percentá a tradície).
O čo sa opierať pri hľadaní a realizácii novej architektúry spoločnosti? Svätý Otec František hovorí o tom, že naša
doba potrebuje novú syntézu života založenú na vede, filozofii a viere. Aj my by sme sa mohli naučiť hľadať takúto
syntézu života, ktorá je komplexná a podporuje harmóniu a spoluprácu (porov. Evangelii gaudium 242). Nechcime
budovať uzavretý model privátno-štátneho kresťanstva, ale otvorený kultúrny model spoločnosti, kde je evanjelium
témou, kde existujú slobodné platformy pre normálnu komunikáciu. Potrebujeme nové uchopenie viery, aby sme
pomohli prekvaseniu kultúry. Potrebujeme vidieť za krížom lúče svetla. Potrebujeme viac čítať. Potrebujeme solídne
komentáre o súvislostiach a dopadoch.
Svojou troškou sa snažíme prispieť aj my prostredníctvom diecézneho časopisu. Chceme ho urobiť ešte pútavejším,
aby sme vám, našim čitateľom, pomohli lepšie komunikovať – teda dávať z lásky. Chceme byť kameňom hodeným
do vody, aby sme nielen čerili hladinu, ale vo vlnách posielali impulzy pre nový pekný život v našich rodinách a komunitách. Preto sa budeme snažiť ponúkať nové témy, preto sme spravili niektoré grafické úpravy. Nasmerovali sme
ich do pôstneho obdobia, aby bolo jasné, že niečo chceme zmeniť. Aj vo vnútri, aj navonok. Každý z nás osobne, aj
inštitucionálne.
Meruôsme roky sa nám spájajú s obdobím národného obrodenia. S čím sa nám raz budú spájať dekády na prelome
druhého a tretieho tisícročia?
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Koncom januára navštívila
našu diecézu skupina kňazov
a laikov, ktorá spolupracuje
so Slovenskou katolíckou
misiou v Londýne pod
vedením Tibora Borovského,
kňaza pôvodom zo Žilinskej
diecézy.

TEXT DUŠAN VÁCLAV, FOTO MIROSLAV LEITNER

CIRKEV V EURÓPE

bude menšia, aby mohla opäť rásť
Biskup Alan Hopes (AH – na snímke vpravo) a Dom
Cuthbert Brogan (DCB), opát kláštora v meste Farnborough, nám stihli odpovedať na pár otázok.

Otec biskup, čo vás privádza na Slovensko?
AH: Hlavným dôvodom je, že som prišiel s otcom Tiborom Borovským, ktorý oslavuje dve veľké výročia vo
svojom živote - 50. výročie narodenia a 25. výročie jeho
vysviacky. Spojil skupinu ľudí, ktorí s ním spolupracujú
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Cirkev môže byť silnejšia
len prostredníctvom
skutočných učeníkov Ježiša
Krista.
a pomáhajú mu v jeho práci v Slovenskej katolíckej misii v Londýne a chcel tejto skupine ľudí ukázať niečo zo
svojej krajiny.

ZO ŽIVOTA DIECÉZY
Vo westminsterskej diecéze ste v kontakte aj
so Slovenskou katolíckou misiou v Londýne.
V čom spočíva význam takejto misie?
AH: Sú veľmi potrebné z dvoch dôvodov. Prvým je veľká
migrácia z iných krajín v posledných rokoch a je veľmi
potrebné pre ľudí z iných krajín, s iným jazykom, s inou
tradíciou, aby našli kňaza, ktorý ich spolu zhromaždí v novej krajine, aby mohli spolu sláviť svätú omšu
a sviatosti vo svojom jazyku a zvykoch. To je takisto
spôsobom, ako spojiť tieto skupiny s miestnou lokálnou cirkvou. Druhým dôvodom je, že cirkev sa svojou
otvorenosťou obohacuje o prítomnosť týchto ľudí, ich
tradície, silnú vieru a oddanosť Ježišovi Kristovi, čo má
takisto veľký význam pre miestnu cirkev. Máme miesta
v Anglicku a Walese, kde by bez prisťahovaných katolíkov nebola žiadna katolícka komunita.

Brat Cuthbert, vy ste benediktín. Aká je
v súčasnosti situácia v rehoľných rádoch,
v povolaniach? Je to iba história alebo majú
aj svoju budúcnosť?
DCB: Je to veľmi rozdielne v rôznych kongregáciách.
Tradičné a starobylé rády, ako sú benediktíni, cisterciá
ni, františkáni alebo dominikáni, sú v dobrej situácii,
majú povolania, ale problém je, že katolíci v Anglicku
sú menšinou a povolania sú v rámci menšiny, takže je
nás naozaj málo a je zrejmé, že komunity budú menšie
ako v minulosti, ale väčšina tradičných komunít má dostatok povolaní, aby mohli hľadieť do budúcnosti.

V Anglicku je tradičnou anglikánska
cirkev. Akým smerom sa vyvíja dialóg
medzi katolíckou a anglikánskou cirkvou
v súčasnosti?
AH: Zvlášť od II. vatikánskeho koncilu je to dobré
a dialóg vzrastá. A súhlasíme so všetkými pápežmi,
že musíme pokračovať na ceste k jednote kresťanov.
Pred 50 rokmi bola veľká nádej, že sa tieto dve cirkvi
nakoniec spoja. V posledných 30 rokoch sa to zmenilo,
pretože anglikánska cirkev sa vybrala vlastnou cestou.
Práve včera (26. januára 2015 – pozn. red.) vysvätili
v anglikánskej cirkvi prvú ženskú biskupku. Katolícka
cirkev jasne povedala, že touto cestou nepôjde. Tým sa
zmenila povaha anglikánskej cirkvi a už nemôže byť
súčasťou apoštolskej tradície. Potrebujeme modlitby,
Boh vidí viac ako človek a prinesie niečo dobré tam, kde
my vidíme len ťažkosti. Iba vlastnými silami nemôžeme dosiahnuť jednotu Cirkvi.

Aké sú pastoračné priority v Anglicku pre
katolícku cirkev?
AH: Asi najdôležitejšie je, že katolíci v Anglicku a Walese si uvedomili, že majú misiu – je to misia novej
evanjelizácie, o ktorej sa diskutovalo, ale už sa zavádza.
Predtým katolícka cirkev pracovala sama so sebou, so
svojimi rodinami, za vlastnými hradbami. Tieto hradby sa odstránili, pretože anglikánska cirkev v Anglicku
prestala byť lídrom v niektorých oblastiach a lídrom
sa tam stala katolícka cirkev – napríklad v oblasti morálky, politiky a podobne. Pri novej evanjelizácii nám
nejde iba o tých, ktorí prestali chodiť do katolíckych
kostolov, ale hľadáme ľudí, ktorí ešte neveria v Ježiša
Krista. Nová evanjelizácia sa má uskutočňovať v každej
farnosti. Našli sme mnoho problémov, ale práve tieto
problémy nám otvárajú množstvo dverí a cirkev sa tak
stáva silnejšou. Pápež Benedikt hovorieval, že cirkev
v Európe bude menšia, aby mohla opäť rásť a byť sil
nejšia. Myslím si, že s tým môžeme len súhlasiť. Cirkev môže byť silnejšia len prostredníctvom skutočných
a oddaných učeníkov Ježiša Krista.
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TEXT ZDENO PUPÍK, FOTO ARCHÍV

Deväťdesiatpäťka Mons. Ľudovíta Balážiho

Cabaj – Čápor - Piateho februára
oslávil obdivuhodné životné jubileum Mons. Ľudovít Baláži. Pri
tej príležitosti ho navštívili aj

zástupcovia z farností, v ktorých
pôsobil.
Ľudovít Baláži sa narodil v roku
1920 v obci Cabaj – Čápor neďaleko
Nitry. Po absolvovaní gymnázia bol
v roku 1941 prijatý na Vysokú školu
bohosloveckú v Nitre. V roku 1946
ho vysvätil za kňaza nitriansky sídelný biskup ThDr. Karol Kmeťko.
V päťdesiatych rokoch bol stíhaný
za náboženskú činnosť a odsúdený za „ zločin združovania proti
štátu“ na dva roky väzenia v Bratislave a Leopoldove (1951 - 1952).
Ako kaplán pôsobil vo Valaskej
Belej (1946), Divine (1948), Pap
radne (1952), Považskej Bystrici
(1953) a Rajci (1953). Štyri roky bol
správcom farnosti Rajec. V roku

1957 prichádza do farnosti Krásno
nad Kysucou, kde strávil 33 rokov.
Počas svojho tamojšieho pôsobenia sa stal dištriktuálnym dekanom (1973) a bol mu udelený titul
monsignor (1980). Na staré kolená
stihol byť ešte farárom v Ivanke pri
Nitre (1990 - 2005), kde sa v osem
desiatke pustil do stavby novej
fary, ktorú za dva roky aj dokončil.
Do dôchodku odišiel ako 85-ročný.
Jeho životným pomníkom zostane
stavba originálneho Kostola Nepošvrneného počatia Panny Márie
v Zborove nad Bystricou, ktorý sa
zaradil medzi klenoty modernej
sakrálnej architektrúry v Európe.
Vďaka za Váš život a želáme ešte
veľa zdravia a Božích milostí.

TEXT ZDENO PUPÍK, FOTO MATEJ SLÁVIK

Životné jubileum 85 rokov Mons. ThDr. Ladislava Belása

Beluša – Počas slávnostnej svätej omše vo Farskom kostole sv.
Alžbety Uhorskej si pripomenuli významné životné jubileum
Mons. Ladislava Belása.
Narodil sa 22. februára 1930 v Milochove neďaleko Považskej Bystrice. Po maturite pokračoval na
Vysokej škole bohosloveckej v Nit
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re a neskôr v Bratislave, kde ho
vysvätili za kňaza. Svätiteľom bol
biskup ThDr. Ambróz Lazík. Primičnú sv. omšu odslúžil 28. júna
1953 v Kostole Návštevy Panny
Márie v Považskej Bystrici. Ako
kaplán pôsobil v Skalitom (1953 1954) a v Čadci (1954 - 1963), stal
sa správcom farnosti v Beluši (1963
-1970). Pracoval ako tajomník Biskupského úradu v Nitre, r. 1973
dostal menovanie za pápežského
kaplána, v tom istom roku sa stal
nitrianskym sídelným kanonikom.
Mons. Belás aktívne pôsobil v Spolku sv. Vojtecha, v druhej polovici
80-tych rokov bol šéfredaktorom
Katolíckych novín, riaditeľom Biskupského úradu v Nitre a farárom
v Nitre - Dolnom meste. Od r. 1987

pôsobí ako sudca Diecézneho cirkevného sudu v Nitre, od r. 1988
ako diecézny konzultor. 25. januára
1990 prevzal správcovstvo Diecéznej knižnice v Nitre, od r. 1991
pôsobí ako cirkevný cenzor a tiež
je odborným asistentom na Teologickom inštitúte v Nitre v odbore
patrológia. V roku 2006 bol menovaný za titulárneho zoborského
opáta sv. Hypolita na Zobore. Bola
mu udelená Cena mesta Nitry.
Matica slovenská mu pri príležitosti 70-ročného jubilea venovala
Zlatú medailu sv. Cyrila a Metoda.
Aj mesto Považská Bystrica ocenilo tohto kňaza za bohatú kňazskú,
vlasteneckú a literárnu činnosť.
Nech Vás Pán požehnáva aj do ďalších plodných rokov!

ZO ŽIVOTA DIECÉZY

DEŇ ZASVÄTENÝCH

Žilina - Sviatok Obetovania Pána
2. februára slávime každoročne
ako Deň zasväteného života.
Aj v tomto roku pozval otec biskup
Tomáš všetkých rehoľníkov a rehoľnice z celej diecézy do žilinského
Kostola Obrátenia sv. Pavla. Svätej
omši o 16.30 predchádzala hodinová
adorácia. V homílii otec biskup, okrem iného, zdôraznil:
„Prežívame Rok zasväteného života, ktorý v slovenskom
logu má zažatú sviecu, čo znamená našu ochotu vyjsť
z našich večeradiel na periférie vo všetkých jej významoch a priniesť svetlo Kristovej lásky cez svedectvo života
v ohlasovaní evanjelia a nádeje. Naše stretnutie je v týždni, keď sme pozvaní vydať svedectvo našej viery, nádeje
a lásky, nášho života s Kristom.“ Svätá omša bola spojená
s vešperami. Po skončení si prítomní vypočuli prednášku
na tému Pramene a výzvy zasväteného života od Gabriela
Hunčagu OP. Stretnutie pokračovalo diskusiou rehoľníčok
a rehoľníkov s otcom biskupom.
-NŽD-

RKC Žilinská diecéza
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa/riaditeľky Obchodnej akadémie sv.
Tomáša Akvinského v Žiline s nástupom
od 1. augusta 2015.
Od uchádzača sa očakáva, aby bol lídrom
v službe víziového rozvoja katolíckej školy.
Viac informácií nájdete na www.dcza.sk
DŠÚ Žilina

POZVANIE NIELEN PRE ŽENY
Žilina - V Žiline je ekumenické hnutie veľmi živé.

FOTO ĽUBO BECHNÝ
Každoročne sa do Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zapájajú viaceré cirkvi pôsobiace na území mesta. Na
sklonku januára sa aj tohto roku stretali kresťania v chrámoch a modlitebniach pri modlitbe za jednotu v rôznosti.
Podkladom pre úvahy bol rozhovor Ježiša so Samaritánkou pri Jakubovej studni. Najčastejšie spomínali myšlienky o vode, studni, samaritánoch, džbáne, uvažovali sme
o úlohe žien. Témy pripravili kresťania z Brazílie. Najbližším podujatím ekumenického charakteru bude stretnutie
v Svetový deň modlitieb žien, ktoré sa uskutoční v nedeľu
8. marca o 18.00 h v evanjelickom kostole v Žiline. Srdečne pozývame (a nielen ženy).
-NŽD-
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V dejinách spásy sa už veľakrát
ukázalo, že Boh tvorí život aj vtedy,
keď sa mnohí odvracajú od jeho slova.
Tým však, ktorí ho prijímajú,
dáva moc stať sa
Božími deťmi...

Ďakujeme za rodinu,

SLÁVME ŽIVOT!
TEXT ROMAN SEKO, FOTO MILAN KOSEC

Prežívať lásku, ktorá plodí život
a byť denne pri zveľaďovaní života
je hlbokým a fascinujúcim poslaním každého muža a ženy v manželstve a účasťou na plnosti Božieho života. Namiesto siahodlhých
analýz súčasnej spoločenskej situácie prinášame autentickú výpoveď. Na naše otázky odpovedali
s odstupom času Mirka a Peter Valáškovci z Brezian.
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Za čo vy najviac ďakujete
vo vašom manželstve
a v rodine?
V krátkej retrospektíve sa obzeráme späť. Vidíme všetky tie nádherné momenty nášho vzťahu
a manželstva, spoločné odhodlanie a túžbu žiť naplno povolanie
v Láske, hoci sme slabí a krehkí.
Máme pred sebou malé tváričky

a milé okamihy rastúcej, zrejúcej
rodiny. V srdci ostávajú zapísané
všetky radostné a krásne, aj bolestné a bezmocné chvíle. Dostali sme
do daru tri zdravé a štyri detičky
postihnuté postupujúcou biednou
osteopetrózou - „porcelánové ružičky“. Jednou z nich, malým Jankom, sa už vo večnosti kochá Božie
spoločenstvo. Prežívame hlbokú
oddanosť a vďačnosť za pozvanie

ZO ŽIVOTA DIECÉZY

kráčať. Cestou hore ďakujeme za
dar viery v Boha, ktorý ako Otec
povoláva svojím Duchom napĺňa,
vedie svoje stvorené deti k životu podľa Ježiša, jeho Syna. Cítime
sa celkom ponorení, ukrytí v jeho
Srdci. Ďakujeme za Božiu nežnosť,
trpezlivosť, dôveru a vernosť, ktorá je zdrojom aj tej našej ľudskej
v každodenných zápasoch. Pociťujeme vďačnosť za to, že manželstvo
je cesta, na ktorej spoločne spoznávame svoje dobré i zlé stránky. Keď o nich vieme, môžeme ich
odovzdávať Lekárovi, aby ich liečil
či použil vo Svojom pláne a urobil z nás znamenie svojho vzťahu.
Veď život sú vzťahy, všetko ostatné sú detaily. Ceníme si rodičov,
súrodencov, priateľov, zasvätené
osoby. Učíme sa žiť v spolupatričnosti, v bratstve s druhými, v dialógu a otvorenosti, nohami na zemi,
srdcom v nebi. Putujeme v každodennej námahe, práci a starostlivosti o deti a poriadok v domácnosti. Snažíme sa dôsledne a viac
či občas menej radostne (v závislosti od počasia a nálady – smiech)
plniť si svoje malé i veľké povinnosti. Vďaka za život taký, aký je!!!
Len pre Božiu milosť smieme stáť.
Len ona ako živá voda dáva hojne
život. Obzvlášť tam, kde je bieda.
Každý má svoju jedinečnú „cestu
chudoby“. A tak nám stačí jeho milosť, „lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti“.

Čo pre vás znamená sláviť
život?
Milovať a byť milovaný.
Radovať sa z maličkostí.
Kráčať v jednoduchosti.
Dobre si plniť svoje povinnosti.
Tvoriť jednotu v rozdielnosti.
Napĺňať vôľu Toho, ktorý sám je
Život.
Dovoliť, aby Ježiš žil svoj život
v našom živote, aby On konal vo
všetkom, čo robíme.

Byť jedno v Bohu, ako ratolesť na
Viniči, ako kamene vbudované do
stavby Chrámu.

Myslíte si, že má význam
oslavovať hodnotu života
a rodiny aj verejne,
napríklad na národných
pochodoch za život?
Človek je tvor spoločenský. Sme
stvorení pre vzťahy, vzájomne sa
potrebujeme, dopĺňame, povzbu
dzujeme, niekedy, žiaľ, aj vzájomne
pohoršujeme a súdime. Je to výzva
k slobode a prajnosti. Žijeme ako
jedinečné osobnosti, máme rozličné talenty, temperamenty. Niekto
je viac introvert, uspokojí sa so svojou rodinou a domácnosťou, plní si
svoje poslanie najlepšie ako vie. Iní
sú komunikatívnejší, odvážnejší,
viac sa angažujú aj navonok. Myslíme si, že jedno aj druhé je dobré, ak
človek hľadá a túži plniť Božiu vôľu
tam, kde je a s tými darmi, ktoré
dostal. Všetci sme pozvaní hlásať
evanjelium a blahoslavenstvá (Mt
5,3-12) svojím životom, a ak je to
potrebné, tak aj slovom. Sú situácie, kedy je dobré a potrebné, aby
sme tie svoje malé veľké každodenné pochody životom v rodine spojili do jedného spoločného pochodu
za život, na oslavu Života. Môžeme
kráčať aj v rozdielnosti a vzájomne
sa povzbudzovať v dobrom, v radosti! Pochod nie je protestom voči
menšine a rozmanitosti, ale manifestáciou dobra rodiny a priro
dzenosti. V jednote je sila a my sme
zodpovední aj za to, akú spoločnosť
spolu tvoríme.

Čo by ste vy ako rodina radi
urobili pre nadchádzajúci
pochod za život, ktorý
sa o niekoľko mesiacov
uskutoční v Bratislave?

o tom, aký je život vzácny a krásny
dar, ako ho treba chrániť, zveľaďovať, hoci je aj krehký a často
vystavený skúškam. Pre postupne
zhoršujúcu sa mobilitu a chôdzu
našich postihnutých detí pripravujeme špeciálny voľnočasový dopravný prostriedok, bicykel – trojkolku s elektropohonom pre rodiča
a troch pasažierov. Veď sa treba
niekedy aj so zdravým rozumom
šetriť, pomôž si človeče... (smiech).
Radi by sme našu tromi kolieskami
vylepšenú pohyblivosť, aj našu nádej na konečné víťazstvo pripojili
k spoločnému pochodu za život.
Niekto leží v posteli, niekto pochoduje, niekto sa vezie, niekto lieta
v oblakoch. V radostiach aj bolestiach života, nech je vo všetkom
oslávený Život– Boh v Trojici!

Vstúpte aj vy s vašou rodinou
počas roku 2015 do veľkej misie
za život!
Staňte sa misijnou rodinou
v príprave na národný pochod za
život.
Čo znamená prijať toto poslanie?
1. Modliť sa pravidelne rovnakú modlitbu
raz v týždni za Národný pochod za život,
ktorý sa uskutoční 20. septembra 2015
v Bratislave;
2. Zúčastniť sa do júna 2015 vo
vašom dekanáte dvakrát na stretnutí
s prednáškou a diskusiou o význame
národného pochodu (stačí účasť jedného
dospelého člena rodiny);
3. Hovoriť iným vo svojom okolí
o význame ochrany života a rodiny
a o význame národného pochodu;
4. Zúčastniť sa spolu s ďalšími rodinami
našej diecézy na národnom pochode.
Viac informácií o veľkej misii rodín
(nielen) Žilinskej diecézy nájde na
diecéznej stránke www.dcza.sk.

Veľa sa rozprávame a budeme rozprávať so všetkými našimi deťmi
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SME POVOLANÍ KRISTOM
Čadca - Počas prázdninového víkendu sa v športovej
hale v Čadci konal už 20-ty ročník evanjelizačného
festivalu SPK 2015 – Sme povolaní Kristom.
V rámci Roka zasväteného života bol program pripravený zvlášť pre deti, mládež, rodiny a spoločenstvá. Povzbudili nás sväté omše, hudobné, spevácke prezentácie a svedectvá kapiel Dizraeli, GodKnows, Andželino,
Emauz, Spoločenstva Piar z Prievidze, bábkového divadla z Bratislavy a prednášky misionára redemptoristu
P. Mikuláša Tressu zo Stropkova.
V nedeľnom programe sme predstavili aj hojné ovocie
zasvätených osôb pochádzajúcich z Kysúc. V súčasnosti je jeden biskup, sto kňazov a rehoľníkov a viac ako 50
rehoľných sestier, ktorí svedčia o Božej láske a slúžia
bratom a sestrám na Slovensku i v zahraničí. Aj touto
cestou im chceme poďakovať za svedectvo duchovného
života a vyprosujeme im apoštolskú lásku a vytrvalosť
v službe Bohu i ľuďom.
Podujatie sa konalo pod záštitou Dekanského úradu
v K. N. Meste, niektorých kysuckých farností a Katolíckej charizmatickej obnovy na Kysuciach. Upútalo pozornosť viac ako 1100 účastníkov a vystúpilo na ňom
vyše 100 účinkujúcich. Viac na www.emauz.sk
-PH-

FOTO ARCHÍV SPK

STAVIAME MOSTY
TEXT GABRIELA BÍROVÁ,
Trojmedzie - Pre spoluprácu nie sú dôležité iba
nejaké heslá a frázy, ale vzájomný dialóg na konkrétne témy, spolupráca na konkrétnych projektoch, ochota srdca a všetko toto ľudské podporené
spoločnou modlitbou.
Nie je tomu inak ani na medzinárodných poľsko-slovensko-českých stretnutiach v rámci projektu Archa
mladých, ktorý „buduje mosty“ medzi mladými z troch
štátov. Počas neho sme už prežili tri veľké prázdninové
stretnutia, ktoré vrcholili stretnutím národov na Troj
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medzí. Pre hlbšiu spoluprácu sme sa rozhodli stretávať raz mesačne, a to na sv. omši, adorácii, modlitbe,
pri spontánnych rozhovoroch či katechézach. V tomto
roku sme odštartovali v Krásne nad Kysucou, pokračovali poľským Haźlachom, čakajú nás moravsko-sliezske
Bravantice (20. -21. 3), Oravská Jasenica (24. 4.) a beskydská Jaworzynka (2. 5.). Aj takto sa pripravujeme na
stretnutie národov na Trojmedzí, ktoré bude tento rok
v sobotu 22. 8. 2015 za účasti troch biskupov. Kto túži
s nami spolupracovať, je pozvaný pridať sa!

ZO ŽIVOTA DIECÉZY

TEXT GERHARD WEAG

JAKUBSKÁ CESTA NA SLOVENSKU
Žilina - V sobotu 14. februára sa uskutočnilo informačné stretnutie Klubu priateľov Jakubskej cesty:
Xacobeo na Slovensku.
ZDROJ: WWW.FOLLOWDECAMINO.COM

Prvé stretnutie Priateľov sv. Jakuba a Jakubskej cesty
v Žiline sa konalo s otcom biskupom Mons. Tomášom
Galisom už koncom novembra. Vymenili si informácie o realizácii Jakubskej cesty v regiónoch Slovenska
i o historických súvislostiach putovania po Jakubskej
ceste v stredoveku. Hovorili o pripravovanej prezentácii Jakubskej cesty počas P15 v Poprade na prelome
júla a augusta tohto roku. Odovzdali testimóniá pútnika a podelili sa o zážitky a svedectvá mladých pútnikov

z Jakubskej cesty na Slovensku, v Rakúsku, Nemecku,
Francúzsku a Španielsku. Na stretnutí pozvali otca biskupa na otvorenie dalšej etapy Jakubskej cesty na Slovensku v roku 2015 v okolí Žiliny i na púť po Jakubskej
ceste na Svetový deň mladých s pápežom Františkom
Košice – Krakov 2016.
Dobrovoľníci, ochotní pomôcť pri realizácii Jakubskej
cesty v okolí Žiliny, sa môžu prihlásiť na e-mail: jakubskacesta7@gmail.com.
Popularita pútnických ciest – v Európe predovšetkým
Jakubskej cesty – stále rastie. Cesta putovania napĺňa
očakávania moderného človeka po stretnutí s tradíciami, spiritualitou a históriou miest Európy, v kombinácii
s cestovaním, poznávaním a celkovým zážitkom vybočenia z bežného životného štýlu. Všetky tieto aspekty
robia z Jakubských ciest fenomén novej éry putovania,
ktoré pre niekoho znamená hlboký duchovný impulz
k zamysleniu sa nad vecami tohto sveta a svojím životom, pre iného nevšednú turistiku s hrou na stredovekých pútnikov do Compostely.
Viac na www.jakubskacesta.eu.
Aj Žilinská diecéza chce prijať pozvanie Sv. Otca a zapojiť sa do Iniciatívy 24 hodín pre Pána v dňoch 13. a 14.
marca. Pozývame jednotlivcov, spoločenstvá a farnosti
do 24 hodinovej nepretržitej modlitby.
Viac info na www.dcza.sk.
Počas pôstneho obdobia sa podľa príkladu iných spojil
Inštitút Communio, n. o. s niektorými farskými charitami pripravili podujatie na podporu sociálnych diel.
Viac na www.dcza.sk a www.icommunio.sk.

„Blahoslavení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha.“
(Mt 5,8)
Komisia pre mládež Žilinskej diecézy pozýva na Diecézne
stretnutie mládeže s otcom biskupom Tomášom Galisom.

Kvetná nedeľa 2015
29. marec 2015 v Žiline
10:30 / slávnostná sv. omša v Katedrále Najsvätejšej Trojice
13:00 / program v priestoroch Gymnázia sv. Františka z Assisi

NAŠA ŽILINSKÁ DIECÉZA 3/2015

11

12

ZO ŽIVOTA DIECÉZY

Vznik cirkevnej školy v Novej Dubnici, vo vtedajšom socialistickom meste, by nebol veru
možný bez Božej pomoci. A nezostala bez nej ani dnes. Spojenú školu (SŠ) sv. Jána Bosca
nám predstavil jej riaditeľ Ľuboš Valt.
TEXT NŽD, FOTO ARCHÍV SŠ SV. JÁNA BOSCA
SŠ sv. Jána Bosca tvoria základná škola, osemročné gymnázium
a štvorročné gymnázium, ktoré
vznikli pred viac ako dvadsiatimi
rokmi a k nim v posledných rokoch
pribudli materská škola a stredná
odborná škola. Má celkovo štyri
organizačné zložky, ktoré na seba
nadväzujú. Umožňuje to komplexne vychovávať a vzdelávať deti od
3 do 18 rokov.

denti lekárskych, prírodovedných,
ekonomických fakúlt a jazykovo
zameraných odborov). Orientáciu

V čase, keď sú odbory
zlučované alebo niektoré
školy rušené, ste vy otvorili
nielen nový odbor, ale aj
novú školu. V čom tkvie
tajomstvo vášho úspechu?

iniciatívu a povolilo zriadiť novú
strednú odbornú školu so študijným odborom technické lýceum.

„Popri odbornej
špecializácii ponúkame aj
formáciu mladých podľa
kresťanských hodnôt...“

Považujeme sa za mladú a progresívnu školu. Ešte predtým, než sa

SPOJENÁ ŠKOLA
sv. Jána Bosca – pestrá
ponuka vzdelania
z ministerstiev začali ozývať hlasy
po skvalitnení odborného vzdelávania, vydali sme sa týmto smerom. Program nášho existujúceho
gymnázia sme chceli zachovať vo
všeobecnovzdelávacej forme, kde
máme veľmi dobré výsledky (štu-
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na technické smery sme sa pred
viac ako tromi rokmi rozhodli riešiť otvorením relatívne nového odboru s názvom technické lýceum.
V tom čase ministerstvo školstva
začínalo do popredia posúvať odborné vzdelávanie. Uvítalo našu

Na aký smer sa špecializuje
spomínaný odbor?
Pripravujeme študentov práve na
to, o čom sa najviac hovorí v súvi
slosti s nedostatkovými profesiami. Informatika je v súčasnosti

ZO ŽIVOTA DIECÉZY

najperspektívnejší odbor. Z nášho
pohľadu je však izolované jednoodborové štúdium obmedzujúce pre budúcich absolventov. Preto
máme školský vzdelávací program
schválený v troch dvojkombiná
ciách: elektrotechnika -informatika, chémia - informatika a ekonomika - informatika. Všetko sú
to oblasti, ktorými sa bude svet
v budúcnosti uberať. Jednotlivé zamerania budeme postupne otvárať
podľa záujmu dostatočného počtu
žiakov. V prvých dvoch rokoch existencie sme začali so zameraním
informatika - elektrotechnika, nakoľko v našom okruhu asi päťsto
metrov je minimálne päť spoločností s týmto zameraním.
Popri odbornej špecializácii však
ponúkame pridanú hodnotu v podobe formovania mladého človeka
podľa kresťanských hodnôt. Snažíme sa o ústretovosť, otvorenú
komunikáciu, rozvíjanie vzťahov v takmer rodinnej atmosfére a s tým súvisiaci individuálny
prístup v škole bez typických negatívnych školských javov. Škola je
v duchovnej správe novodubnických saleziánov, čo ponúka našim
študentom veľa možností ďalšieho

rozvoja v duchovných a mimoškolských aktivitách.

Ako vedľa seba fungujú
v spojenej škole gymnázium
a SOŠ?
Vynikajúco! Po odbornej stránke
sa využíva synergický efekt, pri
ktorom vyberáme pre technické
lýceum to najlepšie z gymnaziálneho programu – oproti ostatným SOŠ vieme určite ponúknuť
kvalitnejšiu prípravu v cudzích
jazykoch (angličtina a ruština;
nemčina v rámci záujmovej činnosti), odborne zameranú angličtinu, matematiku a fyziku v rozsahu, ktorý umožní nie iba dostať
sa, ale aj pokračovať na štúdiu na
vysokej škole. Oproti gymnáziu
je štúdium v technickom lýceu

obohatené o odborné predmety
a prax, ako napríklad, na priemyslovkách. U nás ide najmä o počítačové a databázové systémy, siete,
programovanie, technickú grafiku
a CAD systémy, aplikovanú elektrotechniku... Každý študent dostáva minipočítač, ktorým môže
cez internet riadiť svoje reálne zariadenia, napríklad v domácnosti.
Študenti absolvujú v druhej polovici štúdia aj odbornú prax priamo v špecializovaných podnikoch
v blízkom okolí. Ak nebudú pokračovať v štúdiu, budú pripravení
pre uplatnenie v praxi.

Je toho ešte určite veľa,
čo by sa dalo o vašom
gymnáziu a SOŠ dozvedieť.
Kde získajú záujemcovia
ďalšie informácie?
V nasledujúcich mesiacoch budeme záujemcom o odbory gymnázium a technické lýceum k dispozícii počas opakovaných dní
otvorených dverí vždy v druhý
utorok a štvrtý štvrtok v mesiaci
počas vyučovania a popoludní do
17.00 alebo po osobnom dohovore
na kontaktoch uvedených na webe
školy www.ssnd.sk.

SOŠ sv. Jána Bosca, org. zl. Spojenej školy sv. J. Bosca, Nová Dubnica,
študijný odbor

TECHNICKÉ LÝCEUM
zameranie na informatiku v kombináciách:
• Informatika-elektrotechnika,
• informatika-chémia,
• informatika-ekonomika.
4-ročné štúdium pre chlapcov aj dievčatá po 9. ročníku ZŠ

Gymnázium sv. Jána Bosca, org. zl. Spojenej školy sv. J. Bosca,
Nová Dubnica,
študijné odbory

4-ročné štúdium po 9. ročníku ZŠ
8-ročné štúdium po 5. ročníku ZŠ
zameranie: všeobecnovzdelávacie štúdium
Poskytujeme príspevok na dopravu počas prvého ročníka pre študentov obidvoch 4-ročných odborov.
Bližšie informácie o štúdiu na SOŠ alebo gymnáziu získate na sos@ssnd.sk, gymnazium@ssnd.sk
alebo počas dní otvorených dverí vždy v druhý utorok a štvrtý štvrtok v mesiaci.
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INZERCIA

PROSPEKT NOVÉHO ORGANA - VIDITEĽNÉ CÍNOVÉ
PÍŠŤALY A SKRIŇA ORGANA.

Zanikajú tradičné umelecké remeslá?

Organ, kráľovský
hudobný nástroj,

vzniká aj v našej diecéze
Píšťalový organ má výnimočné postavenie v liturgii, čo vyzdvihla aj konštitúcia o liturgii
„Sacrosanctum concilium“ v roku 1963.

Hoci najskôr dominoval v chrámoch spev, v druhom
tisícročí sa objavil píšťalový organ a po storočiach
zdokonaľovania sa z neho stal nástroj, ktorý svojou
vznešenosťou a nádherou odráža Boží majestát. Organ,
kráľovský hudobný nástroj, ktorého história sa začala
písať v 3. storočí pred Kristom v Alexandrii (Egypt),
máva veľkolepú architektúru, nezriedka i nevídaných
rozmerov. Prospekt ako viditeľná časť organa predstavuje len malú časť píšťal, väčšina píšťal rôznych veľkos-
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tí, tvarov, konštrukcií je vnútri organa, rovnako i ostatné podstatné časti organa – mechy, vzdušnice, traktúra.
Zo všetkých nástrojov má najväčší rozsah a spektrum
tónov - od najhlbších po najvyššie, od najslabšieho pianissima po majestátne tutti, zvuky rozličných farieb.
Organ je umelecké dielo, ale aj zložitý stroj, s množstvom rozličných komponentov. Na jeho vzniku sa
podieľajú tradičné remeslá, ale i súčasné technológie
a počítačová technika.

INZERCIA

Aj v našej diecéze pôsobiace Organárske dielne Žilina,
koncom minulého roka, koncertom priamo v montážnej hale, predstavili verejnosti svoje najnovšie dielo
- dvojmanuálový organ s 30 registrami (z toho 5 jazykových), s mechanickou traktúrou a 128 pamäťami.
Následne ho previezli do rímskokatolíckeho Kostola
Ducha Svätého v Sielnici v Banskobystrickej diecéze.
Organárske dielne Žilina sa už viac ako 15 rokov venujú
stavbe nových organov, generálnym opravám starších
nástrojov a obnove historických organov – národných
kultúrnych pamiatok. Tím pracovníkov s dlhoročnými
skúsenosťami a znalosťami - v oblasti zvukovej a výtvarnej stránky organov (bratia Marián a Roman Muškovci), organárskych a stolárskych prác (Martin Talapka, Jozef Šuška), intonácie (Jan Kostera z Krnova) - má
k dispozícii dobre vybavené dielne, vrátane montážnej haly. Väčšina súčastí sa vyrába priamo v dielňach,
okrem iného, napríklad drevené píšťaly z rôznych drevín (smrek, borovica, dub, ale i čerešňa, slivka, orech),
používajú sa kvalitné materiály a komponenty (cínové
píšťaly, traktúry) z tuzemska a od renomovaných firiem
z Nemecka i Česka. Cieľom je bezchybne fungujúci nástroj s plnohodnotným, farebným zvukom a zaujíma-

PO KONCERTE - VEREJNEJ PREZENTÁCII
NOVÉHO ORGANA V MONTÁŽNEJ HALE.
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vým dizajnom. Každý kostol si zaslúži, aby píšťalový
organ ako jedinečné dielo sakrálneho umenia slúžilo
na slávu Božiu a potešenie veriacich.

Mgr. Ing. Marián Muška
Mgr. art. Ing. arch. Roman Muška
R&M. Muška Organárske dielne
Žilina, s. r. o.
Tel.: 0905 284 954
E-mail: m.muska@stonline.sk

PÍŠŤALY RÔZNYCH TYPOV, MATERIÁLOV
A TVAROV VNÚTRI ORGANA.

PRÁCE V DIELNI NA OBNOVE
HISTORICKÉHO BAROKOVÉHO NÁSTROJA.
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DEŇ S...

Tento rok si saleziánska rodina vo svete, na Slovensku i u nás v Žiline, pripomína
už 200. výročie narodenia sv. Jána Bosca, otca a učiteľa mladých.
TEXT KRISTÍNA ZELNÁ, FOTO DANIEL IMRIŠKA, MIROSLAV ŠUTKA A ARCHÍV SDB

ŽILINSKÉ OSLAVY

200. výročia narodenia dona Bosca
sú už v plnom prúde
Aj preto si dala žilinská komunita, spolu so všetkými
členmi saleziánskej rodiny, mimoriadne záležať na
tom, ako budú veľké oslavy prežívať. Už pripomienku
úmrtia svätca, v sobotu 31. januára, si uctili slávnosťou. Prežili „Týždeň s donom Boscom“, počas ktorého
saleziáni pri sv. omšiach rozvíjali jednotlivé prvky jeho
života. „Pohľad na matku dona Bosca, mamu Margitu,
vystriedali výchovné črty tohto vychovávateľa, ktorými
sú citlivosť na mladých, chudobných, tých, čo sú v problémoch a hľadanie bodu dobra v srdci mladého človeka,“ informoval don Peter Lukáčik, direktor Saleziánov
dona Bosca v Žiline. Medzi témami nechýbala aktua-
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lizácia preventívneho systému, ktorú priblížil don Viliam Riško, riaditeľ saleziánskej Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline.
Súčasťou príprav na veľké výročie 16. augusta, sú v žilinskom diele rôzne aktivity. Farár don Marián Bundzel
ich pravidelne pripravuje v spolupráci s katechétmi
a mladými dobrovoľníkmi. „Počas celého mesiaca január sme napríklad po piatkových večerných sv. om
šiach deti a veriaci spoločne v sprievode chodievali zapáliť sviečku k soche dona Bosca a pomodliť sa
k tomuto svätcovi. Pri poslednom takomto sprievode
čakalo deti prekvapenie - ohňostroj,“ dodal don Peter

DEŇ S...

nečné umenie, aby sa tu mohol každý nájsť,“ priblížil
scenárista a dramaturg don Marián Drahoš.
Biskup Tomáš Galis prítomným udelil slávnostné požehnanie a v slovách vďaky zároveň všetkých vyzval
k životu po boku s donom Boscom, presne tak, ako to
videli v divadle. Vyjadril to aj slovami svätca: „Da mihi
animas, caetera tolle!“ („Daj mi duše, ostatné si vezmi!“)

Lukáčik. „Týždeň s donom Boscom“ vrcholil hodovou
slávnosťou, ktorú celebroval žilinský biskup Mons.
Tomáš Galis, spolu s diecéznymi a rehoľnými kňazmi
tohto dekanátu. „V rodinnom a priateľskom duchu nás
otec biskup povzbudil k stálosti a vytrvalosti k Božiemu slovu a vernosti charizme dona Bosca, ktorému horelo srdce pre mladých,“ priblížil don Marián Bundzel.
Januárovú oslavu zakončilo pripravované divadelnoperformatívne predstavenie „Iba jeden...?!“ Štyri mesiace práce na scenári, kulisách, kostýmoch, scénografii
i nácvikoch si vyžiadali účasť šesťdesiatich hercov a tanečníkov i desiatky aktívnych pomocníkov, ktorí zabezpečili technickú stránku. Réžie sa ujal 16-ročný študent
gymnázia Tadeáš Bolo, ktorý mal doteraz v oblasti divadla výlučne herecké skúsenosti. „Bola to veľkolepá
a mimoriadna oslava, a preto si zaslúžila viac času už
v počiatkoch, keďže sme tam zapojili mnoho zaujímavých a nových prvkov moderného divadla,“ uviedol
mladý režisér. Námet autori čerpali v bollywoodskej
komédii indického pôvodu „Lage Raho Munna Bhai“.
„Scenár sme písali celý mesiac a už koncom septembra boli prvé divadelné skúšky. Využívali sme viaceré
talenty našich dobrovoľníkov a animátorov, či už cit pre
kostýmy, kulisy, scénografiu, svetlá alebo herecké a ta-
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FATIMSKÉ JUBILEUM

Zabudli sme, že na život v rodine sa treba pripraviť. Nedá sa len
tak zo dňa na deň založiť si rodinu
a myslieť si, že všetko viem, všetko zvládnem. Po stáročia rodičia
odovzdávali deťom svoj model
rodiny. Čo si odovzdávame dnes,
keď tretina detí sa narodí mimo
manželstva? Naša generácia to
s trúfalosťou, že si rodinu vieme
zorganizovať bez Boha, po svojom,
prehnala.
Ak si chceme vytvárať rodiny ako
prístavy pokoja, prijatia a obetavej
lásky, pokračujme, alebo začnime
s formovaním seba a detí. Učme sa
vážiť si jeden druhého. Obetovať sa
jeden pre druhého. Byť k sebe láskaví, pozorní. Nikde inde sa to deti
nenaučia lepšie, ako od nás. Nedarí sa nám to? Nevzdávajme to.
Nie sme v tom sami. Boh je stále
s nami. Keď sa nám zdá, že si nevieme rady, poprosme ho o pomoc.
Keď sa nám darí, poďakujme mu.
Modlime sa za nás, aby sme deťom
dokázali odovzdať chuť žiť v pekných rodinách. Modlime sa za deti,
za ich správnu voľbu životného povolania, za ich budúcich manželov
a manželky.
Rovnako učme aj deti modliť sa za
svojich budúcich manželov a manželky. Je radosť vidieť snúbencov,
ktorí si vymodlili jeden druhého.
Takíto manželia si vážia jeden druhého ako Boží dar.
Blíži sa sté výročie Fatimských zjavení. Panna Mária nás v nich prosí,
aby sme chaos dnešnej doby premáhali modlitbou. Ak si nevieme
rady, zverme sa jej. Úžasné množstvo milostí nám ponúka prvosobotnými pobožnosťami. Vyprosme
si ich pre nás aj našich blízkych.
Príprava snúbencov je generačný
proces. Výchova detí v rodine predstavuje vzdialenú prípravu pre ich
budúce manželstvo. Podvedome
preberajú modely správania mamy
a otca. V manželstve treba s nad-
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hľadom pozrieť na rodinu, v ktorej
sme vyrastali. Čo bolo dobré, prevezmime. Na čom sa s manželom
zhodneme, že nebolo dobré, hľadajme, ako by to bolo čo najlepšie,
„stavajme na zelenej lúke“. Je to
náročný proces, lebo podvedome
sa vraciame do prežitých stereotypov.
Keď mladí ľudia začnú vážnejšiu
známosť, prichádza obdobie blíz-

Pre inšpiráciu uvádzame modlitbu
pre tých, čo ešte svojho vyvoleného hľadajú, aj modlitbu pre snúbencov, ktorí sa už našli.
Verný Bože,
Ak budeš chcieť, raz vstúpim do
manželstva.
Nech už je mojím životným partnerom ktokoľvek a nech je kdekoľvek, už dnes Ťa za neho prosím:

Kto by nechcel vyrastať v šťastnej harmonickej rodine,
plnej radosti, vzájomnej úcty, obetavosti? A napriek tomu
máme dnes polovicu rodín v troskách. Kde sa stala chyba?

PRÍPRAVA SNÚBENCOV

cesta k dobrému manželstvu
TEXT ANNA A EMIL KONDELOVCI

kej prípravy na manželstvo. Spoznávajú sa. Zisťujú, či sa k sebe hodia. Či budú schopní prijať sa takí,
akí sú. Ak predčasné intímne zblíženie neukončí proces intelektuálneho a citového spoznávania sa,
dokážu sa slobodne rozhodnúť pre
spoločný život v manželstve alebo
rozchod. Posledné obdobie pred
uzavretím manželstva je bezprostredná príprava na manželstvo,
ktorá predstavuje prípravu sobáša.
V našej diecéze sa mesačne robia kurzy prípravy do manželstva,
ktoré sú vhodné práve pre mladých
ľudí, ktorí spolu „chodia“. Kurzy im
ponúkajú podnety na rozhovory
o mnohých témach dôležitých pre
život v manželstve. (domanzelstva.sk)

žehnaj mu dnes i každý deň, chráň
ho pred falošným citom
a pred zranením na tele, na duši
a na srdci.
Daj, nech obaja pozorne, pokojne
a s dôverou hľadáme jeden druhého a podľa svojej vôle nám pomôž
zaľúbiť sa. Amen

MODLITBA SNÚBENCOV
Dobrý Bože, ďakujem Ti, že som stretol tohto
človeka a že sa máme navzájom radi.
Pomôž nám rásť v láske, aby sme si stále
lepšie rozumeli a robili jeden druhého
šťastným.
Každá skutočná láska pochádza od Teba
a vedie k Tebe.
Dal si nášmu životu cez túto lásku naozajstné
šťastie a nový cieľ.
Ukazuj nám správnu cestu a sprevádzaj nás na
nej. Amen.

KTO JE MÔJ BLÍŽNY?

Diecézna charita Žilina realizuje už druhý rok projekt
zameraný na podporu vzniku farských charít v našej diecéze.

„Ak ešte farská
charita nefunguje
vo vašej farnosti,
môžete to zmeniť
práve vy!“

CIEĽOM JE VYTVORIŤ

sieť konkrétnej pomoci ľuďom v núdzi
TEXT MICHAELA UHRIN SOKOLÍKOVÁ, FOTO ARCHÍV DCH ŽILINA
Vychádzajúc z názvu projektu Mosty charity, chceme v prvom rade
spájať ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať a slúžiť núdznym. Naším cieľom
je vytvoriť funkčnú sieť konkrétnej
pomoci ľuďom v núdzi prostredníctvom dobrovoľníkov vo farnostiach
združených vo farskej charite.
V súčasnosti existuje v Žilinskej
diecéze 14 farských charít. Ich aktivity sú rôzne. V niektorých farnostiach sa venujú starým a chorým,
organizujú pre nich pravidelné
spoločné stretnutia, iní pomáhajú s opatrovaním, sprevádzaním
k lekárovi, do kostola. Ďalšou skupinou, ktorej sa niektoré farské
charity venujú, sú rodiny a deti. Po
novembrovej potravinovej zbierke,
do ktorej sa Diecézna charita Žilina
zapojila v štyroch mestách, dobrovoľníci niekoľkých farských charít
pomáhali s distribúciou potravín
viacdetným rodinám a tým, ktorí sa

nachádzali v náročnej situácii. Takto sme pomohli viac ako 100 rodinám v Martine, Čadci, Žiline a okolí. Dobrovoľníci sa tiež angažujú
v organizovaní rôznych zbierok –
šatstva, potravín, školských pomôcok a známok pre misie a často sú
sprostredkovateľmi odbornej pomoci a poradenstva. Potreby každej
farnosti sa líšia, a preto aj činnosť
farských charít je rozmanitá.
Pre vznik farskej charity sú potrební aspoň traja ochotní dobrovoľníci, ktorí sa so súhlasom miestneho kňaza rozhodnú odpovedať na
potreby pomoci vo farnosti svojou
službou. Vo farnosti môže byť veľa
šikovných a aktívnych ľudí, ale ak
sa spoja, môže ich pomoc zasiahnuť
viacerých a stanú sa aj pre druhých
svedectvom služby spoločenstva.
Farnosti, v ktorých sa takýto ľudia
našli a založili farskú charitu, sú Žilina – Solinky, Kysucké Nové Mesto,

Považská Bystrica – Rozkvet, Domaniža, Turzovka, Martin, Vrútky,
Turany, Nová Dubnica, Lietava, Petrovice, Kolárovice, Bytčica a Ladce.
Pre dobrovoľníkov farských charít
organizujeme počas roka pravidelné vzdelávacie stretnutia, na
ktorých sa môžu dozvedieť a naučiť
rôzne veci týkajúce sa ich služby,
ale je to aj priestor pre vzájomnú
inšpiráciu a povzbudenie. Najbližšie ich pripravujeme v máji a júni
2015 v Žiline.
Počas roka 2015 sa Diecézna charita Žilina plánuje zapojiť do celoslovenského programu potravinovej pomoci. Na jeho realizáciu
bude treba zapojiť dobrovoľníkov
farností, o čom bude charita včas
informovať. Ak ešte farská charita
nefunguje vo vašej farnosti, môžete
to zmeniť práve vy, kontaktujte nás
prostredníctvom webovej stránky
www.charitaza.sk.
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ČIS TÝ ROK

Čistota – bohatstvo
ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI
SPRACOVALA ANETA LISÁ, ILUSTRÁCIA ERIKA CÁNIKOVÁ

Milý priateľ, predstav si tehličku zlata, zašpinenú
hrubou vrstvou blata, hodenú v hŕbe ďalších kameňov.
Nečistota a pohodenie medzi špinavými predmetmi
spôsobí, že hodnota tehličky zostane skrytá...
Keď tehličku očistíme, umiestnime do
svetla a na viditeľné miesto, spoznáme jej
hodnotu, jej dôstojnosť, čiže plnú pravdu o nej... Ľudskú dôstojnosť nám nikto
z ľudí nedal, ani nemôže vziať. Ani my
sami sebe. Naša dôstojnosť je naša veľkosť, ktorú nám
priznáva Boh...

Dvere do chrámu
Čistota, nad ktorou uvažujeme počas celého roka, je taký
postoj alebo správanie, ktoré rešpektuje vlastnú ľudskú
dôstojnosť aj dôstojnosť ostatných ľudí. Čistý človek je
ten, kto chráni ľudskú dôstojnosť, čiže hodnotu človeka.
Nečistý je ten, kto ľudskú dôstojnosť špiní. Napríklad
bežne hovoríme, že niekomu bolo „pošpinené“ meno
alebo povesť. Inokedy povieme, že niečo je „pod ľudskú
úroveň“ (napríklad vyberať odpadky z kontajnera) alebo hovoríme o „živote pod psa“ (napr. bezdomovectvo)
alebo, že nejaký človek je „pod Boží obraz“ (t. j. opitý).
Iným príkladom je otrokárstvo, ktoré sa už dnes v mnohých krajinách považuje za urážku ľudskej dôstojnosti,
resp. za zločin proti ľudskosti, keď si človek privlastňuje
človeka ako majetok a zdroj vlastného obohatenia.
Neraz sa stáva i to, že človek znevažuje vlastnú dôstojnosť tým, že nedbá o seba. Ak seba „nemá za nič“,
dovoľuje aj iným ľuďom, aby ho špinili, zneužívali.
Príkladom chýbajúcej sebaúcty je napr. prostitúcia,
odhaľovanie svojho tela pred verejnosťou (striptíz,
pornografia, nevhodné [z]obliekanie), konzumácia návykových škodlivých látok (drogy, alkohol, cigarety)...
Taký človek akoby dobrovoľne zvnútra otvoril chrámové dvere zlodejom. Chrám našej dôstojnosti je krásny
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a obdivuhodný. No vieme dobre, že krása môže vyvolať postoj bázne, úcty, adorácie, ale aj prebudiť túžby
po konzumácii, užití si a privlastnení. Vtedy dochádza
k pošpineniu krásy, pošliapaniu dôstojnosti.

Dôležitá postupnosť
Ľudská dôstojnosť je imperatív, ktorý požaduje, aby
sme s človekom (aj so sebou samým) zaobchádzali
úctivo. Osobitne to platí o oblasti sexuality. Často používame pojem čistý/nečistý na vyjadrenie správneho/
nesprávneho sexuálneho správania. Aj tu platí čisté =
dôstojné; nečisté = proti ľudskej dôstojnosti. Všimnime
si, že ak sa niekto dokáže vymaniť zo závislosti, povie
o sebe: „Už som čistý“.
Keďže sexualita človeka zahŕňa aj pudovú zložku a keďže sexualita má aj rozmer príjemnosti (rozkoše), môže
byť ľahko zneužitá. Človek použije svoje vlastné telo
alebo aj telo iného pudovo, pre dosiahnutie pôžitku, bez
ohľadu na pravé dobro, zmysel sexuality, resp. dôsledky
svojho konania. Naša sexualita si zasluhuje veľkú úctu,
lebo má veľkú dôstojnosť – je totiž určená na odovzdávanie života v spoločenstve lásky muža a ženy.
Je preto proti ľudskej dôstojnosti, ak niekto používa
svoje telo, alebo telo iného len ako predmet na vlastné uspokojovanie. Sexuálna nečistota, teda nedôstojné
zmýšľanie či konanie rastie ako strom z kmeňa neviazanosti do koruny sebauspokojovania bez preberania
zodpovednosti až po trpké ovocie smrti. Ak dôjde k neplánovanému splodeniu dieťaťa, nečistota sa zavŕši
najhroznejším útokom na ľudskú dôstojnosť – zabitím nevinného a bezbranného človeka umelým potratom. Žiaľ, naša spoločnosť, ktorá tak často zdôrazňuje

ČIS TÝ ROK

ochranu ľudských práv, zákonne dovoľuje zabíjanie nenarodených detí.
Zapamätaj si dôležitú postupnosť – cestu ľudskej dôstojnosti v oblasti sexuality: kto si ctí vlastné panenstvo, bude mať
v úcte aj manželstvo a ochotne príjme aj počaté dieťa. V škole sebazáporu, obety a lásky sa učíme rešpektovať ľudskú
dôstojnosť...
OTEC DUŠAN ŠKURLA

Z reakcií na prechádzajúcu
katechézu vyberáme:

„Dozvedeli sme sa veľa nových vecí – napríklad: čo je to zasvätený
život, ako hľadať vo Svätom písme a o človeku, ktorý založil rehoľu.
Páčila sa mi aktivita so scénkou, ktorú sme všetci hrali a vďaka ktorej
sme našli naše poklady, ktoré by sme mohli rozdávať. Duchovnou
obnovou nás sprevádzali: sestra Faustínka, sestra Dominika, Don Peter
a Stanka. Večer sme mali krásnu adoráciu. Mohli sme sa tam stretnúť
s Ježišom, odísť na pusté miesto a porozprávať sa s ním. Tiež som si
uvedomila, že Božie slovo je naozaj živé a veľké bohatstvo, ktorým by
Patrónka
som chcela žiť svoj život.“
Patrónkou tejto katechézy je talianska lekárka
Alžbeta Piovarčiová, 13 rokov
a mama štyroch detí sv. Gianna Beretta Mollová
(1922 -1962). Tvrdila, že láska bez obety neexistuje, že láska „Mne sa veľmi páčil list i použité úryvky z Biblie. Pracovné listy
a obeta sú spojené ako slnko a svetlo. Túto pravdu dokazovala so spytovaním svedomia a hľadaním mojich chorôb boli skvelou
svojím životom. Nielen hrdinstvom na jeho konci. To už bolo možnosťou, ako ich určiť a aj sa z nich uzdraviť.
Prvej časti hovorím: „Áno, má zmysel túžiť po vernej láske a trvalom
len vyvrcholením lásky, v ktorú dorastala, ktorú rozdávala
priateľstve!“
okolo seba a ktorej slúžila. Ako dcéra a sestra, neskôr man- Myslím si, že všetky problémy sa dajú zvládnuť jedine v Kristovi.
želka a matka, ako žena milujúca Boha, svedčiaca o ľudskej Vďačná som aj za lieky – duchovné rady.“
dôstojnosti ako o nenahraditeľnom poklade.
Pavlína B., 14 rokov
Ak sa s nami podelíte o vašu skúsenosť z duchovnej prípravy a pošlete nám o tom do redakcie
zopár viet, zaradíme vás do žrebovania o zaujímavé ceny. Naša adresa: Redakcia časopisu
Naša Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, e-mail: nasadieceza@gmail.com.
Nezabudnite napísať svoju adresu a koľko máte rokov. Do predmetu alebo na obálku napíšte
„Čistý rok“.

POZOR SÚŤAŽ !!!
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KRÍŽOVÁ CES TA

V pôste nám autori katechéz Čistého roka ponúkajú aj modlitbu krížovej cesty.
Ku každému zamysleniu je vybraný biblický citát súvisiaci s rukami a jednoduchý
piktogram ruky.

KRÍŽOVÁ

cesta rúk
TEXT BRUNO BRANISLAV DONOVAL OP, PAVOL DANKO, ILUSTRÁCIE MARTIN BAJANÍK

Úvod
Sám Boh nám dal skrze milujúce
náručie Matky a Panny najkrajší dar – svojho Syna. Dostali sme
príležitosť spolu vykročiť na cestu poznávania Lásky a pouvažovať nad tým, ako môžu naše ruky
premeniť kríž, utrpenie a bolesť
na konkrétny skutok lásky k Bohu
a blížnemu.

Obmyté ruky

(Ježiš je odsúdený na
smrť)
Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba
že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu,
umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohoto
človeka. To je vaša vec!“ (Mt 27, 24).
Pane, tvoje nevinné ruky sú zviazané a ruky sudcu obmýva voda. Pilát
vedel, že ľudia hľadia na jeho ruky
a chcel, aby v ich očiach boli čisté.
Zabudol však, že na jeho ruky hľadí
aj Boh. Zabudol, že nie je dôležité,
či ľudia vidia čisté ruky, ale či ich
za také uzná Boh.
Pane, daj, aby sme sa usilovali
o čistotu našich rúk pred tebou
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a nespoliehali sa na mienku
ľudí, ale na teba.

Zdvíhajúce ruky

(Ježiš berie kríž na svoje
plecia)
Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve
a na kalichu, v tvojich rukách je môj
osud (Ž 16, 5).
Ruky berúce a objímajúce kus dreva.
Kríž putuje z rúk do rúk. Jedny ruky
ho pripravujú, iné prijímajú. Ide
o to, aby naše ruky nikdy nepridávali bremeno iným a aby dokázali
s celou zodpovednosťou prijať bremeno, ktoré je určené pre ne.
Pane, nauč nás prijímať kríž bez
šomrania a znechutenia. Nauč
nás s láskou a ochotou prijímať svoje povinnosti, lebo len
tak budeme schopní niesť za ne
plnú zodpovednosť.

Ruky dotýkajúce
sa zeme
(Ježiš padá pod krížom
prvýkrát)

Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov
a prenasledovateľov (Ž 31, 16).
Ježišu, tvoje ruky sú nami zviazané;
akoby v putách. Po svojom prvom
páde sa chceš nimi podoprieť. Nohy
sú zoslabnuté a čakajú na pomoc
rúk. Na ceste do neba nám nestačia iba nohy; sú chvíle, keď si treba
poslúžiť aj rukami. My by sme však
namiesto toho chceli ísť do neba
pohodlne. Dokonca aj kríž by mal
byť taký, aby nám vyhovoval.
Pane, nauč nás podopierať sa
vzájomne rukami na ceste spásy.

Ruky matky

(Ježiš stretá svoju matku)
Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na
čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky
dotýkali, to zvestujeme: Slovo života
(1 Jn 1, 1).
Koľkokrát ťa ruky Matky privinuli k sebe a prejavili živú lásku
v Betleheme, Egypte, Nazarete.
Matka – to sú milujúce ruky. Dieťa
čaká na ich gesto, na ich pomoc.
Ruky tvojej matky zmiernili bôľ na
krížovej ceste. Nemôžu ťa dosiah-
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nuť, no predsa sú blízko. A rady by
ťa znovu objali.
Pane, ďakujeme ti za dobré ruky
našej mamy a za lásku, ktorú
nám nimi preukázala.

Pomáhajúce ruky
(Ježišovi pomáha Šimon)

Pokor sa Bohu a čakaj na jeho pomocnú ruku (Sir 13, 9)!
Ježišov kríž spočinul v mocných
rukách Šimona z Cyrény. Ruky
zrobené, konajúce dobro, pripravené pomôcť tomu, kto potrebuje
pomoc. Človek pomáha Bohu, hoci
nevie, že to Boh pomáha jemu.
Toto je najväčšie tajomstvo dobroty. „Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto najmenších, mne ste to urobili“ (Mt 25, 40).
Pane, nech niet dňa, v ktorom
by naše ruky nepomohli zodvihnúť kríž niekomu, koho sme
stretli na ceste.

Nežné ruky

(Ježiš prijíma šatku
od Veroniky)
Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti
a neprisahá falošne. Taký dostane
požehnanie od Pána (Ž 24, 4 – 5a)...
Jemné ruky Veroniky, pripravené
pre človeka, aby mu poslúžili, a nie
ničili. Každé gesto lásky súčasne
obohacuje toho, ku komu smeruje,
aj toho, kto ho preukazuje.
Pane Ježišu, daj, nech každý, kto
prijme skutok lásky skrze naše
ruky, stane sa ľudskejším. Nech mu
naše ruky pomáhajú odkrývať jeho
skutočnú hodnotu.

Bezduché ruky

(Ježiš padá pod krížom
druhýkrát)
Ak padne, neostane ležať, veď Pán
ho drží za ruku (Ž 37, 24).

Spadol si, Pane, a ruky vojakov ti
pomáhajú vstať. Nerobia to veľkodušne, ale chladne, bezducho –
plnia rozkaz. Bezduchosť je odovzdanie vlastných rúk do služieb
zla. Svet čaká len na to, aby mohol
využiť dobro našich rúk pre vlastné
ciele. Koľko múdrosti potrebujeme
na to, aby naše ruky vždy plnili pokyny srdca, aby slúžili Bohu! Bezduché ruky nevedia, komu slúžia...
Pane, prosím ťa, zbav ma bezduchosti a daruj nám veľkodušnosť, s ktorou nás ty držíš vo
svojom náručí.

Bezradné ruky
(Ježiš napomína
plačúce ženy)

Tu sa ma dotkla ruka a zdvihla ma
na kolená a na dlane rúk (Dan 10,
10).
Zlo je veľké, ale Boh je väčší. Spolucítiace ženy nie sú schopné vytrhnúť obeť z rúk zla. Nie sú schopné pomôcť. Utierajú si slzy súcitu
a tak ospravedlňujú bezradnosť
svojich rúk. A ty ich s láskou napomínaš...
Pane, daj, nech robíme všetko
pre to, aby sme boli vždy na strane dobra, spravodlivosti, pravdy
a lásky. A keď sa ocitneme v situácii, že naše ruky bezradne
klesnú, nech sa ich dotknú slzy
bezmocnosti. To bude znakom,
že naše srdce plače, lebo rukami
nevládzeme pomôcť.

Ochabnuté ruky
(Ježiš padá pod krížom
tretíkrát)

Neľútostne sa naň stále vrhá, pred
bijúcou rukou prchať musí. Zatlieskajú si nad ním rukami a vypískajú
ho z jeho miesta (Jób 27, 22 – 23).
Tvoje ochabnuté ruky už naozaj
nemajú silu podoprieť zoslabnuté
nohy.

Nevládzu. Ideš do Otcovho domu.
Vraciaš sa zo zeme vyhnanstva.
Aká ťažká je táto cesta domov. Ale
ty sa nevzdávaš. Keď zlyhajú nohy
a zlyhajú aj ochabnuté ruky, treba
čakať, kým príde niekto, kto nám
pomôže dotiahnuť to až na prah
verají domu Otca.
Pane, nauč nás vytrvať na ceste evanjelia aj v hodinách našej
nemohúcnosti.

Ruky, ktoré
hádžu lós

(Ježiša vyzliekajú zo šiat)
Pane, bráň ma pred rukou hriešnika
a chráň ma pred násilníkom, lebo mi
zamýšľajú nohy podraziť (Ž 140, 5).
Pre vojakov už nemáš žiadnu hodnotu. Už nemá cenu vztiahnuť ruky
ani k tebe, ani na teba. Má však
ešte cenu siahnuť na tvoj odev. Pre
vojakov má väčšiu hodnotu ako ty.
Ruky hádžu lós o tvoj odev a pritom mohli objať v tebe ukrytého
Boha. Asi až vo večnosti pochopili
omyl, kedy si viac cenili tvoj odev
ako teba.
Pane, daj, aby naše ruky nikdy
nehádzali lós o veci tohto sveta,
keď môžu objať teba samého.

Pribité ruky

(Ježiša pribíjajú na kríž)
Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje
ma tlupa zlosynov. Prebodli mi ruky
a nohy, môžem si spočítať všetky svoje
kosti (Ž 22, 17 – 18a).
Tvoje ruky kedysi žehnali, rozdávali chlieb, uzdravovali chorých,
kriesili mŕtvych, umývali učeníkom nohy. Vykonali mnoho dobra.
Svet nemá rád takéto dobré ruky.
Zlo ich chce zničiť. Hľa, ostrý klinec – to je odmena človeka za všetko, čo z týchto rúk prijal. Toto je
naša vďačnosť...
Pane, nepreklínaš, ale meníš
bolestnú ranu na svojich rukách
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na prameň nových milostí pre
každého človeka. Dobrú ruku
nemožno zničiť. Hoci krváca,
dáva dobro tomu, kto ju zranil.

Otvorené
náručie

(Ježiš na kríži zomiera)
A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania,
rukami bezbožníkov pribili na kríž
a zavraždili (Sk 2, 23).
Tak, už je tu prah domu, v ktorom
ťa čaká tvoj Otec. Cesta sa skončila.
Nebo, to je otvorené náručie milujúceho Otca: „Otče, do tvojich rúk
odovzdávam svojho ducha“ (porov.
Lk 23, 46).
Pane, putoval si životom – vediac, že Otec je s tebou a že ťa
miluje. Prosím, zjav nám Otcovu lásku! Daj, nech každý z nás
postupne dozrieva k tomu, aby
v poslednej hodine mohol s vďa-

kou povedať: „Otče, do tvojich
rúk... “

Ruky priateľov

(Ježiša snímajú z kríža)
Ak neuvidím na jeho rukách stopy po
klincoch a nevložím svoj prst do rán
po klincoch a nevložím svoju ruku do
jeho boku, neuverím (Jn 20, 25).
Priateľstvo nezničí ani smrť. Ono
siaha až za hrob. Ruky priateľov
vyberajú klince a pripravujú všetko
na dôstojný pohreb. Boli slabé na
to, aby ťa vytrhli z rúk nepriateľov.
Ale keď nepriatelia dovolia, sú pri
tebe a vydávajú svedectvo svojou
tichou prítomnosťou – láskou.
Pane, urob naše ruky bezpečnou
oporou pre priateľov a aj nám
daj ruky priateľov, keď ich budeme potrebovať.

Ruky
zmŕtvychvstalého
(Ježiša pochovávajú)

Duše spravodlivých sú v Božích rukách, muka smrti sa ich nedotkne
(Múd 3, 1a).
Ruky ranené, ale už nebolia. Nesú
stopy zla, ktoré ich chcelo zničiť, ale už žiadne zlo k nim nesiaha. Začali konať dobro, ale v novom svete. Aj naše ruky budú raz
vzkriesené. Budú pozvané konať
dobro po celú večnosť.
Pane, dovoľ nám niesť bolesť
rúk, ktoré zranilo zlo, ale nedovoľ, aby naše ruky niekoho zranili. Nech naše ruky konajú dobro – ako to robili tie tvoje.

Záver
Pane Ježišu, v tejto chvíli otvárame pred tebou naše ruky.
Zdravé ruky – aké veľké bohatstvo a vzácny dar! Ďakujeme ti
za ne! Požehnaj naše ruky, aby
boli vždy nástrojom konania
dobrých skutkov, ako to robili
tvoje ruky a ruky tvojej a našej
Mamy. Amen.

Púte zo Žilinskej diecézy
SVÄTÁ ZEM – letecky z Viedne
Termín: 22. 4. – 28. 4. 2015
Cena: 580,-€
LURDY – letecky z Bratislavy
Termín: 4. 5. – 8. 5. 2015
Cena: 350,-€
RÍM – letecky z Bratislavy
Termín: 10. 5. – 14. 5. 2015
Cena: 350,-€
FATIMA – AVILA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
– letecky z Bratislavy
Termín: 20. 5. – 27. 5. 2015
Cena: 550,-€
Ak máte záujem o púť, prihlášku môžete poslať na adresu: pute.dcza@gmail.com.
Mgr. Marek Smatana, Rajecká Lesná 84, Tel: 041/5488134
Bližšie informácie o programoch púíi, nájdete aj na internetovej stránke,
farnosti Rajecká Lesná: www.rajeckalesna.org
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Púte sprevádza: Mgr. Marek Smatana,
koordinátor pútí Žilinskej diecézy

ROZHOVOR

Divadlom, ktoré založil pred dvadsiatimi rokmi, prešlo množstvo mladých. Nechce byť
lacný, snaží sa ponúkať kvalitu. Režisér, autor, umelecký vedúci onedlho jubilujúceho
Divadelného klubu Makovice - JOZEF ABAFI (48).
TEXT MIROSLAV LEITNER, FOTO AUTOR, MILAN KOSEC, ARCHÍV DK MAKOVICE

Jozef Abafi:
„Umenie
by malo
povznášať
človeka“
Makovicami výpočet jeho aktivít nekončí. Je tiež hercom Bábkového divadla v Žiline, organizátorom populárnej Improligy, detských i mládežníckych kultúrnych
či spoločenských podujatí a od januára tohto roku aj
vedomostných kvízov pre ľudí bez rozdielu veku. To
všetko v sále N3 a v Café Kupé v centre Žiliny, ale tiež
v KA-KLUBE, ktorý nedávno otvoril v bývalej kaplnke
na sídlisku Hájik.

Divadelný klub Makovice pri Krajskom
kultúrnom stredisku v Žiline, ktorému
šéfujete, oslávi v tomto roku okrúhlych
20 rokov. Vychovali ste veľa mladých ľudí,
mnohí sa presadili. Dobrý pocit?
Dnes sú to už zrelí ľudia, veľa z nich robí v umení, pôsobia ako profesionálni herci, dramaturgovia, dokonca
aj mimo Slovenska. Mám dobrý pocit z toho, že čas,
ktorý u nás strávili, takto zužitkovali. A keďže mnohí
zastávajú funkcie v kultúre, dá sa teraz spolupracovať.

Vynaložená energia sa nám vracia a môžeme to zúročiť
pre súčasných mladých.

Jubileum sa patrí osláviť...
Áno, chcem posťahovať zo sveta čo najviac tých, ktorí
boli pri zrode Makovíc. Neviem, či sa to podarí, ale rád
by som privítal aspoň najvýraznejšie osobnosti. Už ich
postupne na to upozorňujem, lebo chceme urobiť väčšiu slávnosť. Samozrejme, aj na doskách divadla.

Vznik Makovíc znamenal aj začiatok
žilinskej Improligy – súťaže tímov
i jednotlivcov v divadelnej improvizácii.
Takéto predstavenia sa od začiatku tešia
obľube publika, čoho dôkazom je, že ich
organizujete dodnes...
Za vznik Improligy vďačím žilinským saleziánom. Odtiaľ prišli súťažiť deti z oratória a pozvali si aj svojich
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DIVADELNÉ STVÁRNENIE KRÍŽOVEJ CESTY V KOSTOLE NA VLČINCOCH V ROKU 2013

kamarátov. Tí zasa pozvali ďalších, šírilo sa to ako
chrípka (úsmev). Nikomu som nemohol určovať pravid
lá, ale povedal som, ako jeden z piatich členov poroty,
že si vyhradzujem právo v prípade nejakých nevhodných narážok alebo lacných tém, ako sú napríklad sexuálne narážky, strhnúť jeden bod. Niektorí hovorili, že
to nie je možné, že divadlo musí byť aj trošku oplzlé,
aby prilákalo ľudí, ja som ale trval na svojom. Hovorili
mi, že klesne návštevnosť, no naopak, zdvojnásobila sa.
Improligu sme v sále Bábkového divadla v Žiline s kapacitou 236 ľudí organizovali dvakrát za večer. Rodičia,
keď im dieťa oznámilo, že ide k nám, povedali: „Choď,
vieme, že ideš na slušnú akciu.“ Improligové podujatia
bývali dve za večer, takže tam prišlo vyše štyristo ľudí.
Dnes ich organizujeme v sále N3.

Na súčasného mladého človeka číha
množstvo nástrah. Má umenie popri rôznych
lákadlách šancu pritiahnuť ich pozornosť?
Na dnešnú mládež sa veľmi útočí. To, čo sa podsúva
v médiách v umeleckej tvorbe, nemá podľa mňa s umením nič spoločné, pretože umenie by malo povznášať
človeka. Často sa jeho poslanie stráca, umenie býva
zneužívané. Našťastie je ešte dosť mladých, ktorí sa
k nemu opäť hlásia. Mám pocit, akoby sa doba trochu
zmenila. Vzniká veľa nových súborov, nielen detských,
ale aj „dospeláckych“, čo u nás neexistovalo. Bol som
na ich predstaveniach, keďže spolupracujem s Kraj-
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JEDNO Z PREDSTAVENÍ IMPROLIGY

ským kultúrnym strediskom ako metodik pre divadlo.
Ak súbory potrebujú, rád pomôžem. Teší ma, že v žilinskom regióne funguje trinásť detských zoskupení.
Naše kultúrne stredisko pripravuje okresnú aj krajskú
prehliadku divadelných súborov. V Žiline sa stretávajú
najlepší z nich a cítim, že sa to mení k lepšiemu.

Čomu za to vďačíme?
Myslím si, že už prešiel boom toho všetkého, čo sa
k nám dovalilo a ľudia začínajú selektovať a uvedomovať si hodnoty. Človek človeku je blízky najmä pri vzájomnom stretávaní sa a vnímaní kvalitného umenia.
Preto sme zriadili aj kultúrny priestor KA-KLUB na Hájiku. Chcem tam robiť pravidelné produkcie a pozývať
súbory zo Žiliny i okolia.

ROZHOVOR
Na Kvetnú nedeľu – 29. marca - budete robiť
krížovú cestu v parku pri Budatínskom hrade
v Žiline. Prezradíte viac?
Robím to v spolupráci s Považským múzeom v Žiline
a Inštitútom Communio, je to zatiaľ vo vývoji. Rozmýšľam, že počas krížovej cesty urobíme krátke zastavenia, scénky s hercami z Makovíc. Tento rok si to
vyskúšame v menšom meradle, uvidíme, ako to zvládneme.

Aký ohlas malo divadelné stvárnenie
krížovej cesty, ktorú ste režírovali
v ostatných dvoch rokoch?
Vlani som režíroval hrané predstavenie krížovej cesty
na Hájiku v bývalej kaplnke a predvlani v kostole na
Vlčincoch, kde bolo odhadom okolo tisíc ľudí, medzi
nimi aj náš otec biskup. Na Hájiku sa predstavili herci
z Makovíc spoločne s profesionálnymi hercami z Mestského a Bábkového divadla v Žiline. Mladí z Makovíc
boli radi, že môžu účinkovať s profesionálmi. Ľudia na
tejto krížovej ceste mohli objavovať nové pohľady na
príbeh starý dvetisíc rokov, ktorý som sa snažil zaktualizovať. Napríklad Ježišovo potenie krvou. Mnohí nevedia, čo to je. Ono naozaj existuje, má lekársky názov
hematohydróza a je dokázané, že človeku pri veľkom
strese praskajú drobné vlásočnice, čím sa krv dostáva
do potu. Takže je to reálne. Alebo možno niekto nevie,
čo je to ukrižovanie. Odsúdenec sa v podstate zadusí.
Visí totiž na svojich ranách a pribitý na kríži sa musí
nadvihovať, aby sa nadýchol. Keď sa vysilí, udusí sa.
Musel to vymyslieť niekto naozaj veľmi krutý a toto si
ľudia na krížovej ceste, ktorú som režíroval, uvedomovali. Alebo potraty. Možno ich prirovnať k vyvraždeniu
neviniatok za čias Herodesa. Keď sme mali túto pasáž
hry, tak som premietal zábery z potratov. Niektorým sa
to zdalo tvrdé, iní zasa povedali – „áno, nech to ľudia
vidia, čo sa vtedy deje.“ Je potrebné, aby nás verejnosť
rešpektovala, aby nemala pocit, že sme niekde zatvorení a selektovaní, ale že sme úplne normálni ľudia so
svojimi hodnotami.

vodajstva RTVS alebo dnes už známeho Stana Staška
z Dvojky RTVS. V programe sme mali aj herca Štefana
Bučka a veľa ďalších osobností. Bol som potešený, že
sú veriaci. Treba, aby nás ľudia brali, vážili si nás a tým
by sme mali dávať správny príklad. Umenie sa dá robiť
veľmi kvalitne, netreba byť lacný a podkladať sa. Lebo
inak stráca hodnotu.

Ako prežívate obdobie pôstu?
Treba sa stíšiť a znova si pripomínať udalosti, ktoré sa
odohrali pred dvetisíc rokmi. Keďže som divadelník,
snažím sa prostredníctvom predstavenia slúžiť Bohu
a ďakovať mu za dar, že môžem robiť to, čo ma baví,
a to je divadlo. Toto obdobie prežívam však trochu
zvláštnejšie, pretože mi nedávno zomrel brat. Jeho
smrť bola bolestná, ale v spojení s modlitbou stmelila
rodinu.

LUKÁŠ TANDARA V ÚLOHE JEŽIŠA – VLČINCE 2013

Keď hovoríte o kresťanských hodnotách,
ako ich podľa vás prezentujú predstavitelia
súčasnej kultúry?
Vo svojej profesii herca sa stretávam s mnohými veria
cimi ľuďmi a sú to osobnosti, napríklad herec Lukáš
Latinák. Keď som mu videl krížik na retiazke a pýtal
som sa ho na to, povedal, že sa k svojej viere verejne
hlási. V Televízii Lux som robil program, ktorý sa volal
Gurmánska misia, kde sme pozývali rôznych ľudí. Spomeniem Natáliu Žembovú, bývalú moderátorku spra-

Považské múzeum Žilina a Inštitút Communio, n. o. pozývajú
na krížovú cestu do parku Budatínskeho hradu na Kvetnú
nedeľu 29. marca. Začíname o 14. hodine.
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„Nič zo všetkého, čo bolo
stvorené, nepodobá sa Bohu
tak ako ticho.“
Ján Eckhart

Ticho
TEXT ĽUBOMÍR BOLLO, FOTO JURAJ ŽIAK

Francúzsky náboženský filozof 17. storočia Blaise Pascal tvrdil, že
všetky problémy na svete pochádzajú zo skutočnosti,
že nedokážeme sedieť osamote v tichu.
Tiché miesta
Uštvaný človek, zvlášť Západu, už roky hľadá samotu,
najmä v prírode, kde nie je technika. Ľudia pracujú,
berú aj dve zamestnania a potom, keď si našetria, odídu
na Ďaleký východ, napríklad do Nepálu, aby bez civilizácie žili prostým životom tamojšieho človeka, ktorý
sa uspokojí s hrsťou ryže a rybou na deň. Alebo sa odhodlajú ísť do samoty púšte. Veľké cestovné kancelárie
usporadúvajú zájazdy na africkú Saharu pre presýtených turistov, ktorí už boli hádam všade. Teraz ich láka
púšť, nekonečné presypy piesku, nedostatok jedla, vody
a telefónneho signálu. Na takýchto a im podobných
miestach chcú prísť zase k sebe, stať sa opäť človekom,
ktorý vie, prečo žije.

Ticho Nazareta
Ak budeme načúvať tichu a mať v úcte hlas Boha, ktorý
nie je len jedným z mnohých, môžeme ho lepšie spo
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znať. Veľké postavy našej viery, ktoré máme pred sebou
v pôstnom čase, sú toho príkladom. Cez Zvestovanie
Márii a cez Jozefov príbeh nanovo spoznáme, že Božia
logika je iná ako naša a v jej svetle je aj tiché volanie
Boha tým najhlasnejším volaním k životu a spolupráci s ním. V každej dobe možno počuť od ľudí, ktorí sa
rozhodli pre duchovný život, o tajomnom hlase, ktorý
započuli a ktorým sa odvtedy nechali viesť.
Jozef, hlava nazaretskej rodiny, je človek, z ktorého
úst nepoznáme ani jediné slovo. Žeby bol podobný
súčasným otcom, ktorí sú zavalení neustálou činnosťou a nemajú čas rozprávať sa s členmi svojej rodiny?
Alebo azda nebolo o čom hovoriť? Jozef bol iste človekom komunikatívnym. Evanjelisti však nepovažovali
za dôležité zachytiť jeho slová, pretože dôležitejšie sú
jeho postoje, ako to vyjadruje evanjelium: „Jozef urobil, ako mu prikázal Pánov anjel“ (Mt 1, 24). Tu vidieť,
že Jozef nebol človekom prázdnych slov, ale činu. Iste,

DUCHOVNÁ OBNOVA

bolo o čom hovoriť, diskutovať, ba aj pochybovať a klásť
mnohé otázky v takých situáciách, ako bolo tajomstvo,
že jeho snúbenica Mária je v požehnanom stave; i vtedy, keď hľadá útulok za mestom, aby porodila; vtedy,
keď sa skrývajú pred Herodesom, či keď pracuje v nazaretskej dielni.
Blahoslavený pápež Pavol VI. nám pred polstoročím
práve v Nazarete pripomenul, že dom Jozefa a Márie
nás učí predovšetkým mlčanlivosti: „Kiež by v nás ožila
hlboká úcta k mlčaniu, k tomuto obdivuhodnému a nevyhnutne potrebnému postoju ducha, najmä v našich
búrlivých časoch, vo veľkom zhone života, keď sme vystavení toľkému hluku, vrave a kriku. Nazaretské mlčanie, nauč nás ponárať sa do dobrých myšlienok, pozorne sledovať hlbiny ducha a ochotne počúvať Božie
tajomné vnuknutia a príkazy pravých učiteľov. Nauč
nás, aká potrebná a užitočná je duchovná príprava,
štúdium, rozjímanie, osobný vnútorný poriadok života
a modlitby, ktorú vidí len Boh v skrytosti.“

Nebojme sa ticha
Ak nás stále čosi ženie za aktivitou, stále núti byť
v pohybe, na všetko reagovať, chceme si dopriať nie

POZVÁNKA

na pôstne katechézy
o sv. omši
Riaditeľ Diecézneho katechetického úradu
v Žiline Mons. Jozef Šelinga ponúka počas
pôstneho obdobia katechézy o svätej omši.
Je to príležitosť hlbšie prežiť toto dôležité
obdobie prípravy na slávenie a žitie Veľkej noci.
Tešíme sa na spoločné stretnutia.

samozrejmé ticho. Horšie je, ak sa ho už bojíme a javí
sa nám ako príťaž. Ak sa pozeráme na život očami vie
ry, vieme, že každá chvíľa je Božím darom. Platí to aj
o chvíľach ticha?
V tichu nás Boh zbavuje napätia, mobilizuje naše sily
a robí pokojnejšími. Ak si ho doprajeme, postupne
zistíme, že sa najmä náš sluch zameriava na zvuky,
ktorým sme predtým nevenovali pozornosť. Myseľ
však môže zostať stále nesústredená, preto potrebujeme do nej vpustiť vetu, myšlienku, ktorá sa razom
môže stať modlitbou, ktorá odráža stav našej duše.
V Cirkvi je známa prax tzv. strelných modlitieb, ktorú
stojí za to si osvojiť, iste nielen pre prípady, keď od Ježiša či jeho Otca niečo akútne potrebujeme. Kratučké modlitby, možno inšpirované Bibliou alebo ľuďmi
z dejín Cirkvi, nám pomôžu zamerať pozornosť na
toho, kto mnoho ráz a rozličným spôsobom nielen hovoril, ale aj hovorí k človeku. A ako kedysi, aj dnes, robí
tak najmä cez svojho Syna. On pozýva, učiť sa od neho,
lebo je tichý a pokorný srdcom a ponúka odpočinok pre
naše duše (porov. Mt 11, 29).
Nebojme sa ani my vstúpiť do ticha, ba naopak: vyhľadávajme ho, možno zvlášť teraz v pôstnom čase!

PROGRAM:
Svätá omša vnímaná v kontexte udalostí emauzských učeníkov (Lk 24,13-25)
Svätá omša priestor a čas k poznávaniu
daru slobody a lásky
Svätá omša priestor a čas k prežívaniu
Ježišovej i našej obety
Svätá omša priestor a čas k prijímaniu
pokrmu na cestu
Svätá omša priestor a čas k vzdávaniu
chvály a vďaky Bohu

Katechézy budú každú stredu o 17.00
v Diecéznom centre v Žiline.
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NEZABUDNUTÉ SVETLO

Dvanásteho februára si nielen farnosť
a obec Pružina pripomenuli 130. výročie
narodenia pre nebo významného kňaza,
národovca a bojovníka proti alkoholizmu
Štefana Závodníka.
TEXT DUŠAN VÁCLAV, FOTO ARCHÍV OBCE PRUŽINA

Pred 130 rokmi
zomrel výnimočný
kňaz a národovec

ŠTEFAN ZÁVODNÍK
Štefan Závodník sa narodil 2. septembra 1813 v Hornej
Porube ako dvanáste dieťa lesníka na dubnickom panstve. Keď mal 15 rokov, zomrel mu otec a o rok neskôr
aj matka. Po štúdiách v Trenčíne a v Nitre bol v roku
1836 v Močenku vysvätený za kňaza. Hneď nato sa stal
kaplánom vo Veľkej Divine, súčasne bol vychovávateľom v rodine Čákiovcov na Budatínskom zámku, kde
mal možnosť vzdelávať sa v bohatej knižnici. So svojimi
chovancami podnikol viacero ciest po európskych mestách a krajinách, na ktorých si upevnil znalosti cudzích
jazykov. V revolučných rokoch 1848 - 1849 odišiel pred
prenasledovaním zo Slovenska. Po návrate v roku 1850
až do svojej smrti pôsobil ako farár v Pružine, ako dekan a školský dozorca pružinského dištriktu.

Spolky striezlivosti
Závodník bol mužom ľudu. Poznal jeho zmýšľanie, city,
túžby a potreby. Vedel sa vžiť do ťažkého života. Keďže opilstvo pustošilo rodiny, veľa síl sústredil, aby túto
skazu odstránil. V roku 1843 podnikol študijnú cestu po
Sliezku a Haliči, kde sa zaujímal o činnosť protialko-
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holických spolkov. Po návrate založil vo svojej farnosti prvý spolok miernosti na Slovensku, tzv. Braterstvo
striezlivosti a v roku 1847 ho na schôdzke vo Veselom
zvolili za predsedu Prvého ústredného spolku zakladateľov spolkov miernosti v Uhorsku.

Štúrovec
Významný kňaz sledoval aj možnosti zvyšovania vzdelanostnej úrovne ľudových vrstiev prostredníctvom nedeľných škôl, čím sa zaradil medzi hlavných reprezentantov a realizátorov nielen národnozjednocovacích,
ale aj ľudovovýchovných snáh štúrovského programu.
V roku 1861 sa ako účastník memorandového zhromaždenia v Martine stal signatárom Memoranda a členom
delegácie, ktorá ho odovzdala uhorskej vláde v Pešti
a následne panovníkovi Františkovi Jozefovi I. vo Viedni. Od roku 1866 sa po K. Kuzmánym stal druhým podpredsedom Matice slovenskej, ktorej zbierky obohatil
viacerými darmi. Podporoval aj Slovenské katolícke patronátne gymnázium v Kláštore pod Znievom. V roku
1869 sa stal iniciátorom a prvým predsedom Spolku

NEZABUDNUTÉ SVETLO

slovenských včelárov a v roku 1870 zakladajúcim členom Spolku sv. Vojtecha. Patril k organizátorom slovenskej účasti na Svetovej výstave vo Viedni (1873), pre
ktorú zbieral národopisný materiál. Zaslúžil sa o rozvoj
včelárstva, ovocinárstva, nedeľných škôl, remesiel, hospodárskych a finančných spolkov a cirkevného života.

Úcta k sv. Cyrilovi a Metodovi
Pričinil sa o osamostatnenie farnosti a o vybudovanie
školy na Mojtíne. Ako zástanca cyrilo-metodskej myšlienky získal na výzdobu cirkevných objektov v Pružine a vo filiálke v Mojtíne slovenského maliara J. B.
Klemensa. Pri pružinskej škole založil bohatú knižnicu,
organizoval hudobné a divadelné predstavenia, sám
napísal viacero nenáročných divadelných hier a spevohier zameraných na boj proti opilstvu. Aj v súbore
vydaných kázňach Hlas pastírskí... (1847) sa zameriaval hlavne na boj proti alkoholizmu. Samostatne vydal
zdramatizovanú veršovanú skladbu Škola dedinská...
(1846), v ktorej zdôrazňoval potrebu organizovať školy
a vychovávať pomocných učiteľov, najmä pre kopani
čiarsku mládež. Spolupracoval na vydaní Čajdovho
Včelára na Slovensku (1871). V periodikách Cyril a Metod, Kazateľ, Katolícke noviny, Národné noviny, Obzor,
Orol tatranský, Pešťbudínske vedomosti, Priateľ školy
a literatúry, Slovenské národné noviny a iné, uverejňoval ľudovýchovné články, kázne, piesne a listy.

Na mieste, ktoré si sám vybral
Pochovaný je pred kostolom v Pružine, na mieste, ktoré
si sám vybral. Na jeho hrobe je položená kamenná doska s nápisom: „Tu spočíva v Kristu pastier duchovný
Štefan Závodník, dekan a farár v Pružine, zakladateľ

kalvárie, pôvodca fary mojtínskej, kaplnky sv. Ruženca,
Jána Nepomuckého a P. M. z Lurdu. Zomrel 12. februára
1885 vo veku 72 rokov. Daj mu Bože ľahké odpočinutie
a slávu večnú.“

ČASOPIS NA CESTÁCH
Štiavnik - Redakcia časopisu Naša Žilinská diecéza sa teší z každého
čitateľa a ako prejav vďaky za vašu priazeň sa rozhodla navštíviť a osobitne
sa poďakovať farnostiam, ktoré odoberajú najviac kusov diecézneho
mesačníka na počet obyvateľov. Medzi takéto farnosti patrí aj Štiavnik,
naša prvá zastávka, kde sme zavítali 10. februára. Veľmi nás potešilo
srdečné prijatie aj plný kostol na podvečernej svätej omši, ktorú slúžil náš
šéfredaktor Zdeno Pupík spoločne s administrátorom farnosti Štefanom
Junasom a kaplánom Zdenkom Králikom. Po sv. omši sa Z. Pupík prihovoril
prítomným a okrem poďakovania a niekoľkých slov o našom časopise im
priblížil aj situáciu s vydávaním diecéznych periodík v niektorých krajinách
Európy, napríklad v Poľsku, Rakúsku, Taliansku či Španielsku. Vychádza
ich tam mnoho, u nás sme zatiaľ jedinou diecézou s vlastným časopisom.
So svojimi skúsenosťami sa pri prezentácii nášho mesačníka podelil aj
redaktor Miroslav Leitner. Štiavničania, vďaka za príjemnú atmosféru aj
vašu čitateľskú priazeň!

Na stretnutie
s redakciou nášho
časopisu sa môže
tešiť aj farnosť
Lietava 10. marca
o 18:00 vo Farskom
kostole Povýšenia sv.
kríža a farnosť Pružina,
ktorú navštívime 17. marca
o 18:00 vo Farskom kostole
sv. Žofie.
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DETSKÝ KÚTIK
Predsavzatie:
uhým štedrí
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či
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e
Tento mesiac buďt
, čo máte.
a podeľte sa s tým

SLOVKO NA MESIAC MAREC
O kohútikovi a sliepočke

Sliepočka a kohútik sa vybrali do záhrady. Dohodli sa, že kto nájde zrniečko, tak sa s druhým rozdelí. Prvý našiel zrniečko kohútik a pekne sa
so sliepočkou rozdelil. Potom zbadala zrnko aj sliepočka. „To budem mať veľmi máličko, podelím sa s druhým zrniečkom.“ A zjedla zrnko sama.
Ale v tom jej zrnko ostalo v krku a nemohla sa nadýchnuť. Kohútik to videl a rozhodol sa jej pomôcť. Utekal k studni a volá: „Studňa, studňa, daj
vody!“ „Komu vody?“ opýtala sa studňa. „Sliepočke vody, zabehlo jej zrnko,“ nariekal kohútik. Ale studňa mu povedala: „Ja ti nedám vody, kým
mi nedonesieš od panej kľúče.“ A tak bežal neborák kohútik k panej po kľúče. Ale pani mu povedala: „Ja ti nedám kľúče, kým mi nedonesieš od
pána list.“ Tak bežal kohútik k pánovi. Ale ten mu povedal: „Ja ti nedám list, kým mi nedonesieš od husi pierko.“ A tak kohútik bežal k húske. Tá
mu ale povedala: „Najprv mi dones od kosca trávy.“ Kohútik bežal za koscom, ktorý ho tiež odbil: „Ja ti nedám trávy, kým mi nedonesieš od pekára
chleba.“ „Ja ti dám chleba, keď mi donesieš od horára dreva,“ povedal pekár kohútikovi. A konečne u horára našiel kohútik pochopenie. Horár dal
pekárovi dreva, pekár dal koscovi chleba, kosec dal husi trávu, húska dala pánovi pierko, pán dal panej list, pani dala studni kľúče a studňa dala
kohútovi vody. Kohútik nalial vodu sliepočke do hrdielka a tej sa hneď uľavilo: „Ďakujem ti, kohútik, už nikdy nebudem taká lakomá a rada sa
s tebou o čokoľvek podelím.“ A odvtedy kohútik so sliepočkou sa vždy so všetkým podelili.
(podľa slovenskej rozprávky)

Myšlienka Kto sa dokáže podeliť, ten nikdy netrie núdzu.

UHÁDNEŠ HÁDANKU?
Nemá laby, nie je bígl,
plachtí hore - dravec _ _ _ _ _ .

FOTOHÁDANKA
Koncom marca by sa už mali vrátiť z Afriky.
Ľudia tohto vtáčika nazývajú aj poslom jari. Žije
na celom území Slovenska, je sťahovavý a na
zimu odlieta do teplých krajín. Zvláštny je tým,
že dokáže jesť a piť počas letu.
Zdroj: Na túru s Naturou, Foto archív

POZOR!
cky!
Riešenie je po angli Andrej Kaprál
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TAJNIČKA
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Keď mal Ježiš 12 rokov, putoval na veľkonočné
sviatky s rodičmi do chrámu. Viete, do ktorého
mesta? Odpoveď nájdete v tajničke.
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MÁRIA JEDINÁKOVÁ
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VÝROBOK: SLIEPOČKA ALEBO KOHÚTIK

Na tvrdý papier si dieťa
obkreslí ruku. Tú potom
vystrihne.

Pomôcky: tvrdé farebné
papiere, ceruzka, nožnice,
lepidlo, farebné pierka,
pohyblivé očko, štipce.

1.
Z červeného papiera
vystrihneme hrebienok
a zobáčik a spolu s očkom
a farebnými pierkami
prilepíme na „ruku“.

3.

Pridáme nožičky
zo štipcov.

OSEMSMEROVKA

Nájdi tieto slová:
PÔST, CESTA, KRÍŽ,
PILÁT, PÚŠŤ, LAZÁR,
SAMARITÁNKA,
V Evanjeliu podľa Marka čítame: „ Osliatko priviedli
k Ježišovi, pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol. MILOSRDENSTVO, BATOH,
Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené KORUNA, TŔŇ, BIČ,
ratolesti, čo narezali v poli. A tí, čo išli pred ním, aj tí, VEČERA, CHLIEB, JOZEF,
čo šli za ním, volali: „ ....................................................... OPONA, GOLGOTA, KOV,
PÁR, SANE
......................................................................................“

2.

Hádanka: Správna odpoveď: Elephant.
Výhru získavajú: Gregor, Tobias a Christian
Szaniewski, Rajecké Teplice. Fotohádanka:
Správna odpoveď: Medveď biely (polárny
medveď) a žije v Arktíde. Výhru získava:
Daniela Gajdošová, Rajecká Lesná. Kvíz:
Správna odpoveď: Hlaholika. Výhru získava:
Lukáš Bulejčík, Mojš. Tajnička: Správna
odpoveď: Mýtnik Lévi. Výhru získava: Kristína
Zvrškovcová, Ďurčiná.
Do redakcie nám prišlo aj mnoho krásnych
výtvorov a z nich odmeníme Julku Pagáčovú
z Považskej Bystrice a Kristiánka Černaya
z Beluše.

(dokončenie v osemsmerovke)
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Julka Pagáčová

Kristiánko Černay

foto: chuckwarnockblog.files.wordpress.com

MÁRIA CHLEBANOVÁ
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INZERCIA

2⁄

Inštitút Communio je nezisková organizácia zriadená
Žilinskou diecézou, aby bola čo najlepšie zabezpečená pastoračná činnosť
v meniacich sa spoločenských podmienkach, s osobitným dôrazom na rozvoj,
ochranu a prezentáciu duchovných i kultúrnych hodnôt.
Ak máte záujem nás podporiť, radi privítame vaše modlitby na úmysel Inštitútu Communio, prípadne
vaše príspevky na číslo účtu 2926843940/1100 so špecifickým symbolom 1402 alebo venovaním 2% zo
zaplatenej dane.
Obchodné meno alebo názov prijímateľa:
Inštitút Communio, n.o.
Sídlo: Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina
Identifikačné číslo (IČO): 45 733 635
Právna forma: Nezisková organizácia
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Aj takto môžete podporiť
časopis Naša Žilinská diecéza!

INZERCIA

Život sa
mení rýchlo.

stavebné sporenie
medziúvery na okamžité financovanie
výhodné stavebné úvery s maxi garanciou
komplexné poistenie bývania:
nehnuteľnosť, domácnosť, zodpovednosť za škodu
poistná ochrana vášho zdravia

Pohodlie domova máte s nami na dosah
ladislav.sukenik@wuestenrot.sk l info 0915 72 99 55 | FB Wüstenrot Slovensko
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DVAJA Z JEDNÉHO PÁRU

Narodili sa v zlovestnej dobe,
dospievali za „socíku“, brali sa,
keď vybuchol Černobyľ... Napriek
všeobjímajúcej sivej hovoria, že
prežili krásnu mladosť. No to
najväčšie dobrodružstvo na nich len
čakalo a asi stále čaká: Anka (55)
a Emil (56) Kondelovci.

TEXT BEÁTA JAROŠOVÁ, FOTO MILAN KOSEC, ARCHÍV KONDELOVCOV

Anka a Emil Kondelovci:

„Na vzťahu treba

PRACOVAŤ!“

S írečitými Oravcami zo žilinského
sídliska Hájik sme sa stretli v snehom zasypanej drevenici v kopcoch nad Zázrivou. Kondelovci si tu
našli a postupne obnovili pre svoju
rodinku (a podľa záznamov v chalupárskej kronike aj pre úctyhodný okruh priateľov) naozaj pôvabné útočisko. Z ruchu mesta sme
sa po chvíli ocitli v tichej doline,
k chalúpke sme sa už museli dostať
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po svojich. Presnejšie prebrodiť sa
po kolená v snehu. Anka s Emilom
nás len povzbudzovali, že ho tu
býva aj po pás... Vlastne sme vystihli ideálne podmienky, tá chvíľa
uprostred uponáhľaného týždňa
akoby na moment vážne postála.

Študenti
Kondelovci sa zoznámili v Zuberci
na lyžovačke počas vysokoškol-

ských štúdií na elektrotechnickej
fakulte v Bratislave. Anka bola
druháčka, Emil tretiak - ako hovorí,
upútala ho svojím lyžovaním. Obaja sú vášniví lyžiari, turisti, skialpinisti... Nám, čo horu radšej obídeme, sa to vysvetľuje dosť ťažko, ale
veď o to teraz nejde...
„Keď som prišiel do Bratislavy, zastavil sa za mnou starší spolužiak
z Oravy, či nechcem chodiť na
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tajné stretká, ktoré sa robia v bytoch. Tak sme sa stretávali raz za
týždeň najskôr u Vlada Jukla a potom v iných rodinách. Spoznal som
Františka Mikloška a aj tajného
biskupa Korca. A podobné to bolo
aj u Anky, len v iných stretkách,“
hovorí Emil.
Tam sme rástli a postupne v nových skupinách viedli aj mladších
spolužiakov,“ hovorí Anka. S úctou
spomínajú na autority tajnej cirkvi,
ktoré ich formovali, na všetky túry
a lyžovačky s „tajným“ programom, na všetky tie nezabudnuteľné duchovné obnovy, distribuovanie „zakázanej“ literatúry, ilegálne
stretnutia po horách a chatách,
ktoré sa roky konali aj v drevenici

rokmi a vysvetľovali mi, prečo
nejdú na sviečkovú manifestáciu,
mi teraz vysvetľovali, že nejdú ani
na referendum za ochranu rodiny.
Niekedy by sme mali vnímať veci
širšie: nežiť si len svoj život, nestarať sa len o seba, možno by sme
lepšie chápali súvislosti, nedali sa
hneď zneistiť a nezneisťovali by
sme ani druhých...“

Vážne začali spolu chodiť až po
škole. Anka mala štipendium vo
Výskumnom ústave výpočtovej
techniky v Žiline, Emil v tom čase
pracoval na Orave. Ako s úsmevom
hovorí, kvôli svojej dievčine dnes
vlastní strieborný odznak darcu

dých bezdetných manželov pustili za hranice. Kondelovcom sa to
podarilo a pár mesiacov po svadbe
sa dostali do Ríma na audienciu
k Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II.
„Bol to pre nás výnimočný zážitok.
Emil ho pozdravil po goralsky, hovorili o Babej hore, Pilsku, povedali
sme mu, aby prišiel na Slovensko
a on povedal, že príde. Vtedy sme
netušili, že sa rozprávame s pápežom, ktorý ešte za nášho života
bude vyhlásený za svätého a že
jeho slová o návšteve Slovenska sú
prorocké,“ hovorí Anka. Mladým
manželom udelil požehnanie, a tí
sa na počudovanie niektorých vrátili do ostnatým drôtom obtiahnutého Československa.

poniže tej ich... „Neraz som tŕpol,
či na nás neprídu,“ hovorí Emil
a jeho žena dodáva, že aj pre prípad prezradenia boli poučení, ako
sa majú správať a čo majú hovoriť.
„Velehrad 1985, sviečková manifestácia – nedávno som mal veľmi zvláštny pocit. Tí istí známi,
s ktorými som sa rozprával pred

krvi. (Darovanie sa dalo stihnúť
do 9. hodiny a vtedy sa už nemusel vrátiť do práce. Stopom potom
mohol ísť na rande do Žiliny.) Anka
s úsmevom dodáva, že raz skoro
skolaboval, lebo tie čokolády na
doplnenie strát nosil jej... Zobrali
sa 26. apríla 1986 v Nižnej. Nebývala to vôbec bežná vec, aby mla-

A zrazu tu bola realita. Prišli deti
Anička (28), Emil (25) a Michal
(23). Dnes o tom hovoria snúbencom, ktorým sa venujú v rámci
projektu prípravy na manželstvo:
„Neboli sme na to pripravení, vyšli
sme z rozdielnych pomerov. Emil
vyrastal na gazdovstve v Novoti,
vychovávala ho práca a rodinná po-

Realita
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hoda. Ja som prežila vďaka rodičom
naozaj bezstarostné detstvo s úpl
ne inými povinnosťami. Rôznili
sme sa v názoroch na výchovu. Emil
bol za výchovu, akú zažil od svojich rodičov, ja som mala potrebu
deti systematicky viesť a formovať.
Vznikali medzi nami konflikty...“

Manželská „estékačka“
Zvrat nastal, keď sa dostali na
„manželáky“. „Keď sme počuli
o rozdielnostiach v tom, ako veci
vnímajú muži a ženy, svedectvá
iných manželov, veľmi nám to pomohlo. A tiež zistenie, že to ten
druhý nerobí schválne, je zrazu
oslobodzujúce... Odvtedy si takúto
„estékačku“ doprajeme každý rok.
Na vzťahu treba pracovať,“ hovoria
autori obľúbenej rubriky v našom
časopise. A to je na nich sympatické – nič, na čo prišli, si nenechávajú
pre seba. V kurzoch Centra prípravy na manželstvo Žilinskej diecézy
sa venujú snúbencom. S kňazmi
a tímom dobrovoľníkov - 18 man-
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želskými pármi - pripravujú každý
mesiac víkendové stretnutia pre
približne 30 snúbeneckých dvojíc
zo žilinského a varínskeho dekanátu, ale prichádzajú aj z iných kútov
Slovenska. „Zo spätnej väzby snúbencov vyplýva, že najväčšmi oceňujú práve svedectvá dlhoročných
manželov. To, že dokážu otvorene
hovoriť o svojom vzťahu, a nielen
o tom peknom, ale aj o krízach
a ťažkých skúškach. Oslovuje ich,
keď spoznajú ľudí, ktorí sú spolu
20 – 30 rokov a vidia, že sa aj po
takom čase majú radi. Dá sa naučiť
fungovať vo vzťahu, dá sa v ňom
dobre žiť, ale vyžaduje to úsilie: dať
si tú námahu a zaujímať sa o toho
druhého, hľadať na ňom to, za čo si
ho môžem vážiť. Vždy sa dá niečo
nájsť.“
Emil hovorí, že už počas školy patrila Anka medzi najlepších študentov. „Čakala ju sľubná kariéra,
ale ona sa rozhodla, že zostane
doma s deťmi. Obetovala deväť
rokov, a tým sa jej rýchlo napredu

júca oblasť vývoja veľmi vzdialila.
Vážim si, že jej naše deti stáli za
to. Vážim si jej dôslednosť, je toľko
vecí, ktoré by som sám nedokázal,
no spolu to dokážeme. Príkladom
sú aj články pre časopis. Spolu rozmýšľame, čo tam dáme a ona tomu
dá tú správnu formu.“
„Ja si na manželovi najviac cením,
že ma má rád takú, aká som, od
neho som sa naučila podeliť sa,“
doplnila Anka.

Modlitba
Dnes s odstupom času hovoria, že
ak chceme deťom odovzdávať vie
ru, hovorme im o vlastnej skúsenosti s Bohom, nech vidia, že Boh
je pre nás autorita, buďme príkladom, vytvorme atmosféru, vybudujme priestor rásť a nasmerujme
ich, aby išli správnym smerom, aj
vtedy, keď už autorita nás rodičov
nebude práve v kurze. „Sám si na
to spomínam: stavali sme, mal
som dve roboty a chcel som stíhať
to aj ono. Obdobie, kedy nás deti
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„žerú,“ je krátke a my na ne nemáme čas. Lenže on sa už nikdy nevráti. Na to treba pamätať. Syn potrebuje počuť, že je šikovný, dcéra,
že je krásna... Dobré je zapájať deti
do práce. Spomínam si, ako sme
s malým synom vymieňali šindle
na streche – sám by som to mal asi
aj rýchlejšie, ale to, že mi podával
šindle a spolu sme opravovali strechu, bol pre neho zážitok, na ktorý
spomína dodnes.“
Kondelovci, ako hovoria, patria
medzi prvoosadníkov žilinského
sídliska Hájik. Dnes, keď už je na
sídlisku nový chrám, s akousi nostalgiou spomínajú na sväté omše
v robotníckej jedálni, na dona Turanského, na saleziánov, ktorí sa im
venovali. „Každú nedeľu ráno sme
si svätú omšu museli pripraviť, potom zas všetko spratať. Spontánne
ešte pred začatím omší na Hájiku
vzniklo spoločenstvo rodín, ktoré
sa začalo stretávať v rodinách.
Veľa sme sa zhovárali o tom, čo

prežívame, niečo sme si prečítali,
pomodlili sme sa... Bol to dobrý
základ pre mnohé aktivity, ktoré
veľmi obohatili našu rodinu.
Osobitný posun v našom vzťahu
však nastal, keď sme ako manželia objavili spoločnú modlitbu.
Ráno vstaneme skôr a modlíme sa spolu. Je to pre nás vzácny priestor ďakovať Bohu jeden
za druhého, prosiť, odprosovať,
chváliť ho... vrátiť sa k tomu, čo
zostalo nedopovedané, čo nestíhame, čo nás štve, alebo stresuje...
Veľmi nás to zblížilo a časom sa
nám začali ukazovať aj riešenia.
Niežeby sme sa predtým v rodine
nemodlili, no toto je čas len pre
nás a pre Pána Boha a postupne
do tej modlitby zahŕňame aj iných
ľudí, aktivity... Vzťah sa vyvíja
a my sa tešíme z toho, že sa po
toľkých rokoch máme ešte radšej
ako vo svadobný deň. Manželstvo
aj po tridsiatich rokoch môže byť
jednoducho krásne.“

V Oščadnici si uctievajú
Pannu Máriu Zázračnej medaily
Oščadnica - Vo farnosti Oščadnica máme vo veľkej
úcte Pannu Máriu Zázračnej medaily. Zorganizovali sme rodiny a počet jej ctiteľov utešene narástol.
Na pozvanie k nám pred časom prišli dve sestry vincentky – Gemma a Renáta z Nitry, porozprávali nám
o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré vo Francúzsku, aj to, ako nás naša Nebeská Matička žiada raziť Zázračnú medailu. Zorganizovali sme spolu s Martinkou
Kučákovou rodiny a vytvorili sme päť kaplniek Panny
Márie, ktoré boli posvätené na sv. omši a odovzdané do
rodín. V jednej kaplnke je 25 – 26 členov, rodín a v každej z nich pobudne kaplnka týždeň. Takto putuje Panna
Mária Zázračnej medaily z rodiny do rodiny. Prijať Máriu
pod svoju strechu je pre všetkých poctou. Každá rodina
si zoberie medaily, ktoré nosia jej členovia ako symbol
úcty a ochrany Panny Márie. Máme aj veľa svedectiev,
ktoré hovoria o láske a sile z tejto požehnanej udalosti.
V septembri minulého roka sme posväcovali ďalšie tri
kaplnky. Náš kňaz Ondrej Rašovec požiadal členov kaplniek na sv. omši, aby prichádzali do chrámu v prvú so-

Recept na šťastné
manželstvo:
•	Chcem, aby ti bolo pri mne dobre!
•	Prvotná zaľúbenosť pominie, treba s tým
rátať. Láska je viac ako prvotná zaľúbenosť.
•	Na vzťahu treba pracovať – a to chce čas.
•	Veľa sa rozprávajme – o svojich túžbach,
pocitoch.
•	Nehromaďme zranenia, ale riešme!
•	Odpúšťajme si! Niekedy si človek
neuvedomuje, že ublížil. Nech som ublížil,
či mi bolo ublížené, mám vykročiť k tomu
druhému ja, aby sme sa nevzďaľovali.
•	A to najdôležitejšie: pozvime do svojho vzťahu
živého Boha!

MARGITA LIPTÁKOVÁ

botu v mesiaci. Rozrástli sme sa na osem kaplniek po 25
členov, teda dvesto rodín. Toľko sa ich radovalo z veľkého požehnania, zvlášť ľudia, ktorí nemôžu ísť do kostola
pre zdravotné problémy či pre starobu. Takto prichádza
Panna Mária k nim. V novembri sme dali posvätiť de
viatu kaplnku a rozšírili sme sa na 225 členov! Chceme
zhotoviť zástavu Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá bude posvätená a uložená v našom kostole. Túžime
v našej ceste evanjelizácie pokračovať.
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recepty
SESTRY KRISTÍNY

Domáce pečivo s údeninou
SUROVINY: 500 g hladkej múky, 0,25 l vlažného mlieka, 150 g údeného boku alebo
anglickej slaniny , 300 g uvarených zemiakov, 40 g droždia, 1 lyžička cukru, 1 lyžička
soli, 1 vajce, rasca, sezamové (alebo iné) semienka na posyp.

Pri návšteve supermarketov s vlast
nou pekárňou nás neraz zasiahne
závan vône čerstvo upečeného chleba a pečiva, vyvolá v nás spomienky
na chrumkavé pochúťky a nepodmienený reflex si vyskúšame naživo... Tak prečo si neupiecť voňavé
chrumkavé pečivo podľa vlastnej
chuti doma a nenaplniť celý dom
a jeho obyvateľov (i hostí) typickou
vôňou domova, ktorá nám dáva za
kúsiť pocit rozdávajúcej sa lásky
a pohostinnosti?
Dnes už v mnohých domácnostiach objavili čaro vlastného pečenia chleba či pečiva. Chcela by
som povzbudiť aj tých, ktorí to ešte
neskúsili, aby nabrali odvahy a vyskúšali si to. Efekt je zaručený –
keď domáci zaregistrujú vôňu domáceho pečiva, hneď to všetkých
priláka do kuchyne a môžete si
overiť správnosť porekadla: „Lás-

ka ide cez žalúdok.“ A tak tentoraz
prichádzam s receptom na domáce
pečivo s údeninou:
Postup práce: Droždie rozmie
šame v hrnčeku v troške mlieka,
pridáme cukor a trošku múky a na
teplom mieste necháme vykysnúť
kvások. Medzitým si nastrúhame
uvarené zemiaky. Údeninu nakrájame na malé kocky a opražíme na
panvici.
Do múky pridáme vykysnutý kvások, nastrúhané zemiaky, žĺtok, soľ
a opražené kúsky údeniny aj s výpekom a pridávaním mlieka vypracujeme hladké cesto. Na teplom

KAM NA VÝLET: CHATA POD SUCHÝM
Turistická Chata pod Suchým sa nachádza vo výške
1075 m. n. m. v pohorí Malá Fatra. Postavili ju v roku
1948 a dodnes je v prevádzke. Jej srdcom je útulná je-
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mieste ho necháme vykysnúť na
dvojnásobok. Potom na pomúčenej
doske z neho vypracujeme rôzne tvary pečiva (rožky, pletenky,
kocky, kaiserky, žemle, bagetky,
slimáky...), poukladáme ich na vymastený plech (alebo len na plech
pokrytý papierom na pečenie), na
ktorom ich necháme ešte aspoň 15
minút podkysnúť. Pred pečením
ich potrieme rozšľahaným bielkom
a posypeme semiačkami podľa
vlastného výberu. Pečieme v rozohriatej rúre na 180 °C asi 25 až 30
minút (podľa veľkosti). Servírujeme ako bežné pečivo.

TEXT JURAJ MALOBICKÝ, FOTO DANIEL ZEMAN
dáleň s kozubom, kde si môžete posedieť a kochať sa
krásnym výhľadom na Žilinskú kotlinu.
Chata je otvorená celoročne a prístupná z viacerých
strán. Je ideálnym východiskovým bodom pre hrebeňovky Malej Fatry. Túra na Chatu pod Suchým po
hrebeni Krivánskej Malej Fatry je jedna z najkrajších
na Slovensku. Vedie po nezalesnenom hrebeni s výhľadom na turčiansku aj žilinskú stranu. Túru môžete
začať zo Strečna, Nezbudskej Lúčky prípadne z Varína
po červenej turistickej značke (cesta hore trvá 2:45 h
a dolu 2:00 h). Cestou si môžete pozrieť Starý hrad.
Nenechajte sa odradiť počiatočným strmým výstupom
od Starého hradu. Po jeho prekonaní vás čaká príjemná
prechádzka až ku Chate pod Suchým. Chata je obľúbeným cieľom aj pre cyklistov, obľubujúcich horské trasy.
V zime je rajom pre skialpinistov.
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