
Radostné Vianoce, šťastlivý nový rok,
Božieho požehnania na každý krok.
Do duše milosti, do srdca radosti.

Ku práci zdravíčka a na stôl chlebíčka.

Milostiplné Vianočné sviatky
i celý rok 2010 Vám vyprosuje
redakcia Mariánskych novín.

20

Mariánske noviny
10. číslo                         II. ročník                       24.12.2009  

                                                      1



Úvodník

Milí farníci!

Tak predsa nám prišli aj toho roku najkrajšie sviatky vianočné. 
Aj sneh stihol napadnúť. Konečne! Bez vône tymiánu, 
bez modlitby a bez evanjeliá, by sviatky boli ako bez duše. 
Čo vlastne oslavujeme? Kardinál 
Meisner spomína na svoje detstvo, 
ako otec – furman zapadol často do 
blata. Vtedy zoskočil zo svojho 
sedadla na voze a pomáhal koňom 
vytiahnuť voz z blata. To urobil aj 
Boh. Zoskočil z voza nebies na 
zem a pomáha vám ťahať našu 
životnú káru vpred. Urobil to na 
Vianoce a odvtedy každý rok si 
tento nádherný skok pripomíname. 
Aj toho roku. Tentokrát vo 
vymaľovanom kostole s novým 
čalúnením v laviciach. Kostol dýcha sviežim, zdravým vzduchom. 
Symbolika pre duše – dýchať čistý a zdravý vzduch. A to sa dá na 
Vianoce. Naberme si ozónu z betlehemských jasieľ. Je to životodarný 
ozón milosti a radosti. Jasajme a plesajme, že toto všetko je pre nás. 
Boh nás stále miluje a ráta s nami dnes. 
To dodáva silu a radosť, čo nekončí.

Váš farár P. Kučera
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6.        Kde kázal Ján Krstiteľ?

a, V Nazarete  b, V Betleheme   c, Pri Jordáne

7.        Ako sa volala príbuzná, ktorú navštívila Mária?

a, Anna            b, Alžbeta             c, Rút

8.        Do ktorej krajiny ušla Svätá Rodina?

a, do Samárie   b, do Judei    c, do Egypta

9.        Odkiaľ prišli mudrci hľadať Ježiša?

a, z Egypta      b, od Východu  c, z Ríma

 10.     V ktorom meste bývala Svätá Rodina?

a, V Nazarete  b, V Betleheme    c, Pri Jordáne

11.     Aké dary dostal Ježiš od mudrcov?

a, ovcu, mlieko, vlnu     b, zlato, kadidlo, myrhu   c, pomaranče, jablká, banány

12.     Ktorý kráľ chcel zabiť malého Ježiša?

a, Dávid           b, Herodes        c, Šalamún

13.     Kde leží Betlehem?

a, V Judei        b, V Samárii            c, V Galilei

14.     Kto nosil rúcho z ťavej srsti?

a, Ježiš            b, Ján Krstiteľ         c, Zachariáš

15.     Keď mal Ježiš 12 rokov, stratil sa v Jeruzaleme. Koľko dní ho 
rodičia hľadali?

a, 7                  b, 3          c, 2

Správne odpovede hádžte do schránky v kostole alebo 
píšte na mail matusjesko@gmail.com do 31.1.2010.

www.marianskenoviny.nazory.eu
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Správne riešenia z č. 9

1.  Hektor je priviazaný k stromu a môže sa pohybovať po ploche kruhu o 
polomere 3m. Jeho miska bola umiestnená presne na opačnej strane od neho 
vzdialená 1,5m od stromu.

2. Janko v 1. roku mal na torte 1 sviečku, v druhom 2, v 3. roku 3 atď.
1+2+3+.....+x=210 – čo je aritmetická postupnosť. Súčet prvých x členov
je rovný 210.
Sx=x/2(1+x)  → 210=x/2(1+x) čo je kvadratická rovnica. Jej reálne riešenie je x=20. 
Janko mal 20 rokov.

Krížovka: „chváľte nášho Boha všetci jeho služoníci.“

Výherkyňou vylúštenia krížovky sa stáva Veronika Horčičková 
4. trieda.

1. Ako sa volal rímsky cisár za čias narodenia Krista?

       a, Tibérius       b, Nero    c, Augustus

2.        Ktorý kráľ sa narodil v Betleheme?

a, Dávid           b, Šaul     c, Herodes

3.        Čo znamená meno Mesiáš?

a, Pomazaný   b, Ten, ktorý príde c, Boh s nami

4.        Aké povolanie mal svätý Jozef?

a, murár           b, tesár    c, kňaz

5.        Ktoré evanjelium hovorí o mudrcoch z Východu?

a, Matúš          b, Lukáš  c, Marek
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Správy z farnosti

Dňa 6.12.2009 poriadalo Dolnopovažské združenie Pramene 
adventný koncert. Vystúpili žiaci ZUŠ z Nitry, Hlohovca a 
Červeníka. Asi 150 poslucháčov odchádzalo naplnených 
umeleckým zážitkom. Všetci účinkujúci na Adventnom koncerte 
venovali finančný príspevok ľudí dobrej vôle na potreby kostola.

Aj tento rok prišiel Mikuláš do nášho kostola(M.J.). Po sv. omši 
o 11 hod. sa prihovoril vyše 300 ľuďom, medzi ktorými bolo asi 
80 detí.Na tvárach detí i dospelých vykúzlil úsmev a odovzdal 
ďalej tradičné posolstvo o dobrote a láske svätca, na ktorého sme 
si v týchto dňoch spomínali. Rozdalo sa vyše 200 čokoládových 
sladkostí.

Firma Riverstone – Zavar dokončila 11.12. maľovanie kostola(od 
20. októbra). Následne odborníci rozobrali lešenie. Pomáhalo im 
asi 10 brigádnikov z Červeníka. Celá akcia stála 566 000 Sk(18 
800 EUR). F. ú. je ešte dlžný 150 000 Sk(5 000 EUR). Zaplatíme 
v januári 2010.

Firma Špacír Stanislav – čalúnnictvo Šulekovo obnovila novými 
poťahmi všetky lavice a stoličky v kostole. Rýchlo a lacno. Tiež 
bol vymenený koberec na chóruse.

F. ú. Červeník objednal 30 nových stoličiek od firmy MARPOL – 
Slovenská Ľupča. Privezú ich až z USA v polovici januára. Dajú 
sa do priestoru pod chórusom. 

Na vianočnej spovedi bolo takmer 600 ľudí, v Ratkovciach 150. 
Z 1650 katolíkov je to 45%.
                                                                                                                           3



Jasličková slávnosť je na Vianoce(25.12.) o 15 hod. Vystúpia deti z MŠ, 
folklórne súbory a Mladí huslisti.

V nedeľu na sviatok Svätej Rodiny 27. decembra o 11 hod. vystúpi súbor 
rodiny Hlbockej z Piešťan. Sú to manželia a ich 7 detí. Všetci hrajú a 
spievajú. Po sv. omši pokračujú vystúpením vianočných kolied.

Dňa 3. januára – t.j. v nedeľu o 11 hod. celebruje svätú omšu páter 
Rastislav Kršák SVD v Kalvárii – Nitra. Po sv. omši bude hovoriť o 
svojej misionárskej činnosti v Papuy Novej Guiney, kde bol medzi 
ľudožrútmi. 

Posvätenie kostola bude 18. januára v pondelok o 9:30 – v rámci 
rekolekcie kňazov, ktorá bude v Červeníku. Akciu vykoná generálny 
vikár Th. Dr. Pavol Zemko.

Farský ples poriada Červeník spolu s F. ú. Leopoldov. Bude v reštaurácii 
u Mihálika  5. februára – v piatok o 19 hod. Vstupné - 12 EUR. Lístky 
u sl. Vozárikovej na obecnom úrade v Červeníku pre Červeníčanov.

Dvaja farníci – Lukáš Hesko a Matúš Ješko započali navštevovať 
Animátorskú školu v Hlohovci. Po skončení ich poslanie bude venovať 
sa mládeži. Ďalší nasledovníci prihláste sa na Farskom úrade.

Betlehem a jasličky
Najkrajší symbol vianočných sviatkov. Za prvé znázornenie betlema 
vďačí kresťanský svet sv. Františkovi z Assisi, ktorý postavil v skalnej 
jaskyni v lese pri obci Greccio v talianskej provincii Uumbria jasličky z 
dreva. Vyložil ich senom a zo strán postavil jedného vola a jedného 
somárika. Spolu s rádovými bratmi a tamojšími obyvateľmi oslavoval 
tam vianočné evanjelium. Vo svojej fantázii sa sv. František stotožnil s 
jedným z pastierov, ktorí prišli vo vianočnú noc do Betlema, aby 
priviedli a uctili si Dieťa – Syna Božieho. To bolo v roku 1223 – od tých 
čias sa stali jasličky 
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"Rádio LUMEN spája Lumenrodiny" 

Rádio Lumen vyhlasuje 5. ročník projektu „Rádio Lumen 
spája Lumenrodiny“ 

Zapojte sa do tohto projektu aj Vy. Prečo? 

- aby sme spoločne mohli získať rodine úctu a postavenie v 
spoločnosti, ktoré jej patrí
- aby sme si navzájom pomáhali rásť vo viere
- aby sme zažili atmosféru spoločných stretnutí
- pretože rodina založená manželstvom je základnou bunkou 
spoločnosti

Prihlásiť sa môžete do 29. januára 2010 a to: 

- vyplnením dotazníka, ktorý nájdete v elektronickej podobe 
na webovej stránke rádia www.lumen.sk
alebo
- vyplnením prihlášky, ktorá bude uverejnená v niektorých 
katolíckych periodikách 
(Katolícke noviny, AHA, Nahlas, Slovo medzi nami, Charita a 
i.) 

Prihlášky a dotazníky zasielajte: 

lumenrodiny@lumen.sk
alebo
Rádio Lumen s.r.o., Kapitulská 2
974 01 Banská Bystrica
S heslom LUMENRODINY 
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meno, dátum narodenia, bydlisko, číslo pod ktorým je zapísaný 
v Knihe členov BBSJ, dátum prijatia, pečiatka BBSJ, podpis kňaza – 
teda ide aj o úradný doklad o členstve. Vyplnené žiadosti  členstvo 
potom zašlem do Litavy. Vedieme aj Kroniku Bratstva BSJ, ktorú si 
môžete u mňa zapožičať.

Anna Sobotová

KEBY SME BIBLIU POUŽÍVALI ROVNAKO AKO MOBIL

Tak si vravím, čo by sa stalo , keby sme s Bibliou zaobchádzali ako s 
mobilom...
Čo keby sme ju stále nosili v kabelke alebo v taške?
Čo keby sme sa pre ňu vrátili, keby sme ju zabudli doma?
Čo keby sme v nej párkrát denne zalistovali?
Čo keby sme cez ňu prijímali textové správy?
Čo keby sme s ňou zaobchádzali tak, ako keby sme sa bez nej nezaobišli?
Čo keby sme ju kúpili deťom ako darček?
Čo keby sme ju používali na cestách?
Čo keby sme ju používali v stave núdze?
Ach, ešte posledné. Na rozdiel od mobilu sa 
nemusíte báť toho, že by vaša Biblia bola niekedy 
odpojená zo siete...  Ježiš už totiž účet zaplatil!
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a betlehem symbolom Vianoc, a pre maličkých, ale i dospelých 
miestom, kam prichádzajú na Vianoce pokloniť sa Jezuliatku a 
precítiť atmosféru týchto krásnych sviatkov. Betlehemy majú 
mnohé podoby – niekde je to 
obyčajná maštaľka, niektoré 
znázorňujú celé krásne mestá, aké 
boli v niekdajšej Judei. Svoje 
betlehemy majú Indiáni 
v Mexiku s postavami v 
národných krojoch, sú aj 
betlehemy, kde sú jasličky v 
ľadových obydliach Eskimákov. 
Každý betlehem je krásny a iný. U 
nás na Slovensku máme 
naozajstnú raritu – monumentálny 
betlehem majstra Pekaru v 
Rajeckej Lesnej s desiatkami 
figúrok v pohybe, ktorý každoročne navštevuje mnoho ľudí aj zo 
zahraničia. Obzvlášť nás teší, že aj my v Červeníku máme svoje 
betlehemy – zhotovili ich šikovné ruky našich žien z kukuričného 
šúpolia a pevné ruky mužov, ktorí ich vystrúhali z dreva. A sme 
radi, že aj vďaka nim môžeme preciťovať blížiace sa najkrajšie 
sviatky roka. Hoci každý betlehem je iný, ustálila sa symbolika 
usporiadania figúrok nasledovne: jasličky s Jezuliatkom stoja 
uprostred ako centrum betlehema. Matka Mária pri pohľade 
spredu stojí vľavo a po jej boku sú tradične rozostavaní pastieri. 
sv. Jozef je vpravo – to je strana kráľov. Vôl a somárik sú 
symboly pre predkresťanský starovek. Táto symbolika je prevzatá 
z veľkej výstava betlehemov v rakúskom mestečku Veitsch pri 
Semmeringu, kde sa nachádza najväčší drevený pútnický kríž na 
svete – má 40m výšku.

Zrnko múdrosti: Láska, ktorá nevie odpúštať nie je pravá (L.Simajcht).5



Tichá noc, svätá noc

Všetci poznáme dnes už veľmi slávnu vianočnú pieseň „Tichá noc, svätá 
noc“. Vlani, v roku 2008 mala táto prekrásna pieseň, dnes už známa na 
celom svete 190 rokov.
Ako vznikla a kto je jej autor?
Autor tejto piesne je Franz Xaver Gruber. Narodil sa 25. novembra 1787 
v Hochburgu v Hornom Rakúsku, ako syn tkáčskeho majstra. Mladý 
Gruber študoval hru na organe. Po ukončení štúdii dostal miesto 
organistu v Arnsdorfu pri Slazburgu. Od roku 1816 pôsobil F. X: Gruber, 
ako organista v Obersdorfe. Po smrti manželky sa znovu oženil s Máriou 
Breitfussovou, s ktorou mal 12 detí. Kosotlný organ v tomto mestečku 
bol vo veľmi zlom stave, preto už vtedy z núdze zaviedol do kostolnej 
hudby novotu – hru na gitare. Texty pre chrámové piesne písal miestny 
kaplán vdp. Mohr a pán Gruber ich zhudobňoval. Z tejto spolupráce 
vznikla aj nádherná pieseň „Tichá noc, svätá noc“. Tesne pred Vianocami 
roku 1818 sa úplne pokazil kostolný organ, ktorý nebolo možné opraviť 
do Vianoc. Bola to nepríjemná situácia, krátko pred polnočnou omšou a 
organ nefungoval. Vtedy kaplán Mohr napísal text piesne a dal ho 
organistovi pred Štedrým večerom, aby k nemu zložil hudbu. Pieseň bola 
do večera hotová, stihli ju ešte nacvičiť a 24. decembra 1818 na 
polnočnej sv. omši prvýkrát zaznela. Bolo to teda pred 191 rokmi, čo ju 
veriaci počuli na polnočnej omši. Kaplán Mohr spieval tenor, Gruber bas 
a refrén spieval detský zbor. Namiesto pokazeného organa znela gitara. 
Vtedy zaiste nikto netušil osudy tejto skoro zľudovenej piesne. Iba 
najbližší priatelia vedeli, kto je autor tejto piesne. Až v roku 1854, teda 
po 36 rokoch na dotaz kráľovského dvorného kapelníka v Berlíne 
hudobný svet spoznal jej autora. F. X. Gruber zomrel 7. júna 1863 vo 
veku 76 rokov. Na jeho náhrobnom kameni je napísané: „Žil som piesni, 
dal som jej bohatstvo tónov. Pozri sa, je prameňom pravdy a krásy.“ 

(J. Vančo)
6                                                                                                 

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho

V našej farnosti Červeník máme spoločenstvo Bratstva 
Božského Srdca Ježišovho, ktoré bolo obnovené 1.3.2002. Mali 
sme 33 členov, ktorí sú zapísaní v knihe členov Bratstva BSJ v 
Litave. Dňa 5.12.2009 sa zapísalo ďalších 20 členov. Pri 
príležitosti 200. výročia ukončenia stavby kostola v roku 1809, 
dňa 5.12.2009 do našej farnosti prijal pozvanie nášho vdp. 
Imrich Kováč. Slúžil u nás sv. omšu v sobotu 5.12.2009 o 10 
hod. a povzbudil nás, aby sme oživovali a 
rozvíjali nielen tradičné hodnoty folklóru, ale aj 
stáročiami osvedčené tradície cirkvi. Po sv. omši 
sa zapísalo ďalších 20 nových členov do Bratstva 
BSJ k 200. výročiu, ale môže byť ich aj viac. 
Členovia Bratstva BSJ sa modlia Deviatnik k 
Božskému Srdcu počas celého roka reťazovito 
nadväzujúc na seba. Zatiaľ je raz do roka 
odslúžená sv. omša za živých a zomrelých členov 
Bratstva BSJ na sviatok Božského Srdca Ježišovho. Od roku 
2010 bude slúžená sv. omša každý prvý piatok v mesiaci 
spoločne so Spolkom svätého ruženca. Bratstvo BSJ je jedno 
obrovské spoločenstvo živých i zomrelých ctiteľov Božského 
Srdca Ježišovho. Na Slovensku máme spoločenstvá Bratstva BSJ 
v 2200 mestách a dedinách, kde je 53 330 členov. Členovia sa 
usilujú zúčastniť každý prvý piatok mesiaca na sv. omši a usilujú 
sa uskutočňovať cieľ Bratstva, aby vzorom ich čnostného života 
bolo Božské Srdce Ježišovo. Bola by som veľmi rada, keby sa 
do nášho spoločenstva zapísali členovia aj s mladšej generácie. 
Miestne centrá Bratstva BSJ sa zapisovali do Arcibratstva 
Božského Srdca Ježišovho v Ríme. K tomu bolo privtelené aj 
Bratstvo BSJ v Litave, kde sa prihlasujeme aj my dodnes. Každý 
člen obdrží obraz Božského Srdca Ježišovho, kde je zapísané 
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Bolesť nevzhľadnej devy,
ktorú si na zábave nik nevšíma.
Bolesť ženy, ktorú manžel
nikdy nepobozká.
Bolesť dieťaťa, ktoré musí
zostať doma, lebo prekáža.
Bolesť dedka, z ktorého sa
deti smejú pre jeho starobu.
Bolesť človeka v úzkostiach,
čo sa nemal komu zveriť.
Bolesť mladíka, ktorého vysmiali
pre jeho súženie.
Bolesť zúfalca, čo skáče do vody.
Bolesť zločinca, ktorého vedú na popravu.
Bolesť nezamestnaného, ktorý chce pracovať.
Bolesť robotníka, ktorý si ničí zdravie za smiešnu mzdu.
Bolesť otca, ktorý vtláča rodinu do jedinej miestnosti vedľa neobývanej
vily.
Bolesť matky, ktorej deti hladujú, zatiaľ čo iní do odpadkov hádžu
zvyšky hostiny.
Bolesť opusteného na smrteľnom lôžku, zatiaľ čo v susednej izbe,
pri káve, rodina čaká na jeho koniec.
Všetky bolesti, všetky bezprávia, trpkosti, poníženia, žiale, nenávisti,
zúfalstvo, všetky bolesti sú neukojené hladom, sú hladom po láske.
Dnes večer ťa prosím, Pane, daj, aby som svetu dával lásku.
Urob, aby cezo mňa a cez tvojich synov prenikla do každého prostredia.
Daj, nech prenikne do ľudských sŕdc a nech nikdy nezabudnem,
že zápas o lepší svet je boj lásky v službách Lásky.
Pomôž mi milovať, Pane, aby som silu svojej lásky nepremárnil,
aby som čím viac odumieral sebaláske, a tým viac miloval svojich
blížnych, aby pri mne nik netrpel a nik neumieral, že som mu
ukradol lásku, čo potreboval na žitie.

14

Vianočná anketa:
Ktoré Vianoce boli pre vás najkrajšie?

S mojím manželom Jánom sme sa 
brali hneď, po ukončení štúdia. Boli 
sme veľmi mladý a tešili sme sa na 
prírastok do rodiny. Boli to najkrajšie 
Vianoce – Ježiškov dar, keď sa nám 
20.12.1976 narodila dcéra Monika a 
na Štedrý deň som prišla domov z 
nemocnice. Bol to darček pre celú 
rodinu, ktorý sa nedá kúpiť. Robí 

nám radosť i po 33 rokoch a rozdám lásku nám všetkým. Má 
široké(zlaté) srdce pre každého.

Terézia

V našej rodine boli Vianoce v úcte požehnané. Prežívali sme 
radosť, pokoj a veľkú lásku, ale najkrajšie pre mňa boli Vianoce v 
roku 1970, keď som si na štedrý deň priniesla svojho syna z 
pôrodnice. Na sviatok sv. Štefana prijal svätý krst. Boli to v našej 
rodine najkrajšie Vianočné sviatky.

                                                                                             Bohuznámy

Prežil som už veľa Vianoc. Vždy to boli pre mňa najkrajšie 
sviatky. Boli raz však aj také, že som sa výnimočne tešil, že som 
bol doma a sedel na Vianoce v kruhu mojej rodiny. Bolo to 
koncom 70.-tich rokoch minulého storočia. Bol som na dlhšom 
štúdijnom pobyte na Fyzikálnom Ústave PAV vo Varšave. Soboty 
a nedele som mal voľno, tak som sa venoval poznávaniu Varšavy, 
ktorá bola počas 2. sv. vojny celkom zničená a po vojne ju znova 
vystavali. Je tam okrem iného veľa kostolov. Niektoré vystavala 
aj poľská armáda. V nedeľu tesne pred Vianocami som bol          7



v kostole, kde bola výstava o boji Katolíckej cirkvi proti fašizmu. 
Keď som sa podpisoval do knihy návštev, jeden kňaz, sprievodca po 
výstave si ma všimol a keď zistil, že som Slovák, ukázal mi v tej knihe 
podpis kardinála Výšinského, primasa poľského, ako prvého 
návštevníka. Uisťoval ma, že pán kardinál má veľmi rád Slovákov, že 
ho musím navštíviť, že aj keď som neohlásený, určite ma prijme. Dodal 
mi odvahy a dal mi adresu jeho sídla, ktorú si dodnes 
pamätám(Mjodová 4, Varšava). Bola sobota, mal som vstupnú bránu a 
vošiel do záhrady. Zrazu sa odkiaľsi vyrútili dva velikánske psiská. 
Vbehol som od strachu pred nimi do akejsi prízemnej budovy. 
Zabuchol som za sebou dvere. Ocitol som sa v akoby veľkej predajni 
kníh. Tie psiská sa dívali na mňa cez tie sklenené dvere. Tak som si 
začal obzerať knihy. Zrazu prišla ku mne jedna rehoľná sestra a spýtala 
sa ma, či sa mi tá kniha čo som práve mal v rukách páči. Páčila sa mi. 
Tak som si postupne prezeral knihy na stoloch a sestrička sa ma vždy 
opýtala, či sa mi kniha páči a či sa nebojím. Každú knihu čo sa mi 
páčila dala na jednu hromadu a vždy sa ma opýtala či sa mi páči a či sa 
naozaj nebojím. Nebál som sa, lebo psiská boli za dverami. Potom mi 
tie knihy s milým úsmevom darovala. Psiská sa medzitým kdesi stratili 
a ja natešený som šiel s veľkým balíkom kníh do hotela. Tesne pred 
Štedrým dňom som cestoval domov. Vlak bol doslova natrieskaný 
šmelinármi, čo išli do Maďarska. Colná kontrola na našich hraniciach 
bola prísna. Jeden z tých Poliakov, čo boli v našom kupé dal niečo 
colníkom, tak naše kupé tak prísne nekontrolovali. Doma na druhý deň 
som čítal v našich novinách, že na hraniciach lapili nejakého človeka, 
čo pašoval k nám iba sv. obrázky, a že už sedí v base. Vtedy mi svitlo, 
prečo sa ma tá sestrička toľkokrát pýtala, či sa nebojím. Vtedy som bol 
naozaj šťastný a rád, že sedím v Červeníku pri štedrovečernom stole v 
kruhu mojej rodiny a nie ako pašerák, síce darovaných, ale zakázaných 
kníh napr. v Leopoldove.
                                                                                                (J. Vančo)
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Sú len dve lásky, Pane: Sebaláska a láska k tebe a blížnemu.
Sebaláskou umenšujem svoju lásku k tebe a bratom. To je 
mrhanie lásky, to je strata lásky, veď láska je stvorená, aby 
vychádzala zo mňa a letela k iným. Keď sa ku mne vracia späť, 
chradne a umiera.
Sebaláska, Pane, je jed, čo denne požívam.
Sebaláska ponúka cigaretu mne, a nie môjmu susedovi,
Sebaláska si prisvojí najlepší diela vyberá si najlepšie miesto.
Sebaláska lahodí mojim zmyslom a kradne pokrm zo stola 
blížnych.
Sebaláska núti k pretvárke a klamu, aby mňa ožiarila a zatienila
ostatných.
Sebaláska sa ponosuje a bolesť bratov si nevšíma.
Sebaláska vychvaľuje vlastné myšlienky a pohŕda mienkou 
ostatných.
Sebaláska vidí moju čnosťa nazýva ma dobrým človekom.
Sebaláska ma pobáda zarábať peniaze, zmárniť ich po vlastnej
vôli a ukladať ich pre budúcnosť.
Sebaláska mi radí dávať chudobným, aby uspala moje svedomie,
aby som svoj život mohol žiť v pokoji.
Sebaláska mi obúva papučky, usádza ma na pohovku.
Sebaláska je spokojná so mnou a sladko ma uspáva.
A čo je najhoršie, Pane,
Sebaláska je ukradnutá láska. Bola mi zverená pre blížnych, 
potrebovali ju pre život a vzrast, a ja som im ju spreneveril.
Sebaláska splodila ľudské utrpenie.
Sebaláska ľudstva splodila biedu ľudstva všetku ľudskú biedu
všetku ľudskú bolesť.
Bolesť chlapca, ktorého matka zbila bez príčiny.

       Bolesť muža, ktorého nadriadený pokoruje pred            
       spolupracovníkmi.
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Rok kňazov
Čo pre Vás znamená kňazstvo?
Opýtali sme sa kňazov blízkych našej farnosti. Tu je odpoveď 
prvého z nich.
Ťažká otázka pre kňaza.
Keď myslím na tajomstvo kňazstva spomeniem si na tú motyku, čo
strelí ( nie sama zo seba, ale Božou mocou). Na kňazstve ma udivuje
práve to spojenie ľudského s Božským, spojenie tak slabého 
s absolútne dokonalým. 

                                                                    (Tibor Sloboda, Šulekovo)

MICHAEL QUIST-SÚ LEN DVE LÁSKY
Sme stvorení z lásky a pre
lásku. Tu na zemi sa učíme
milovať.
V hodine smrti zložíme skúšku
z lásky. Keď budeme dostatočne
vycvičení, prejdeme
do večného života Lásky.
Keď sa tu na zemi oddávame
sebaláske, odkláňame sa tým
od svojho určenia a od cieľa
celého sveta. Sú len dve lásky: sebaláska a láska k Bohu
a blížnemu. Žiť znamená voliť medzi týmito dvoma láskami.
Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť
a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať
a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.
(Mt 6,24)
Kto miluje svojho brata ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením.
Ale kto nenávidí svojho brata je vo tme a chodí vo tme a nevie,
kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. (1 Jn 2, 10-11)
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Môj Dobrý a láskavý Ježišu

Mám Ťa veľmi rád, lebo Ty mňa tiež všetko čo len máš mne 
daruješ život, krásu sveta. Láska, ktorá je tak krásna ako Ty môj 
dobrý láskavý Boh za to všetko Ťa milujem, zo srdca Ti 
ďakujem. Lebo Ty si môj život, moja láska a moje všetko. Nič 
iného si nežiadam, po Tebe túžil, pre Teba žil a s Tebou v láske a 
milosrdenstve žil. Tys moja alfa a omega. Áno Tys môj začiatok a 
prosím buď aj so mnou až do skončenia môjho života. Láska 
moja, túžba moja, život môj, chcem byť navždy a úplne len a len 
tvoja. Daj, aby som mohla ešte v živote mojom, moje urážky a 
bolesti, ktoré som Ti za celý život môj urobila. Nahradiť dobrými 
skutkami, nahradiť mohlo. Láska moja všetko pre Teba robiť 
chcem a na česť a slávu Tvoju môj Bože. Ó Bože môj Tys mne 
tak mnoho dal a čo si si odo mňa vzal? Môj nevďak a nelásku, 
ktorú si mnoho ráz odo mňa dostal. Ale Ty Bože si ma aj tak 
veľmi miloval. Rodičov, ktorých si mi dal. Dal si mi veľké 
bohatstvo dobrých a láskavých, ktoré nás tak veľmi milovali a 
snažili sa nás po Tvojich chodníkoch viesť. Videla som ako mali 
všetkých rád. Ako otecko povedali, že ich najväčšie bohatstvo sú 
deti hoci nás bolo veľa a preto aj veľa starostí a práce. Boli sme 
chudobní, ale radosti a šťastia sme užili a lásky od rodičov dosť. 
Hoci otecko mladý zomreli a matka boli chorá, ale lásky dosť. 
Preto Bože tak veľmi Ti ďakujem za ten veľký dar aj za svojich 
súrodencov, za všetko dobro i za bolesti, ktoré som v živote 
zažila. Za všetko vďaka, lebo Tvoja láska je nekonečná. Veď Ty 
si Láska sama, môj Boh a Pán. Tvoje nevďačné dielo, ktoré chce 
nevďak, vymenil za lásku veľkú k Tebe. Lebo i bolesti, ktoré nám 
dávaš, sú z lásky k nám, tak ich z lásky prijímam. Moje najsladšie 
najláskavejšie Božské srdce milujem Ťa, tvoje diela. Môj život 
boli radostné Vianoce. Radosť, láska to sú Vianoce.

                                                                                       (Bohuznámy/a)
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Vianoce
Vianočné sviatky od nepamäti, ale ešte aj dnes vyvolávajú v nás radosť, 
ktorú azda najlepšie vedia precítiť len kresťania. V týchto radostných 
chvíľach štedrovečerných, keď znova oslavujeme narodenie Božieho 
Syna, schádzame sa so svojimi drahými a prežívame dojímavé chvíle 
Svätého večera. Myslíme aj na tých, čo už nie sú medzi nami. 
V našej dedine bolo veľa pekných milých vianočných zvykov. V dobe 
mojej mladosti, ako deti sme počítali toľkokrát sa ešte vyspíme, kým 
prídu Vianoce. Počas adventu sme s mojimi súrodencami trénovali spev 
vianočných piesní, pretože po štedrej večeri sme potom chodievali s 
kamarátmi spievať takmer do každého domu. Vedeli sme spievať viacej 
vianočných piesní. Nemohli sme predsa spievať všade tú istú. Hádam z 
každého kúta našej dediny sa rozliehal spev aj ostatných spevákov. 
„Narodil sa Kristus Pán..., Dobrá novina, šťastná hodina..., Búvaj dieťa 
krásne..., Jak si krásne Jezuliatko..., atď“. Sem tam pred bránou domu, 
kde boli menej štedrí, niektorí starší beťári, zaspievali aj „Bože môj, 
Bože môj z vysokého neba, keďže si nám zuby dal, nech nám dajú 
chleba.“ Za spev nám dávali väčšinou tekvicové jadierka alebo jabĺčko. 
Na štedrý deň sa zachovával prísny pôst. Muži pripravovali krmivo pre 
dobytok na celé Vianočné sviatky a ženy chystali štedrovečerné 
jedlá(kapustnicu, rybu, makové buchty atď). Pravdaže pripravovali aj 
vianočný stromček a betlehem tak, aby ho deti videli až po slávnostnej 
večer. Po zatmení, otec dal na starú pokrývku hrnca žeravé uhlíky, hodil 
na ne za hrsť voňavých byliniek a takto vykadil celý dom. Ak mali v 
dome hospodárske zvieratá, gazda sa ku každému prihovoril jeho 
menom a dal mu kúsok chleba s cesnakom.
Po večernom zvonení sme sa spoločne pomodlili pri stole „Anjel Pána“. 
Otec predniesol vianočný verš pri horiacej sviečke: „Vinšujem Vám tieto 
slávne sviatky Krista Pána narodenie, aby Vám dal Pán Boh zdravia, 
šťastia, božské požehnanie a po smrti Kráľovstvo nebeské a všetko čo si 
od Pána Boha žiadate.“ Po večeri sme si rozdelili vianočné darčeky, 
ktoré vtedy boli oveľa skromnejšie, ako dnes a šli sme spievať. 
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Spievalo sa až do polnočnej svätej omše – utierne. Okrem 
detského spevu sa dedinou rozliehala prekrásna melódia 
pastorelli, ktorú hrali a spievali naši muzikanti. Nakoniec jeden 
z muzikantov predniesol pekný vianočný vinš. Dne s žiaľ deti 
už nechodia spievať, ale naši muzikanti dodnes po dedine na 
Štedrý večer hrajú a spievajú a tak rozdávajú radosť z Vianoc. 
Veľká vďaka im patrí zato, že aspoň oni dodnes zachovávajú 
túto tradíciu. 
Samozrejme, že vianočný stromček, zvyky a spievanie 
vianočných kolied spôsobujú radostnejšie prežívanie týchto 
sviatkov, ale čo je hlavné a podstatné, že prišiel na svet Syn 
Boží. Podstatou Vianoc sú slová evanjelia: „Slovo sa telom 
stalo a prebývalo medzi nami(Ján 1,14).“

                                                                                           (J. Vančo)

Pre bystré hlavy

Zo štyroch zápaliek je vytvorený pohár, v ktorom je čerešňa. 
Premiestni iba dve zápalky tak, aby si čerešňu dostal von z 
pohára. Tvar pohára musí zostať nezmenený. Pozri obrázok.
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Vypočítaj log5 ak vieš, že log2=0,30102
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