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Sme v službe NÁDEJE 

Milí moji, v týchto dňoch si pripo-
míname 1150 rokov od príchodu 
byzantskej cyrilo-metodskej misie 
na naše územie. Oslavy striedajú 
oslavy. Televízia pripravila živé vy-
sielacie vstupy. Politici frekventova-
ne skloňujú mená svätých vierozves-
tov... Mnohí evidentne skrývajú 
svoju bezduchosť za náboženské 
frázy... Populistickí manipulátori 
zneužívajú výročie... Schizofrénia 
v priamom prenose... Nepodľahni-
me demagógii, ale naopak, skúsme 
chvíľu v pravde spolu uvažovať. 

Kde sme? V akej duchovnej reál-
nej situácii sa po 1150 rokoch ocitá-
me? Čo z toho vyplýva? S
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Benedikt XVI. sa pred niekoľkými rokmi 
vyjadril, že  v ostatných desaťročiach po-
kročilo duchovné pustošenie euroamerickej 
spoločnosti. Hovorí, že koncom 60-tych 
rokov  minulého storočia sa dalo poznať 
z niektorých tragických dejinných udalostí, 
čo znamenal život a svet bez Boha. V sú-
časnosti však už tento fakt vidíme okolo 
seba každý deň. Rozšírila sa prázdnota. 

Nežijeme izolovane a preto sa tento 
problém dotýka i nás. Ktosi múdry povedal, 
že naša krajina je malá, ale jej problémy sú 
veľké. Nivočí nás svetová ekonomická krí-
za, ale ešte viac nás ničí  kríza duchovná. 
Hodnotová. Život však nie sú iba problémy, 
ale aj perspektívy. Našou perspektívou je 
NÁDEJ. Máme byť nositeľmi nádeje. Ak by 
v nás nežila, čo by sme chceli svojim súčas-
níkom i budúcim generáciám odovzdať? 
Preto je múdre, aby sme sa stretali, delili 
o myšlienky a hľadali riešenia. Vidíme, že 
iba vonkajšie zachovávanie tradičných 
kresťanských zvykov už automaticky nedá-
va a nebuduje zdravý duchovný život. Mno-
hí naši súčasníci - a z roka na rok je ich viac
-  síce ešte poznajú niektoré náboženské 
pravdy, ale paradoxne ešte nikdy nezažili 
osobné živé stretnutie s Kristom...  

Európa a Slovensko (včítane Červeníka 
a Ratkoviec)  sa už nemôže odvolávať na 
svoju kresťanskú minulosť, ale môže budo-
vať svoju budúcnosť znovu stretnutím sa 
s Kristom.  

Máme v sebe cyrilo-metodskú túžbu po-
svätiť Európu? Strata NÁDEJE, ktorú v nej 
cítiť, sa dotýka i Cirkvi. Cirkev sa niekedy 
cíti totálne vyčerpaná. Preto najskôr sama 
sebe musí ohlasovať NÁDEJ a potom ju 
musí ohlasovať svetu. My, kresťania, musí-
me myslieť na to ako sa odovzdať 
a odovzdať Krista. Musíme znovu objaviť 
a pripomínať veľké skutky Božie. Z nich 
musíme znovu stavať prítomný svet. 



3 

 FCP 
19. mája bola pravidelná mesač-

ná zbierka na podporu stavby Far-
ského pastoračného centra. Počas 
bohoslužieb sme vyzbierali 2.280,-€. 
 NITRA—MLYŇANY 

23. mája sa skupina našich bra-
tov a sestier z Ratkoviec zúčastnila 
spolu so Žlkovčanmi pútnicko-
poznávacieho zájazdu do Nitry 
a Tesárskych Mlynian. Program bol 
pestrý. Po sv. omši v kostole 
u verbistov nás ani silný vietor ne-
odradil, aby sme si vykonali krížovú 
cestu na Kalvárskom kopci. Modlil 
sa ju brat Matej a jednotlivé zasta-
venia Ježišovej bolestnej cesty osá-

dzal do situácií nášho každodenného živo-
ta. Po krátkej návšteve Misijného múzea 
sme zamierili do arboréta v Tesárskych 
Mlyňanoch. Bol to vzácny deň plný zážitkov 
a pekných vzťahov. 
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 PODPORA MÉDIÍ 
Prostredníctvom ABÚ TT sme poslali na 

podporu katolíckych médií (rádia Lumen 
a TV Lux) 110,-€.  Možno sa niekomu zdá, 
že to nie je veľká suma, ale v našich pod-
mienkach- keď sa snažíme získavať peniaze 
pre stavbu nášho Farského pastoračného 
centra- je to primerané. Vďaka. 
 DETSKÉ IHRISKO 

V niektorých obchodoch v Červeníku sa 
robila zbierka na oplotenie obecného det-
ského ihriska pri tenisových kurtoch. Uspo-
riadatelia tejto zbierky nás prosili o jej pro-
pagáciu i v kostole. Vyšli sme v ústrety. 
Dobrú vec- nech ju robí ktokoľvek- treba 
podporiť. 
 PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE 

26. mája prijalo 20 detí prvýkrát svia-
tosť Eucharistie. Atmosféra bola naozaj 
slávnostná. Dotváralo ju i keď chladné, ale 
nádherné počasie, vyzdobený kostol, deti 
v čistých spoločných bielych rúchach 



a množstvo ľudí... Brat Matej iba ďakoval. 
Najmä za pekné rodinné a duchovné pro-
stredie, ktoré všetci vo farnosti spolu vy-
tvorili pre deti. Za modlitby, ktorými ich 
sprevádzali a i naďalej budú sprevádzať. Za 
obetavosť pani kostolníčke, pani organist-
ke, miništrantom, pani učiteľke, dychovej 
hudbe i Bielikovcom.  

 VÝROČIE I. 
28. mája si slávnostnou bohoslužbou 

v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pripomenul 
pán biskup Mons. Ján Orosch - apoštolský 
administrátor trnavskej arcidiecézy, svoje 
šesťdesiatiny. Prajeme mu, aby ho dobrý 
Boh napĺňal Božou i ľudskou múdrosťou, 
ktorá je nevyhnutná v každom povolaní.  
 SLÁVNOSŤ TELA A KRVI KRISTOVEJ 

30. 05. sa ulice našej obce prizdobili. 
Každému veriacemu bolo jasné, že po roku 
je tu opäť slávnosť Tela a Krvi Kristovej. 
Bolo potešujúce, že sme dokázali spolu 
znovu vytvoriť procesiu spevu, ticha, mod-
litby a svedectva. Ďakujeme deťom za 
kvietky, ktoré rozsýpali pred Pánom Ježi-
šom počas sprievodu a ich mamičkám za 
jemné a nenásilné usmerňovanie detí.  

4 

 NOC KOSTOLOV 
Oficiálny termín pre Noc kostolov bol 

v tomto roku 25. máj. Keďže v tom čase 
bola v našej farnosti blízka príprava detí ku 
1. sv. prijímaniu, preložili sme túto aktivitu 
na piatok 31. 05. Program NOCI KOSTOLOV 
bol zameraný na obnovu nášho vzťahu 
s Bohom a začal presne o 18,00 meditáciou 

brata Mateja (S)
POZNÁME SA? Uva-
žoval nad dvomi 
obrazmi sv. Petra od 
súčasného umelca 
Siegera Koedera. 
Od 18,30 do 20,00 
boli POD PAŠKÁLOM 
duchovné rozhovory 
s deviatimi hosťami 
(2 ženy + 7 mužov). 
O 20,00 sa začal 
dlho očakávaný kon-
cert českej speváč-
ky, skladateľky 
a gitaristky Evy He-

nychovej. Po jej vystúpení pokračovala časť 
programu, ktorý sme nazvali PRI OHNISKU 
SO SPIEVAJÚCOU DUŠOU. Podľa scenára 
išlo o sv. omšu s Taizé adoráciou, ktorú 
pripravili mladí z Hlohovca. Program sa 
ukončil o 23,00 POSOLSTVOM DO NOCI. 
Ďakujeme za neopakovateľnú atmosféru. 
 RASTIEME 

Na stavbe FPC bol už koncom mája po-
ložený prvý základný pás múrov (jazykom 
Jána Hollého tzv. „prvá čára“). Rozbehli sa 
každodenné brigády, ktoré koordinoval 
pán Jozef Malovec.  
 ZASTUPOVANIE 

Od 02. do 08. 06. bol brat Matej mimo 
farnosti, keďže dával duchovné cvičenia 
v Okoličnom. Počas jeho neprítomnosti ho 
zastúpil pán kaplán z Hlohovca - vdp. Ró-
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 POMOC 
Z OÚ Červeník sme 14.06.2013 dostali 

750,-€ ako dotáciu na I. polrok. Financie sú 
viazané za úhradu energií vo farskom kos-
tole. Vďaka všetkým, ktorí o tejto pomoci 
rozhodovali. 
 OBNOVA V PODOLÍ 

V sobotu- 15. 06.- bola vo Farskom pas-
toračnom centre v Podolí pri Novom Meste 
duchovná obnova niekoľkých manželských 
párov z našej farnosti. Prednášku mal brat 
Matej. Na príbehu Ráchel a Lie- dvoch žien 
zo Starého zákona- rozoberal osobnosť 
človeka a jeho vzťahy. 
 DEŇ OTCOV 

DEŇ OTCOV v tomto roku pripadol na 
nedeľu 16. 06. Brat Matej počas bohosluž-
by pripomenul, že pre mužov je sviatok 
výzvou a časom na zamyslenie. Súčasne 
povzbudil aby sa všetci pokúsili byť skutoč-
nými duchovnými, či telesnými OTCAMI. 
 MOCNEJŠÍ NEŽ ARABI A TALIANI 

22. júna sme ukončili debnenie venca 
na FPC. Chlapi ukázali, že sú mocnejší než 
Taliani, či Arabi (a nielen oni J), lebo tí sa 
cez najhorúcejšie hodiny dňa stiahnu 

z pracovísk, aby sa chrá-
nili pred slnkom, ale 
naši chlapi išli v obeta-
vosti až na hranicu 
únosnosti... Ani najväč-
šia páľava ich neodradi-
la... „Chcem vám opäť 
vyjadriť obdiv a vďač-
nosť.“, povedal v nedeľu 
brat Matej.  
 SLÁVNOSŤ  ARCIDIE-
CÉZY 
V pondelok- 24. 06.- 
bola slávnosť hlavného 
patróna TT arcibiskup-
stva. Pri tej príležitosti 
sa uskutočnila o 10,00 

bert Vacula. Brat Matej poďakoval veriacim 
za ich pozornosť a citlivosť voči jeho zá-
stupcovi. 
 ZJEDNOTENIE 

V nedeľu (02. 06.) o 17,00 sa na výzvu 
Sv. Otca Františka zapojili veriaci našej far-
nosti do celosvetovej adoračnej reťaze. 
Zhromaždení vo farskom kostole sa v mod-
litbe zjednotili so Sv. Otcom a vzdali úctu 
Najsvätejšiemu Telu a Krvi Kristovej.  
 VÝROČIE II. 

06. 06. bolo štvrté výročie od okamihu, 
čo sv. Otec Benedikt XVI. menoval otca 
Róberta Bezáka za trnavského arcibiskupa. 
I v tejto chvíli ho stále sprevádzame láskou 
a modlitbou. 
 ŠOK 

Brat Matej po svojom návrate 
z Okoličného „utŕžil“ pozitívny šok. Počas 
týždňa sa stavba FPC totiž natoľko rozbeh-
la, že keď sa vrátil, už v podstate stáli všet-
ky nosné múry. Nezostalo mu nič iné, iba 
ďakovať. Práce pokračovali aj v nasledujú-
com týždni. Každý deň od 08,00 prišli 
„skalní brigádnici“ a pripravovali „šalungy“ 
na preklady a veniec. 
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ŽENY MEDZI 

ZHONOM A 

OSAMELOSŤOU 

Patríte tiež k 
ženám, ktoré majú 
plný diár, ktoré sa 
sťažujú na nedos-
tatok času, sú v 
strese kvôli stano-
veným termínom, 
cítia sa byť skoro 
za všetko zodpo-
vedné a aj napriek 
tomu sú osamelé? 
Nepoznajú nudu a veľmi dobre ve-
dia, čo s voľným časom. Napriek 

tomu v sebe pociťujú niekedy prázdnotu, 
ktorú nedokážu vyjadriť správnymi slova-
mi. Mnohé ženy sa hanbia prijať tento 
stav, pretože v našej modernej spoločnosti 
sme zaujímavé a uznávané často len s na-
bitým časovým rozvrhom.  

Aj keď sme zamestnané, to ešte ani 
zďaleka neznamená, že je nám osamelosť 
cudzia. Skutočnosť, či ste mladé a máte 
malé deti, alebo sa vaše deti chystajú 
„vyletieť z rodného hniezda“, nehrá pritom 
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žiadnu rolu. Osamelosť je tu, vnútorne sa 
cítite sama, zbytočná a nedôležitá. 

Nie je dobré vedieť, že sa to stáva mno-
hým ženám? Veľmi pomáha, ak tento pocit 
spozorujete a uvidíte v ňom šancu. V mojej 
fáze osamelosti som premýšľala o tom, čo 
by som mohla robiť a prišla som na to, že 
nejedna pochopiteľná reakcia, ktorá bola 
na dosah, by na mojej situácii nič nezmeni-
la: 

1. Podľahnúť v sebaľútosti depresii 
2. Stiahnuť sa a pritom rezignovať 
3. Vzbúriť sa, t. j. moje bezprostredné 

slávnostná pontifikálna sv. omša v trnav-
skej Katedrále. 
 OPÄŤ ZBIERKA 

Júnová zbierka na stavbu FPC vyniesla 
2.110,- €.  Stavba priebežne stále rástla. 
V ostatnom júnovom týždni sme odšalovali 
veniec a pripravili všetko na kladenie kera-
mického stropu. Za zbierku i manuálnu 
pomoc pri stavbe úprimne ďakujeme. Po-
čas prázdnin zbierky nebudú. 
 ROZDELENIE BIRMOVANCOV 

Pri kostole- na oznamovacej tabuli- visí 
rozpis birmovancov, ktorí sú zaradení do 
štyroch skupín. Dve skupiny sú po deväť 

a dve po desať birmovancov. Každá bude 
mať svojich animátorov.  
 30.06. 

Náš rodák - vdp. Martin Šabo -  si pripo-
menul 30. 06. 10 rokov kňazstva. Prajeme 
mu, aby ho dobrý Boh sprevádzal 
a požehnával jeho pastoračnú službu.    
 SPOTENÉ VEČERY 

Večer, niekoľkokrát do týždňa, ožíva 
sála Kultúrneho domu športom. Naši mladí 
si zvykli hrávať florbalové zápasy. Z tejto 
aktivity máme radosť. Veríme, že v zdra-
vom tele sa drží  i zdravý duch. 
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-www.miriam.sk 

Takže potrebujete ľudí, ktorí sú láskaví, 
veľkorysí, verní, spoľahliví a dôveryhodní – 
skrátka: ľudí so srdcom. Blízkosť takého 
človeka vám môže pomôcť, aby ste sa du-
ševne uzdravili. Každý, aj vy, potrebuje v 
živote, keď je to veľmi čierne, nejaký múr 
nárekov, niekoho, s kým by ste mohli o 
všetkom pohovoriť. Môže to byť napríklad 
priateľka, ktorej zavoláte, aby ste jej vyliali 
svoje srdce. 

Pocit odmietnutia a klamstvo, že sme 
bezcenné, sa hneď nad nami vznášajú ako 
tmavé mračná. Až príliš rýchlo uveríme 
našej pochmúrnej nálade – tak je akákoľ-
vek naša motivácia preč. Preto je dôležité, 
aby sme sa presne pozorovali. 

Niekedy nám signalizuje niečo aj naše 
telo: „Rob niečo pre seba“. Čo si tak trochu 
zacvičiť? 

Aj prorok Eliáš sa chcel vo svojej osa-
melosti vzdať, keď mu vtom Boh povedal: 
„Vstaň a jedz, máš pred sebou dlhú cestu.“ 

Nuž i ja som sa naučila vstať a uchopiť 
normálne veci všedného dňa za správny 
koniec. A to všetko vo vedomí, že som Bo-
žie milované dieťa. 

okolie nechám pocítiť niečo z mojej mizer-
nej nálady – hľadám dokonca možno aj 
vinníka. 

V časoch, keď ste fyzicky „vyčerpaná“, 
stiesňuje vás byt, ste zraňovaná indiskrét-
nosťami, cítite sa duševne ubitá, už si neve-
ríte a utiekate sa k podceňovaniu sa, pova-
žujem ako najlepšie riešenie, aby ste urobili 
dobré rozhodnutie: „Áno, momentálne sa 
cítim sama na všetko a vo všetkom, ale 
nezostanem v tejto 
diere. Rozhodujem sa 
teraz vyjsť odtiaľ von.“ 

Mohlo by to vyze-
rať tak, že predložíte 
svoju situáciu najprv 
Bohu, svojmu najlep-
šiemu poslucháčovi. 
Áno, ide o modlitbu – 
pri nej môže duša dý-
chať. Urobí vás pokoj-
nou, vecnou, detin-
skou (v klad-
nom zmysle slova), 
objektívnou a môže v 
tomto okamihu predstavovať veľkú pomoc. 

Modliť sa učíte pomocou modlenia. 
Dajme tomu, že aj vo vzťahu s Bohom mô-
žu nastať temné hodiny, počas ktorých On 
mlčí a vy začínate pochybovať. Ale Boh je 
tu. To nádherné na ňom predsa je, že nie-
len počúva, keď s ním hovoríte, nie, On je 
„samé ucho“. Boh sa horlivo zaujíma o vaše 
priania, starosti a túžby. On na vás čaká! 
To, čo mu poviete, sa stane jeho vlastnou 
prosbou. S jeho pomocou sa z bodu mrazu 
vo vašom živote stane bod zmeny a zdanli-
vá bodka za všetkým sa stane dvojbodkou. 

Martin Luther raz povedal: „Je Božou 
prirodzenosťou, že aj z ničoho vytvorí nie-
čo.“ 
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-Terezka - 

Svetové dni mládeže (SDM) sú 
príležitosťou prehĺbiť vieru a vzťah 
s Bohom, spoznať mnohých mla-
dých ľudí z celého sveta, zažiť uni-
verzálnosť Cirkvi a stretnúť sa so 
Svätým Otcom! 

Pred oficiálnym svetovým stret-
nutím mládeže, ktoré bude 23. - 28. 
júla, ponúkajú saleziáni zo Sao Paulo 
mladým zo Slovenska možnosť uby-
tovania a zaujímavý program. 

V diecézach (17.—21.júla) sa 
začína Misijný týždeň, ktorý je tra-
dičným podujatím a predchádza 
oficiálne SDM. Podľa priania Sväté-
ho Otca Benedikta XVI. má evanjeli-
začný charakter s mottom „Choďte 
a získavajte učeníkov zo všetkých 
národov“ (Mt 28,19). Mladí sa budú 
môcť počas neho zúčastniť na viace-
rých aktivitách. V rôznych brazíl-

skych diecézach budú môcť zažiť chvíle 
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modlitby a meditácie. Budú sa môcť zapojiť 
do rôznych kampaní a budú môcť spoznať 
kultúru i zvyky hostiteľskej krajiny.  

Svetové dni mládeže začnú uvítacou 
svätou omšou 23. júla v samotnom Rio de 
Janeiro. V ďalších dňoch organizátori po-
núknu pútnikom z celého sveta program vo 
forme festivalu mládeže, ktorí zahŕňa Veľ-
trhu povolaní s kultúrnym programom, 
putovanie do Campus Fidei (13 km). Tu  
prebehne vyvrcholenie stretnutia — vigília 
so Svätým Otcom a záverečná sv. omša. 

Tohtoročné XXVIII. Svetové dni mládeže 
v Rio de Janeiro môžu mladí zo Slovenska 
zažiť aj na paralelnom Národnom stretnutí 
mládeže v Ružomberku – R13. Tento para-
lelný program sa uskutoční vďaka sloven-
skému Organizačnému tímu SDM a mno-
hým dobrovoľníkom. Všetci sa v jednote s 
aktuálnym posolstvom Svetových dní mlá-
deže snažia čo najviac priblížiť program a 
atmosféru z brazílskeho Ria. 

  
Nemôžeš do Ria? Príď do Ružomberka. 
Spojme tieto mestá modlitbovým mostom. 
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Kardinál Joachim Meisner- 

Vo štvrtom evanjeliu, ktoré ne-
sie meno apoštola Jána, predstavu-
je sa Ježiš v rade prasymbolov ľud-
skej existencie. Nazýva sa svetlom 
sveta (Jn 8, 12), chlebom života (Jn 
6, 35), pravým viničom (Jn 15, 1) a v 
zhrnutí troch praslov volá sa cestou, 
pravdou a životom (Jn 14, 6). 

Cesta je symbolom pre život a aj 
pre vieru. Oboje sa rozvíja krok za 
krokom. Biblia väčšinu svojich veľ-
kých postáv predstavuje ako ľudí na 
ceste. Praotcovia Abrahám, Izák a 
Jakub sú pútnikmi pod hviezdou 

prisľúbenia. Putovaním je aj osud Izraela 
na ceste do zasľúbenej zeme, aj na ceste 
do exilu a opätovne do vlasti. 

Aj Ježišovo účinkovanie v Novom záko-
ne opisuje sa tiež ako ustavičné „byť na 
ceste“ po Galilei a Judsku, až vonku pred 
mestom Jeruzalemom opustený sám zo-
miera na kríži. A ako Zmŕtvychvstalý kráča 
cestou do Emauz spolu s dvoma učeníkmi 
(Lk 24, 13 - 35), symbol toho, že je s Cir-
kvou na jej ceste dejinami, pomáha jej 
silou Ducha Svätého. 

Cesty často dovedú človeka na križo-
vatku. Pútnik sa tam musí rozhodnúť pre 
jeden z ponúkaných smerov ako bájny 
Herakles na rázcestí. Kresťanov prvých 
storočí nazývali stúpencami novej cesty 
(Sk 9, 2), lebo sa rozhodli ísť za Kristom. 

Uvedomiť si, že život a viera sú cestou, 
si najskôr môže človek, ktorý sa zriekne 
vozidla a vydá sa na cestu, najlepšie na 
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-Egon Kapellari-  

poľnú alebo lesnú, neasfaltovú, na cestu s 
Cirkvou ako cieľom. 

Dnes sa človek často stretá s heslom - 
„Cieľom je cesta“. Tento slogan používa aj 
reklama pre svoje typy áut. Pripomína to 
paródiu Helmuta Qualtingersa o mladíkovi, 
ktorý ako symbol svojej životnej úrovne 
používa motorku a hovorí, že síce nevie, 
kam cestuje, ale bude tam rýchlo. 

Pre kresťana cieľom šťastnej cesty je 
nielen všetko to, čo sa na ceste stane, ale 
jej milostivá ponuka. Kto kresťanské posol-
stvo berie vážne, neverí v smrť ako v defi-
nitívny koniec a cieľ svojho života. Ježiš sa 
nevolal len cestou, ale aj cieľom. Je Boh z 
Boha. Od neho sme vyšli a k nemu ideme. 
Bez Boha chodíme v kruhu. 
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-Katka Džunková /dzunkova.blog.sme.sk/ - 

-Bartolomej- 

Keby sa dalo povzniesť aspoň o 
centimeter nad našu dobu; aspoň 
o centimeter lepšie uvidieť, že nie-
čo nie je v poriadku. Že dúhové 
pochody sa už priveľmi podobajú 
na Sodomu, že sa utápame v zába-
ve, v jedle a v túžbe, ako urobiť čo 
najlepšie sebe a za každú cenu 
znovu len sebe... Že západný člo-
vek kričí: "Mám všetko a chcem 
ešte viac!" A kým naši predkovia 
držali za ruky chudobu, lásku, smrť 
a prácu - a celý ich život presvetľo-

vala ako žiara dobrota... Kým našich pred-
kov sprevádzalo omnoho hlbšie a celist-
vejšie vnímanie... My sa raz menej 
a inokedy viac prichyľujeme na stra-
nu civilizácie, čo má reklamu, ciele a pre-
bytok; kým väčšina sveta hladuje. A tak vo 
svete, ktorý si hovorí moderný, píšem tie-
to riadky. Ako modlitbu; ako prosbu o 
stíšenie; ako prosbu o návrat ku Kristovi; 
ako odmietnutie vety: "Ja budem posu-
dzovať!" Aby sme sa aspoň o centimeter 
navrátili zo zlej cesty. Tak ticho prosím o 
lásku, o Ducha a o pamäť.   
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Niekto sa nás to už určite niekedy 
spýtal. No tak ako mnoho iných vecí, 
ktoré sa často opakujú, aj odpoveď 
na danú otázku sa môže stať zauto-
matizovanou rutinou. Zároveň platí, 
že najťažšie sa hľadajú odpovede na 
jednoduché otázky. 

Prežívame Rok viery. Pre mňa je 
to zaujímavý čas, v ktorom pozná-
vam, že viere je omnoho kompliko-
vanejšia, pestrejšia, hlbšia a tajom-
nejšia, ako sa na prvý pohľad zdá. 
Odpovedať na to, čo je viera, jedno-
duchou vetou - že ide o prejav dôve-
ry a odovzdania sa inému - mi pripa-
dá byť naučenou frázou. A ja aj cel-V
E
R
ÍŠ

 M
I?

 
kovo považujem za veľmi nebezpečné mať 
na všetko odpoveď -frázu. Za frázy a rýchle 
odpovede sa totiž dá všeličo skryť. Nedáv-
no som počul istú paniu, ako o svojom prí-
buznom hovorí, že je hlboko veriacim kres-
ťanom, katolíkom. Chcel som vedieť, čo to 
znamená. Ten hlboko veriaci príbuzný do 
kostola nechodí, teda, aby som neklamal, 
tak občas aj chodí, ale žije v konkubináte... 
A v čom spočíva jeho viera? (Pýtal som sa 
tak preto, lebo apoštol Jakub píše, že vieru 
poznať zo skutkov...). Pochopil som... Je to 
niečo pekné na uvoľnenie napätia. Skôr ako 
to, čo viera je, máme v sebe zafixované to, 
čo viera nie je. Naša viera je vierou osob-
nou.. Veríme v osobného Boha. Táto viera 
však môže byť dvojaká. Veriť môžeme v 
Boha a veriť môžeme Bohu. Kým prvý spô-
sob zasahuje viac 
náš intelekt a 
poznanie, druhý 
spôsob zasahuje 
skúsenosť a vôľu.  

Kým prvá 
cesta je vecou 
rozumu a k takej 
viere sa dá priro-
dzene dospieť, tá druhá je celkom závislá 
od našej skúsenosti žiť s Bohom, milovať 
ho, túžiť po ňom a celkom sa mu oddať. Ak 
prvý spôsob nerobí problém ani diablovi – 
on nielenže verí v Boha, ale má aj istotu 
poznania, že Boh je, lebo ho videl z tváre 
do tváre -tak druhý prejav viery, veriť Bohu, 
je u neho nemožný.  

Ak nás bude diabol v niečom v oblasti 
viery pokúšať, tak potom si určite vystačí aj 
s polopravdou: „Stačí, keď veríš v Boha, 
Bohu veriť nemusíš.“ No ak nás má viera 
niesť, napĺňať a robiť šťastnými, potrebuje-
me ju zažiť ako osobnú skúsenosť. Veď už v 
Starom zákone čítame: „Skúste a presved-
čte sa, aký dobrý je Pán. 
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-www.miriam.sk- 

možno smiešny.“ 
Niektorí sa 

smejú z mníchov 
v ranej cirkvi, ktorí 
strávili mesiace či 
roky na púšti 
v samote, aby tam 
nerušene hľadali 
Božiu tvár a oni 
možno z neba ne-
chápavo pozerajú 
na nás a čudujú sa, 

že nedokážeme ani štvrť hodiny sústrede-
ne stráviť v Božej prítomnosti. Môžeme sa 
pozastaviť nad tým, ako sa obliekali – dlhé 
odevy a divné pokrývky hlavy, no oni by 
radšej odvrátili zrak, než by sa pozerali na 
niektoré sporo odeté dámy v reklamách či 
priamo pred sebou niekde v obchode. Ich 
naučené, neustále sa opakujúce modlitby 
sa nám môžu javiť čudné, no oni by zase 
nepochopili, ako je možné, že dokážeme 
stráviť niekoľko dní bez Biblie, ale ani ho-
dinu bez mobilu. Ich jednoduchosť nám 
bije do očí, ale to len preto, že žijeme 
v protipóle – v blahobyte. Môžeme sa ču-
dovať z ich dlhých pôstov a odsudzovať ich 
ako nebezpečné a prehnané a pritom sa 
nedokážeme odpútať od jedla ani na je-
den deň... Ozaj, kto je vlastne viac ulete-
ný? 

Jeden z problémov je práve ten, že bez 
ohľadu na to, či si to uvedomujeme alebo 
nie, pozeráme sa na okolité veci a hodnotí-
me ich očami svojho času, namiesto toho, 
aby sme všetko hodnotili očami Biblie. Hoci 
veríme, že Božie slovo je nadčasové a plat-
né aj pre moderného človeka, necháme sa 
naozaj ním premeniť, aby sme boli viac 
podobní Kristovi? Chceme sa viac ponášať 
na nášho Pána alebo chceme byť iba pro-
duktom svojej doby? 

Nedávno som sa dobre pobavil 
pri spomínaní na Milana Rúfusa, 
ktorý popisoval, ako sa hrával futbal 
v Závažnej Porube. Popri dolnej 
bráne zurčal horský potok a viedla 
cesta do lesa, takže keď sa futbal 
nedaril, mohol ísť divák do lesa na 
jahody alebo na hríby. Raz sa na 
tejto cestičke pri nás chlapcoch 
pristavila jedna dedinská starká. 
Vybrala sa na repík a materinu dúš-

ku. Pretože cesta viedla do svahu, na chvíľ-
ku si sadla k nám a spolu s nami sa dívala 
na futbal. A keďže sa naň dívala očami 
svojho času, svojej epochy, po chvíli sa nás 
opýtala: „Deti, a to keď to ,okrúhlô´ –
 ukázala na loptu – „vbehne do toho pale-
sáka, to sa prečo tak bláznite?“ My sme jej 
hlučne vysvetľovali: „Pravdaže, mamka, 
veď to je predsa gól!“ 

Skutočne podarený zážitok! Milan Rú-
fus potom už celkom vážne dodáva: „Tá 
ženička, hoci bosá, mohla byť uprostred 
svojho času harmonickejšou bytosťou, než 
je nejedna z jej súčasných nástupkýň, čo 
už nechodia bosé, ale v luxusných čižmič-
kách, kvôli ktorým sú ochotné súhlasiť 
s akoukoľvek formou sebaponíženia. Tiež 
vlastne iba napĺňajú tvrdošijný dobový 
mýtus, ktorý raz s odstupom času bude 
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tom zomrel Váš milovaný otecko. Čo ste 
cítili? Kde ste nabrali silu spievať? 

Zpívala a hrála jsem hodně pro něho a 
velmi vděčná za to, že v tom nejsem sama. 
Je příjemné být v takovou chvíli uprostřed 
přátel a cítit tak znásobenou Boží blízkost. 

Ako ste sa vlastne dostali k tomu, že 
budete tvoriť texty, spievať ich, resp. za-
hrať si ich? Aké boli Vaše začiatky? 

Zpívám od dětství. Díky mé mamince-
rodilé Moravačce to byly zpočátku hlavě 
lidové písně. V 1. třídě jsem začala chodit 
do hudebky na kytaru. Společně se zpě-
vem začaly vznikat už v dětství první pís-
ně. V roce 1991 - to mi bylo 16 let - jsem 

vyhrála interpretační 
soutěž Porta v Plzni. 
Stále jsem psala nové 
písně, až jsem v roce 
1996 vydala své první 
album Svítání. Od té 
doby vznikla další tři 
alba. 
Kto vám v tom všet-

kom pomáha? 
Asi je třeba zdůraznit, 

že během mého hu-
debního života jsem 
prožila bouřlivou kon-
verzi, poznání a přijetí 
Krista. V devatenácti 
jsem se nechala pokřtít 
a v mých písních je 

možno přečíst, čím vším jsem procházela a 
stále procházím. Nejbližším a nejdůvěrněj-
ším přítelem na cestě je mi Bůh. 

Napokon, čo by ste odkázali čitateľom 
našich Mariánskych novín? 

Buďte moc vděční za vašeho faráře, 
může být pro vás opravdovým duchovním 

průvodcem. …  . 

Pri príležitosti Noci kostolov v na-
šom farskom kostole sme privítali 
pre nás veľmi vzácneho hosťa. Evu 
HENYCHOVÚ sme vám predstavili v 
minulom čísle MN, tento krát vám 
prinášame s ňou rozhovor. 
Ako sa Vám páčilo v našej farnos-
ti? 
Červeník mě okouzlil svou velmi 
příjemnou přátelskou atmosférou. 
Pan farář –bratr Matěj a všichni 
lidé kolem něho, se chovali bá-
ječně, zákulisí koncertu bylo připra-
veno zcela profesionálně, včetně 
ubytování i jídla… 

V porovnaní s inými kostolmi, ako sa 
vám koncertovalo v našom kostolíku? 
Môžete vyjadriť niekoľkými slovami svoje 
pocity? 

Velmi mě potěšilo, kolik přišlo lidí a jak 
uměli naslouchat a poděkovat potleskem. 
Cítila jsem se naprosto jako „mezi svými“. 

Vieme, že ste koncertovali v ťažkej 
chvíli, keďže Vám dva dni pred koncer-
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-Terezka - 
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...čítanie na pokračovanie /8/..... 

Božia marináda nevesta sa pripravila“ (19, 6 - 7). Takmer 
na samom konci svojho Zjavenia svätý Ján 
ohlasuje túto pravdu výrazovými prostried-
kami čerpajúcimi zo svadobnej symboliky. 
Jeruzalem (Boží ľud, Cirkev) vidí takto: „A 
videl som, ako z neba od Boha zostupuje 
sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené 
ako nevesta, ozdobená pre svojho žení-
cha“ (Zjv 21,2).  

Svätci a mystici, najmä karmelitáni ako 
Ján z Kríža a Terézia Avilská, vášnivo vyzná-
vali snubný vzťah duše a Boha. Ján z Kríža 
sa vo svojej básni Živý plameň lásky vyzná-
va z túžby a zbožného úžasu.  

Ó, živý plameň lásky,  

ktorý tak nežne raníš  
v najhlbšom strede moju dušu neraz!  
Keď si bez hrdej masky,  
skonči to už, čo sa brániš,  
tkaninu sladkej schôdzky, ak chceš, preraz. 

 Ján z Kríža zakúsil pôsobenie Boha vo 
vlastnom vnútri. Boh zranil jeho dušu lás-
kou. Láska je najprv bolestná, plná utrpe-
nia, a potom sladká. A potom zostáva už 
len jedno, dovŕšenie snubného spojenia 
duše s jej Ženíchom.  

To je tá najsladšia marináda, do akej sa 
možno ponoriť! Svätý Ján z Kríža ju nasával 
do seba celé tie roky, ktoré presedel v tem-
nici, a ona splnila Boží zámer: voviedla Jána 
z Kríža do snubného vzťahu s Bohom, ožia-
rila temnotu jeho cely svetlom duchovnej 
čistoty. Ach, kiežby pocity neslobody a 
temnoty, čo sa nás zmocňujú pri zmenách 
scenára, fungovali rovnako...! Kiežby sa 
stali prostriedkom, ako si „vyprázdniť“ 
vnútro a nechať čo najväčší priestor pre 
úplné odovzdanie sa Bohu, pre jednotu s 
ním...!  

Biblická symbolika Boha ako ženícha 
 V Písme sa vzťah medzi človekom a 

Bohom často vyjadruje sobášnou symboli-
kou. Jednou z najvýrečnejších je pasáž z 
Knihy proroka Ozeáša: „Vtedy si ťa navždy 
zasnúbim, zasnúbim si ťa v spravodlivosti a 
práve, v láske a milosrdenstve, zasnúbim si 
ťa vo vernosti a ty spoznáš Pána“ (2, 21 - 
22). A v Knihe proroka Izaiáša sa hovorí: 
„Veď tvoj stvoriteľ je tvojím ženíchom, ,Pán 
zástupov1 je jeho meno. Svätý Izraela je 
tvoj vykupiteľ ,,Bohom celej zeme‘ sa nazý-
va“ (54, 5).  

Svätý Pavol v Liste Efezanom spája 
manželský vzťah muža a ženy s Ježišovou 
láskou k Cirkvi: „Preto muž za-nechá otca i 
matku a pripúta sa k svojej manželke a 
budú dvaja v jednom tele,“ cituje najprv z 
Knihy Genezis (2, 24) a pokračuje: „Toto 
tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a 
Cirkvi“ (5, 31 - 32).  

Zásnubná symbolika dosahuje crescen-
do v Zjavení apoštola Jána: „Aleluja! Lebo 
začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh. 
Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slá-
vu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho 
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Katrina J. Zeno – nezávislá spisovateľka, autorka mnohých článkov a kníh, ktoré sa v Amerike stali bestsellermi. 

Katrina je jednou zo svetových prednášateľov na medzinárodných konferenciách na tému Teológia tela Jána 

Pavla II., z ktorej získala bakalársky titul v odbore Teológia na Františkánskej univerzite v USA. 

A to isté platí o nás. V mysli máme 
zakorenenú predstavu, kto je „panna“ - je 
to osoba, ktorá ešte nemala sex. A ja teraz 
od vás chcem, práve tak ako to žiadal Duch 
Svätý odo mňa, aby ste túto vžitú predsta-
vu vymazali a zmenili. Panensky čistý je 
niekto, kto je naplno otvorený zjednoteniu 
s Bohom. Keď sa život nevyvíja podľa na-
šich predstáv, Boh nás vlastne žiada, aby 

sme si cez utr-
penie, vyprázd-
nenie a odo-
vzdanie sa nie-
len znova našli k 
nemu cestu, ale 
aby sme s ním 
žili v manžel-
skom vzťahu.  

Nikomu sa to 
nepodarí zo dňa 
na deň. Od ľud-
skej lásky čaká-
me, že uspokojí 
našu potrebu 
mať niekoho 
dôverne blízke-
ho. Nie je nám 
jasné, ako by 
mohol neviditeľ-

ný Boh naplniť najhlbšiu túžbu nášho srd-
ca. A práve to je „dobrá zvesť“ obsiahnutá 
v evanjeliách. Boh nechce byť len Pánom, 
Bratom, Vykupiteľom, Priateľom, Otcom a 
Pastierom, ale aj panenským Manželom. 
Veľmi často táto pravda prenikne do nášho 
života až cez sklamanie, zradu, bolesť a 
utrpenie. Boh nás vyprázdni, aby sme k 
nemu mohli bezvýhradne prilipnúť.  

Uvedomujem si, že manželský vzťah s 
Bohom a duchovné panenstvo môžu byť na 
prvý pohľad tvrdý oriešok - je to ako s ab-
straktným moderným obrazom: vnímame 
tvary, no v mozgu sa nám s ničím nespája-
jú. Spásu sme si zvykli chápať ako záchranu 
pred pekelnými plameňmi a panenstvo len 
v súvislosti so sexom. Spájať Boha s panen-
stvom a náš duchovný život s predstavou 
manželského 
zväzku zapôsobí 
na náš mozog 
ako vírus na 
počítač: jedno-
ducho zmrzne a 
odmieta praco-
vať. Môže to 
byť veľmi frus-
trujúce a mätú-
ce.  

No Ježiš 
predsa povedal: 
„Oheň som 
prišiel vrhnúť 
na zem; a čo 
chcem? Len aby 
už vzpla-
nul!“ (Lk 12, 
49). Ježiš nepri-
šiel zachovať status quo! Prišiel, aby ľuďom 
zmenil spôsob myslenia. Keď hovoril, že on 
a jeho Otec sú jedno (pozri Jn 17, 21), Židia 
zdúpneli. Boha nechápali ako trojjediného, 
ale ako jediného, ako bytosť transcendent-
nú a úplne oddelenú od pozemského živo-
ta. A tu si príde nejaký Galilejčan a tvrdí, že 
Boh nie je iba jedna osoba, a sám sa vyhla-
suje za Boha. Ježiš od nich žiadal, aby zme-
nili spôsob uvažovania (znova!)  
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Mirka ČMARADOVÁ. Mladé 
dievča, ktoré malo život pred se-
bou no zákerná choroba si vybra-
la svoju daň.  Osteosarkom znela 
krutá diagnóza, ktorá jej v sekun-
de zmenila život. Nastali bezsen-
né noci plné bolesti tela i duše. 
Mirka zomrela 6. februára 2013 
vo veku 15 rokov. 

Mirka počas 
svojho krátkeho 
života veľa písala. 
Básne, poviedky, 
úvahy. Po jej smrti 
sa jej mama Eva 
Čmaradová roz-
hodla jej tvorbu 
pozbierať a vydať 
Mirke knihu. Tá v 
týchto dňoch uzre-
la svetlo sveta a 
my sme sa s Mirki-
nou mamou o nej 
porozprávali: 
Evka, málokto vie, 
že tvoja dcérka, 
ktorá nedávno 

zomrela písala básne a 
rôzne úvahy. Ty si sa po 
jej smrti rozhodla všetku 
jej tvorbu zozbierať a 
vydať knižku. Ako to teda bolo s Mirkou 
a jej talentom? 

Mirka bola taká poetická duša. Veľa 
čítala a mala bohatú slovnú zásobu a aj 
fantáziu. Zopár vecí napísala ešte keď 
bola zdravá. A keď ochorela, najskôr sa s 
tým nevedela zmieriť ale keď sa so svo-
jou chorobou stotožnila tak písala. Do 
svojich básní vkladala svoje myšlienky, 
pocity ale nepísala iba básne ale aj rôzne 
úvahy, proste čo ju napadlo. Dokonca 
chcela napísať aj knihu - román. Aj s tým 
začala ale zostalo to nedokončené. 

Ako si spomínala počas života bola 
Mirka na tému jej básni veľmi skromná. 
Dá sa povedať, že neverila, že jej tvorba 
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je dobrá a súca na knihu ? 
To by som netvrdila, pretože túžila po 

tom, že v budúcnosti bude písať. Podľa 
týchto kritérií si vyberala aj strednú školu. 
Veľakrát sa ma pýtala či by mohla vydať 
knihu aj keď ešte nie je dospelá. Tak veľ-
mi som ju v tom chcela podporovať. Aj v 

nemocnici ju v tom 
lekári a psychológo-
via podporovali ale v 
tom čase si neželala, 
aby sa jej malé dielka 
zverejňoval Písala si 
len tak sama pre se-
ba, dokonca mala 
svoj vlastný blog na 
internete. Tam zve-
rejnila svoje dielka. 
Bola som na ňu hrdá. 

My sme sa na 
túto tému v minu-
losti rozprávali, 
vtedy si mi povedala, 
že až po smrti si zisti-
la aká bola Mirka 
úžasný človek. Po-
vedz čo ťa na nej, až 
keď tu už nebola, 
prekvapilo? 

Čo ma prekvapilo? Aká vedela byť vní-
mavá. Hoc bola ešte dieťa, premýšľala 
ako dospelá. Presvedčila ma o tom hlavne 
v tých básňach, ktoré napísala. Veľa ľudí, 
ktorí to čítali, mi povedali, že tomu ani 
nerozumejú. Niektoré veci sú napísané 
dosť komplikovane. Ja...čím viac to čítam, 
tým viac nachádzam v tom zmysel. A 
hlavne, myslím, že viem, čo tým chcela 
povedať. Ale som rada, že bola taká aká 
bola. Zostavil nám po nej nielen verše 
básnia úvahy ale aj stovky fotografií s 
kamarátkami ale aj prírodu, zvieratá, 
hlavne psa u jej babky, ten bol jej miláči-
kom. Veď o ňom písala aj v knihe. Vyzná-
vala k nemu lásku, ako často nevyznáme 
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ani človeku. Ale píše tam pravdivo, preto-
že pes dáva lásku nezištne a je nekonečne 
verný, čo sa často o ľuďoch nedá povedať. 

Knižka je na svete...ako sa rodila ? 
Najskôr by som rada pripomeň u a, že 

Mirka nič nerobia ¡en tak... Všetko malo 
svoj význam. A pred každou operáciou 
napísala závet, čo komu odkazuje., ak by 
sa s ňou niečo stalo. A v 
jednom z nich bolo aj to, 
že ak by sa s ňou niečo 
stalo, tak by si želala, aby 
sme jej diéta vydal ¿by sa 
o nej ľudia dozvedeli, as-
poň tí, ktorí ju poznajú. 
Preto som to pokladala za 
svoju povinnosť dať jej 
tvorbu dohromady. Niečo 
som našla na jej blogu, ale 
veľa vecí mala popísaných 
na papieri alebo v počítači 
či notebooku, ktorý sme 
nosili počas liečby do ne-
mocnice. Keď som si sadia 
k tomu, aby som všetko 
skompletizovala, pretieklo 
more slz, pretože sa m 
vybavovali rôzne súvislos-
ti. Ďakujem všetkým priateľom, známym a 
rodine, ktorí nám dodávali silu a odvahu, 
aby sme mohli uskutočniť Mirkin sen. Ta-
kisto chalanom z tlačiarne Petit, ktorí 
všetko dotiahli do konca. Srdečne ďaku-
jem. 

Ako sa knižka volá ? 
Volá sa Život neobyčajne obyčajnej. 
Prečo si vybrala práve tento názov ? 
Názov som vybrala podľa jednej jej 

básne s názvom Myseľ neobyčajne obyčaj-
nej, iba som to trošku pozmenila, pretože 
názov vystihuje presne to, aká Mirka bola. 
Bola obyčajné dievča ale zároveň bola 
neobyčajná, čo vyjadrovala tým, ako sa 
správala a nielen počas choroby ale aj keď 

ešte bola zdravá. Vedela byť kamarát-
kou, psychologičkou, vedela počúvať aj 
poradiť, zastávala si slabších, vedela sa 
aj pobiť za spravodlivosť. A hlavne, bola 
otvorená, ako sa hovorí, čo na srdci, to 
na jazyku. To jej zostalo do poslednej 
chvie jej krátkeho života a aj v nemocnici 
si ju za to vážili. 

Skús v skratke povedať, 
aká tá knižka je a čo 
všetko v nej nájdeme ? 
Ako som už v úvode 
spomínala, v knižke sú 
Mirkine básne ale aj 
úvahy o živote, o tom, 
ako sa cítila v danej 
chvíli, po čom túžila. Je 
to knižka plná emócii' 
výčitiek, otázok. V knihe 
je aj zopár fotografi Nie-
ktoré z nich ona sama 
fotila, na niektorých je 
ona sama či s kamarát-
kam a niektoré sú z jej 
súkromného albumu, jej 
obľúbené. V úvode kni-
hy je nedopísaný text. 
Mirka začala opisovať 

jej životný príbeh, resp. priebeh choroby 
ale neviem z akého dôvodu to nedopísa-
la. Dovolila som si popísať celý priebeh 
choroby, až do konca. Veď posúďte sami. 
Kniha je útla, ale obsahom je bohatá, 
teda aspoň pre mňa. 

Evka podľa reakcií, vydanie tejto 
knižky potešilo mnoho ľudí, kde si ju 
teda môžu zakúpiť ? 

Veľa kníh sme predali osobne ale ak 
by mal niekto záujem zakúpiť šiju, je v 
predaji v Seredi v stávkovej kancelárii 
Niké na ul. M. R. Štefánika u p. Pettinge-
ra. Ale v najbližších dňoch bude v predaji 
aj na internete, ale to neviem či môžem 
reklamovať.      
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ZMRZLINOVÁ TORTA 4V1 

Potrebujeme: 550 - 580 ml 
sladkej smotany (30-33 %),  1 ks 
vanilkového cukru,1 balíček keksy 
BeBe (biele), 1 balíček keksy BeBe 
(tmavé), 1 balíček keksy Marína, 
100 g horkej čokolády, 100 g pistá-
cií, 3 - 4 ČL rozpustnej kávy,  5 PL 
čerstvých rozmixovaných jahôd, 
práškový cukor (podľa chuti) 

Postup: Na dno vhodnej plasto-
vej nádoby uložíme prvú vrstvu 

keksíkov, napríklad Marína. Na ňu čokoládovú vrstvu a bledé BeBe keksy. Potom ide pis-
táciová vrstva, opäť bledé BeBe a na to kávová vrstva, ktorá sa ešte ochutí troškou škori-
ce. Potom kladieme tmavé BeBe, na ne jahodovú šľahačku s kúskami jahôd. Navrch ešte 
nalámeme Marína keksy. Už len zakryjeme a dáme mraziť cca na 4 hodiny. 

Pred vyklopením nádobu nachvíľu podržíme v teplej vode. Na vrch priložíme tácku, 
celé preklopíme a zase naspäť na inú tácku, aby navrchu bola jahodová vrstva so sušien-
kami. Samozrejme jednoduchšie by bolo celú misu vystlať fóliou a pohodlne vybrať, ale-
bo použiť formu s odoberateľným dnom. Nakoniec, nemusíme ani vyklápať, môžeme 
ládovať rovno z misy :) Navrch sa môže nalámať čokoláda, lebo fantázii pri dozdobení sa 
medze nekladú. Treba ju nechať trošku povoliť a môžete sa pustiť do mlsania. 

TVAROHOVÉ MŰSLI TYČINKY 

Potrebujeme: 750 g polotučného jemného 
tvarohu (3 ks), 400 g ovsených vločiek 
100 g hrozienok, sušených brusníc alebo 
iného sušeného ovocia 100 g nasekaných 
mandlí alebo orechov  
Postup: Tvaroh, ovsené vločky, hrozienka a 
orechy vo väčšom hrnci premiešame. Zmes 
vysypeme na papierom vyložený plech. 
Uťapkáme rukami na tuhú vrstvu, prípadne 
rozvaľkáme skleným pohárom. Pečieme pri 
teplote 180 stupňov do ružova. Po vychlad-

nutí nakrájame. Hotové môžeme aj zabaliť do mikroténových vrecúšok a zamraziť. 
 Tieto koláčiky sú vhodným jedlom napríklad na turistiku, desiatu, alebo iné príleži-

tosti, kedy si potrebujeme vziať praktické, skladné jedlo, energeticky aj nutrične bohaté, 
ktoré sa nekazí. Obsahujú dostatok základných živín, bielkovín, sacharidov aj tukov, tak-
že patria skôr do kategórie jedla ako koláčikov. Ak si k nim vezmeme ešte aj zeleninu, nič 
nepokazíme. Recept sa dá rôzne variovať a dochutiť napríklad väčším množstvom ore-
chov či sušeného ovocia podľa chuti. 
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http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/smotana-sladka-30-33-/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/keksy-bebe-biele/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/keksy-bebe-tmave/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/keksy-marina/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cokolada-horka/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/pistacie/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cukor-praskovy/
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-Mate Maconi- 
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Hľadám čas 
A nachádzam ho v sebe. 
V krivke bŕv, očí, nosa, úst. 
Všetko je moje 
a predsa vymenené. 
Nielen to telo. Lež i duch. 
 

Kde je tá mladosť? 
Doba kypiaca čo s kvasom sa zrovná? 
 

Odložte opraty čo žriebä upokoja. 
Zažívam iné. 
Vlastné zduchovnenie. 
Jedine mladosť v tom jak istú cítim: 
Nájsť sa v Ňom. 
A navždy splynúť s Bytím. 

DVE MAČKY 

Prednedávnom mi istý ma-
lý chlapec dal takúto hádanku: 
Čierna mačka sedí pred ok-
nom  a hľadí do miestnosti. 
Biela mačka sedí pri tom istom 
okne a hľadí von. Prečo sa 
mačky navzájom nevidia?  

Keďže som netušil, že ide o 
detský žart, bral som hádanku 
vážne a  vymýšľal som rozličné 
logické odpovede: 

Obidve mačky sú slepé. Odpoveď 
nebola správna. Vonku aj v miest-
nosti je tma. Zasa som neuhádol. 
Oblok má nepriehľadné sklá. Opäť 
som sa mýlil. Keď som sa po chvíli 

uvažovania vzdal, chlapec sa na mňa usmial 
a prezradil mi správnu odpoveď: Čierna 
mačka sa tam pozerá o ôsmej hodine ráno a 
biela o tretej hodine popoludní. Hoci išlo o 
detský žart, priviedol ma k zamysleniu, pre-
čo sa tak málokedy stretnú štedrosť s vďač-
nosťou. Ony sa totiž nemôžu stretnúť z 
týchto dôvodov: 

Štedrosť sa stále ponáhľa a vďačnosť 
je vždy lenivá. 

Štedrosť nestíha a vďačnosť má stále 
dosť času. 

Štedrosť má ostrý zrak, vďačnosť je 
takmer slepá.  

Štedrosť je ako biela mačka, ktorá hľadí 
stále von, aby videla tých druhých, kým na-
ša vďačnosť býva čiernou mačkou, krátko-
zrako zahľadenou do seba. 

 K radosti ľudskej duše patria chvíle, keď 
sa podarí otvoriť to imaginárne okno, a tak 
sa umožní aspoň chvíľkové stretnutie niečej 
štedrosti s našou vďačnosťou. K tej nás vy-
zýva už svätý Pavol v Liste Kolosanom, v 
ktorom píše, že nič z toho, čo máme, sme 
nedostali pre svoje zásluhy, ale z Božej šted-
rosti.  
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13 dôvodov, prečo Boh nikdy ne-
dostal miesto na nejakej univerzi-
te. 
1. Mal len jednu významnú publi-
káciu. 
2. Najviac, bola písaná hebrejsky, 
aramejsky a grécky. 
3. Nemala žiadne odkazy na inú 
literatúru. 
4. Nebola publikovaná v žiadnom 
významnom slovníku. 

5. Sú isté pochybnosti, či ju vôbec napísal 
sám. 
6. Jeho prístup k spolupráci je veľmi svoj-
rázny. 
7. Vedci stále nenašli spoľahlivý spôsob 
kontroly výsledkov jeho práce. 
8. Pri práci s ľudskými vzorkami si nevy-
žiadal súhlas Výboru pre etiku. 
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KOBYLKA A MRAVCE 

Mravce po celé dlhé letné dni 
usilovne pracovali a zhromažďovali 
si potravu na zimu, keď sneh hru-
bou vrstvou pokryje zem. Kobylka 
nič nerobila, len sa prizerala, ako 
znášajú potravu do zásobárne a 
smiala sa im. „Vy blázni!“ volala. 
„Prečo pracujete, keď svieti slnieč-
ko? Radšej si zahrajte a zaspievajte 
si.“ Mravce si ju nevšímali. Ďalej 
pracovali, lebo museli nazbierať 
toľko jedla, aby im vydržalo po celú 
zimu.  
Kobylka si zatiaľ poskakovala v tráve 

a veselo vyspevovala. No leto sa čoskoro 
skončilo. Prišla jeseň a po nej zima a celý 
kraj sa pokryl snehom a ľadom. Nikde sa 
nedala nájsť ani omrvinka pod zub. Kobyl-
ka hladovala, lebo si v lete neurobila na 
zimu žiadne zásoby. Dokrivkala ku skladu, 
kde mali mravce svoje jedlo. „Čo chceš?“ 
spýtali sa jej mravce a ďalej usilovne zame-
tali, upratovali a triedili potraviny. Ani na 
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chvíľku nezaháľali, vždy mali plné ruky 
práce. „Som veľmi hladná,“ modlikala ko-
bylka, „dajte mi, prosím vás, trošku z jedla, 
čo ste si odložili, inak umriem od hladu.“ 
„Na to si mala myslieť v lete, no ty si stále 
iba vyhrávala a vyspevovala,“ odpovedali 
jej mravce. „Keď si celé leto prespievala, 
zimu môžeš pretancovať a o jedlo sa ne-
musíš starať.“ Mravce nedali kobylke ani 
omrvinku a ona odišla smutná a hladná 
preč. 

9. Málokedy chodil prednášať, obvykle len 
prikazoval čítanie Knihy. 
10. Dokonca sa hovorí, že za neho chodil 
prednášať jeho syn. 
11. Mal len občasné konzultačné hodiny, a 
aj to len na vrcholku hory. 
12. Prvých dvoch študentov vyhodil za 
nesprávne orientovanú túžbu po poznaní. 
13. Aj napriek tomu, že mal ku skúške len 
desať požiadaviek, žiadny študent aj tak 
neuspel. 
 
 

V Čechách na liturgický pozdrav kňaza „Pán 
s vami.“, ľudia odpovedajú „Aj s tebou.“ 
Stalo sa na svätej omši: 
Kňaz pozdraví: „Pán s vami.“ Keďže sa mu 
zdalo, že je pokazený mikrofón, dodal 
„Niečo je s tým mikrofónom.“ 
Ľudia jeho slová zachytili a automaticky 
dodali: „Aj s tebou.“ 
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... ZNAMENÁ SLÚŽIŤ 
   Milí priatelia, dovoľte nám predstaviť 
činnosť Občianskeho združenia SAMA-
RIA. OZ SAMARIA je čisto dobrovoľníc-
kym združením. Od samotného vzniku 
považuje za jeden svojich hlavných 
cieľov adresne, konkrétne a účinne 
pomáhať a vytvárať priestor na pomoc 
ľuďom v núdzi. 

   Čo našou činnosťou skutočne sledujeme? 

 Podporovať ľudí dobrej vôle v pomoci núdz-
nym 

 Vzbudzovať záujem o potreby chudobných 
ľudí.. 

 Zapájať širokú verejnosť do pomoci ľuďom, 
ktorí to skutočne potrebujú 

   Čo konkrétne robíme? 
Prostredníctvom siete našich dobrovoľníkov 

(môžete k nim patriť aj Vy) získavame informá-
cie o konkrétnych materiálnych potrebách kon-
krétnych rodín, či jednotlivcov, ktorí  sa dostali 
do situácie hmotnej núdze. Následne  cez sieť 
dobrovoľníkov a ľudí dobrej vôle organizujeme 
vyhľadanie a dopravu týchto základných život-
ných potrieb vo forme prebytkov od občanov 

priamo k núdznym. 
Konkrétnosť pomoci 

spočíva v zabezpečovaní 
nábytku, postelí, skríň, po-
trieb pre deti, ošatenia a pod. 

Čo je úlohou OZ SAMARIA? 
 Úlohou OZ SAMARIA  je 

udržiavať takto vytvorenú sieť dobrovoľníkov 
akcieschopnú, byť centrom informácií 
a zabezpečovať logistiku poskytovanej pomoci 
(organizujeme, komunikáciu, skladovanie, do-
pravu, evidenciu, spätnú väzbu atď.). 

Pridaj sa aj Ty k ľuďom čo veria, že to má 
zmysel. 

Staň sa dobrovoľníkov v OZ SAMARIA, 
Kontaktuj nás na: priamo 0911 132 828 

alebo samaria.centrum@gmail.com  
,,Nikto nie ej zbytočný, kto uľahčuje bremeno 
inému,“ 

Ak Vás činnosť OZ SAMARIA, zaujala a chcete 
ju podporiť, tak urobiť aj vkladom na číslo účtu: 
401 321 2916/ 7500  vedeného v ČSOB. 

Občianske združenie SAMARIA 
920 01 Hlohovec, Web: www.samaria.sk 
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Milí čitatelia, 
čo Vás napadne pri pohľade na tento obrázok? Myšlienka?  Skúsenosť? Príbeh?  Podeľte 
sa s nami o váš nápad  a najlepší uverejníme v ďalšom čísle MN. Môžete nás kontaktovať 
emailom alebo osobne u brata Mateja. 
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-Petr Šikula- 

Zaujímalo by ma , čo má znamenať malý krížik, ktorý 
dávame niekomu na čelo (napr. pri lúčení). Je to vy-

jadrenie prosby o Božiu ochranu? Pomerne často sa s tým stretám a nemám to celkom 
jasné. 

Požehnanie osoby je v tradícii našej viery naozaj častý a správny jav. Žehnať druhého 
človeka nie je privilégiom kňaza. Požehnanie môžeme prijať od každého pokrsteného. Je 
to vyjadrenie túžby odovzdať milovaného človeka do Božej ochrany. 

UŽ VIEŠ PREČO? 
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MÚDROSTI PRÁZDNINOVÉHO ČASU 

Áno? Áno! Je tu ZAS, 

krásny prázdninový čas. 

Dva mesiace. Skvelé! 

Zabavte sa vrele: 

° Oddýchni si. Kde tu trochu pomôž. 

° Počítač a televízor? Nehni pred ním! Nelež! 

° Táborové bláznivosti vychutnaj si do sýtosti. 

° Z dovolenky pri mori prídeš celý od soli. 

° Prázdniny sú plné chuti, nech ti ten čas neznechutí kde tu dážď a vietor trošku. 

° Keď prší, nuž knihu zober, vylož nôžku. 

° Ak nebudeš cestovať, v záhrade skús stanovať. 

° Nielen príchuť jablka ti záhrada ponúka.  

° V ríbezliach a malinách je istota zdravia. Záruka. 

° Nezabudni na Boha. Jeho je zem, tvoje srdce i obloha. H
U
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Mriežku treba 

vyplniť tak, aby  

každý štvorec 

3x3 obsahoval 

čísla od 1 po 9. 

Čísla sa nemôžu 

opakovať. Na 

riešenie nie sú 

potrebné žiadne 

matematické 

vzorce ani výpo-

čty, stačí len 

logicky uvažovať. 
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Pomôžete nám stavať DOM NÁŠHO SPOLOČENSTVA? ĎAKUJEME 

Názov účtu: Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Červeník, č.ú.: 20297905/6500 

www.cervenik.fara.sk, kontakt: 0905 947 655  E-mail: kyskam@gmail.com  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nasledujúce čísla vždy budú obsahovať prílohu 

LISTY RODIČOM, ktorú si môžete vložiť do zakladača!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=kyskam@gmail.com

