SILVESTROVSKÝ VÝSTUP

Zďaleka viditeľná zrúcanina Gýmešského hradu sa týči na jednom z kremencových výbežkov juhovýchodného pásma pohoria Tríbeč a dominuje - tak ako v minulosti - Hornému Požitaviu. Hrad bol v minulosti strediskom jeleneckého
(maďarsky gýmešského) panstva, ktoré vlastnili Forgáchovci. Hoci ho Turci dobyli
a poškodili, bol obnovený a obývaný až do roku 1865. Od tohto roku pustne a
dodnes sa z neho zachovalo len niekoľko hradných múrov. Traduje sa, že hostí na
hrade vítali tzv. lopatovým tancom, ktorý spočíval v štyroch úderoch lopatou a
zápise do knihy hostí. Či na hrade ešte stále túto tradíciu dodržujú si už musíte
zistiť sami. 

Číslo 36

VI. ročník

UŽ KLOPÚ
NA DVERE...
Srdečne Vás pozývame na predvianočný koncert Art
Music Orchestra, dňa 21. decembra 2014 o 18:00 v
Kultúrnom dome v Červeníku. Na benefičnom koncerte s
názvom Veni Domine bude do života uvedený nový hudobný album s rovnomenným názvom. Príďte si vypočuť hudobno-slovné pásmo s aktuálnymi zamysleniami Jána Sucháňa a tak spomaliť čas predvianočného zhonu.
Koncert sa uskutoční aj vďaka podpore Poštovej banky.

Pomôžete nám dostavať DOM NÁŠHO SPOLOČENSTVA
SPOLOČENSTVA?
?
ĎAKUJEME!
Názov účtu: Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Červeník, č.ú.: 20297905/6500
IBAN: SK21 6500 0000 0000 2029 7905
Každé číslo vždy bude obsahovať prílohu LISTY RODIČOM, ktorú
si môžete vložiť do zakladača.
WWW.CERVENIK.FARA.SK Kontakt: 0905 947 655 E-mail: kyskam@gmail.com
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SLOVO NA ÚVOD

Vošiel som do budovy. Štipľavý
mráz, čo prenikal pod kožu a ohlasoval blízkosť Vianoc, som nechal za
dverami. Konečne. Bol som rád, že
som sa ho striasol.
Chodba žila svojim každodenným rytmom. Iba kde-tu prenikal
z polo otvorených dverí nejaký
zvuk. Kroky ma vedú automaticky
k miestu odkiaľ prichádza najväčšie
svetlo.
„Zdravím,
dievčence!“
„Vitaj! Dáš si s nami kávu?“
S úsmevom prikývnem a už si tradične sadám na voľnú stoličku pri
ambulančnom stole. „Čo máte nové?“ pokúšam sa odvíjať dialóg a súčasne si chcem
zmapovať priestor, ktorý som poslednýkrát
navštívil pred týždňom. Počúvam. Pozorne
zbieram slová do pamäte... Štebot personálu preruší iba mužský hlas prichádzajúci
zvonka: „Anička, dušička, kde si bola, keď si
si čižmičky...“ „To je on?“ prerušil som jemnú vravu sestier a myslel som na stretnutie
s mužom, ktorého som stretol pred týždňom... Vybavil sa mi sedemdesiatnik, evidentne nestíhajúci starať sa o svoj zovňajšok... „Je tu každý deň!“ odkrývali mi jeho
tajomstvo sestry. „Či prší, sneží, mrzne...
Každý deň!... Sadne si na okraj jej postele
a spieva a spieva...“
„Prepáčte, dievčence! Som kňaz a viem,
že sa to nepatrí, ale ja ho musím vidieť!
Priamo!“ Zdvihol som sa a šiel som nenápadne k izbe, odkiaľ vychádzal spev. Tichučko som nahliadol cez odchýlené dvere.
Muž sedel na peľasti postele svojej ženy,
ktorá bola v terminálnom štádiu... Pamätám si, ako som ju ešte pred pár týždňami
osobne kŕmil striekačkou cez peg... Svoju
hlavu mal položenú na vankúši vedľa jej
2

hlavy a spieval... Spieval jej do ucha
a hrubou dlaňou muža jej jemne hladil
ruku... Akoby jej chcel odovzdať vlastné
teplo... Hrubá dlaň muža neskutočne
zjemnela... Aký kontrast!... Tíško som vycúval z tejto intimity a vrátil som sa do
svetla ambulancie. „Dievčence, toto bola
hviezdna chvíľa môjho života!“ skrýval
som dojatie. „VIDEL SOM LÁSKU!“ Sotva
som vládal hovoriť. Potreboval som TICHO, aby som udalosť vnútorne spracoval...
Napokon sa robustná mužská postava
po nejakom čase prišla rozlúčiť so sestrami do ambulancie. Ešte stále som tam
sedel. Keď sa naše pohľady skrížili, bol
som schopný iba: „To ste spievali svojej
manželke?“ „Áno!“ zaznelo rázne. „Krásne
ste spievali!“ „Bolo to krásne predtým,
musí to byť krásne i teraz.“
Milí moji, aj vám sa stalo, že ste v láske
človeka stretli Boha?
Prajem vám na prijatú a odovzdanú
lásku bohaté Vianoce.
Brat Matej, piarista

ZÁBAVNÉ OKIENKO MANOČE

HVIEZDNY DEŇ

ZÁBAVNÉ OKIENKO MANOČE

MÔJ

 Boli Vianoce a sudca mal dobrú náladu, pýtal sa obžalovaného, prečo je na súde. „Za predčasné vianočné nákupy.” odpovedal muž. „To predsa nie je priestupok. Ako skoro ste nakupovali?” „Dve hodiny pred začiatkom otváracej doby.”
 Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra. Zobral náradie a začal sekať
dieru do ľadu. Odrazu príde za ním jeden pán a kričí: ,,Okamžite prestaňte sekať do
toho ľadu!“ ,,Akým právom mi to zakazujete!?“ ,,Právom správcu zimného štadióna!“
 Vianočný koláč po východnársky:
RYCHLA VYCHODŇARSKA RUMOVA PRALINKA
Suroviny: dva kila dutych čokoladovych figurkoch, 2 až 5 litre rumu
Postup: zoberece čokoladovu figurku, odkrucice jej hlavu, dolejece rum a možece
takoj konzumovac. A potom, že s pečenim na Vianoce je veľo roboty.
PS: Tote chudobnejše, možu skusic lacnejši variant, ten bez dutych figurkoch.
 ,,Mamiiii ja by som chcela na vianoce psa.“ ,,Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý
rok!“
 Jožko píše Ježiškovi: ,,Milý Ježiško, prosím ťa, na Vianoce mi pošli 40 EUR. Veľmi
by to mne aj mamke pomohlo.“ List odnesie na poštu. Poštárky ho otvoria prečítajú si ho, a zato, že Jožka majú radi, poskladajú sa a pošlú mu 20 EUR.
Jožko píše späť Ježiškovi: „Ježiško ďakujem ti za tie peniaze. veľmi nám pomohli. A
predstav si, že tie tety na pošte mi jednu 20 EURovku zobrali.“
 Rozprávajú sa dvaja patológovia na Silvestra: ,,Ty Jano počúvaj, otvoríme toho
Huberta?“

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 výpočty,
stačí len logicky
uvažovať.
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Malý Miško píše Ježiškovi, čo by chcel na Vianoce pod stromček!
- Chcel by som sánky, nové značkové lyže a lyžiarky, bicykel, kolobežku, kolieskové korčule, korčule na ľad, nový LCD televízor, rádio, snowboard s výbavou, počítač, psíka, playstation, nové hodinky, autíčko na diaľkové ovládanie, štyri 3D hry do počítača ... a veľa
iných vecí. Ale keďže som veľmi skromný, tak tie (TAJNIČKA – 19 písmen).
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 VRAJ OVEČKY
Na šok brata Mateja si náš tvoriaci sa
spevokol, ktorý doprevádza piatkové večerné sv. omše v Červeníku, vybral meno.
Volá sa MATEO. Meno ako meno, povie si
bežný človek. V tomto prípade je to však
skratka a znamená Matejove ovečky. Brat
Matej, nech ti „nenaprší do nosa“. Nie je
to o tebe. Je to o Pánu Bohu.
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 BUCHLI SA PO VRECKU
Firma ZIPP podporila stavbu FPC
a darovala nám 1.000,- €. Veľmi pekne
ďakujeme.



 TICHO
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Vyškrtávanie do trojuholníka:
DREVENICA, HOSPODÁRI, KONTRASTY, NÁSLEDNÍK, PREDNÁŠKA, REPUBLIKA, SKLAMANIE, STREDISKO, STROMČEKY, TELEVÍZOR.
Vyškrtávanie do štvorca:
DENTISTA, DISIDENT, DYNASTIA, KORMORÁN, MINISTER, PEDIKÚRA, POLEMIKA, SPOTREBA, TRIBUNÁL.
Normálne vyškrtávanie:
ANTIKA, BOBOR, DOKTOR, KARTÓN, MIESTO, MODEL, OBRODA, OSLAVA, PIKOLA, POTREBA, RAMENO, REAKCIA, SLAMA, SMETIAR, STRIEDANIE, SUDCA.
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 PRED NAŠIMI OČAMI
Farské pastoračné centrum evidentne
rastie pred našimi očami. Týždeň čo týždeň
čosi pribudne. Zdá sa, že brat Matej ani
nestíha ďakovať . Brigády pokračovali.
22. a 23. 09. sa kládla armatúra pod terasu
a zalievali sa i vstupy do FPC betónom.
Opäť vďaka za ochotu.

 AJ MY
Ďakujeme, že mnohí z našej farnosti podporili svojim podpisom
petíciu na vypísanie referenda
o ochrane prirodzenej rodiny. Dali
jasne najavo, že predpokladom
zdravej spoločnosti je zdravá a prirodzená rodina (otec+mama+deti).
Nevzdajme sa tejto normálnosti.

 O ŠTEDROSTI

21. 09. sa uskutočnila pravidelná
a dlho ohlasovaná septembrová
zbierka na stavbu Farského pastoračného centra. Na naše spoločné
dielo sa podarilo vyzbierať 2.370.- €. Bolo
vidieť, že štedrosť veriacich brata Mateja
dojala. Úprimne poďakoval za každý milodar.

Počas prvopiatkového spovedania v
Červeníku býva vystavená Eucharistia k
tichej adorácii.

 UŽ DÝCHA NA CHRBÁT
Birmovka nám už dýcha na chrbát
a príprava finalizuje. V sobotu 04. 10. bola
„birmomša“ a po nej mali rodičia birmovancov organizačné stretnutie. Brat Matej
ohlásil, že nevyhnutná osobná „skúška“
birmovancov sa zrealizovala v sobotu
11. 10. Bez absolvovania tohto stretnutia
nebolo možné pristúpiť ku sviatosti birmovania. Aj sobotná večerná sv. omša (o
18,00) bola pre birmovancov.

 DEVIATNIK
V „predbirmovnom“ týždni sme pokračovali v modlitbe Deviatnika k Duchu sväté3

MEDOVNÍČKY

 DAR
Ružencové spoločenstvo sa rozhodlo
podporiť stavbu FPC a darovalo 1.000,- €.
Nech všetkých dobrý Pán Boh odmení.

 CHVÁLY
V nedeľu 26. 10. večer o 19,00 sa
v našom farskom kostole zrealizovalo pravidelné spoločné červenícko-leopoldovské
modlitbové stretnutie.

 VĎAKA, BOŽE
Prvú pobirmovkovú nedeľu sme mohli
obdivovať v našom farskom kostole obrazy
4

movania (birmovancom + miništrantom +
p. kostolníčke + p. organistke + spevokolu+
tým, ktorí vyprali liturgickú bielizeň + tým,
ktorí upratovali a citlivo vyzdobili chrámový priestor i jeho okolie). Poďakoval i za
dar od birmovancov (príborový servis pre
12 ľudí), ktorý zostane ako „fundus instructus“ v novovybudovanom Farskom pastoračnom centre.

S RUMOM

Suroviny: 500g hladkej múky, 180g
práškového cukru, 2 vajcia, 1 balíček
vanilkového cukru, 1/2 balíčka perníkového korenia, 1 citrón. 60g stuženého tuku (Hera), 2ČL sódy bikarbóny, 6PL medu,
rum podľa potreby.
Postup: Múku,
cukor, vanilkový
cukor, korenie,
med, vajcia, sódu bikarbónu,
roztopenú Heru, nastrúhanú kôru z citróna
dáme do misy a všetko
zmiešame. Vhodné je
do cesta dolievať rum,

MŇAM, MŇAM...

 DEŇ „D“
V sobotu 18. 10. dopoludnia sa rodičia
a príbuzní birmovancov zúčastnili veľkého
upratovania priestorov kostola a jeho okolia. V ten istý deň poobede- od 14,00- bola
spoločná sv. spoveď. Spovedali traja kňazi.
Všetko sa zavŕšilo večernou sv. omšou, na
ktorú dôsledne prišli všetci birmovanci
spolu so svojimi birmovnými rodičmi. Brat
Matej povedal najdôležitejšie a aktuálne
informácie týkajúce sa slávnostného nasledujúceho dňa. Sviatosť birmovania bude
vysluhovať Mons. Ján Pavčír, generálny
vikár trnavskej arcidiecézy a bude v nedeľu
(19. 10.) o 10,00. Ďalej zdôraznil, že červenícky kostol má obmedzenú kapacitu, preto bude počas birmovky vyhradený iba pre
birmovancov a ich najbližších príbuzných
(každý birmovanec dostal 5 lístkov). Odporúčal tiež, aby ostatní využili účasť na prvej
nedeľnej sv. omši (o 07,45).
ako poďakovanie za úrodu a vyvrcholenie
roka Sedembolestnej Panny Márie.
 ČAS
Zo soboty- 25. 10. na nedeľu 26. 10.- sa  ĎAKUJEME
posúvali hodinové ručičky o hodinu späť.
Brat Matej ďakoval všetkým, ktorí
Zmenu času sme si vychutnali o hodinu akýmkoľvek spôsobom prispeli ku dôstojdlhším spánkom.
nému priebehu vysluhovania sviatosti bir-

CESTA

PRE DETI

mu. Obetovali sme ho za našich birmovancov.

kým nemá vhodnú konzistenciu. Necháme
aspoň jedu až dve hodiny postáť. Rozvaľkáme, vykrajujeme, poukladáme na papier na
pečenie a potrieme žĺtkom. Pečieme pri
170°C. Medovníčky sú výborné a stále mäkké.

ZA

HVIEZDOU
Deti,

traja králi z
Východu hľadali cestu za Ježiškom podľa jasne žiariacej hviezdy. Za jej
svetlom sa však nevydali sami. Zisti, či
všetky zvieratká na
obrázku našli cestu k
Ježiškovi.

 SYSTÉM ODVETRÁVANIA
Brat Matej poďakoval pánovi Stanislavovi
Heskovi, ktorý koncom októbra nezištne
dokončil systém odvetrávania budovy FPC.
25

 TRADIČNÁ ŠTEDROSŤ
Počas októbrovej pravidelnej zbierky na
stavbu FPC sme vyzbierali 1.998,- €. Okrem toho sme od birmovancov dostali ako
dar na ten istý cieľ 298,50 €. Prostredníctvom ABÚ TT sme z tejto sumy zaslali 260,€ na pomoc misiám. Za každý milodar
úprimná vďaka.

narodené deti“. Podporili sme tak „pro
live“ aktivity a súčasne sme týmto spôsobom vyjadrili úctu k počatému ľudskému
životu.

 ABSTINENTI
Brat Matej počas nedeľných oznamov
začiatkom novembra informoval o zaujímavej a zvláštnej púti „zápasiacich“, ktorá
bude 08. 11. v Šaštíne. Bude to národná
 ODPUSTKY
Podľa starej tradície našej cirkvi bolo púť abstinentov. Začne sv. omšou o 15,00
možné od 01. 11. do 08. 11. získať plno- a patronát nad ňou si zobrala rehoľa kapumocné odpustky pre duše v očistci. Pred- cínov.
pokladom je, že nábožne navštívime kostol  OÚ
(kaplnku), kde sa pomodlime Modlitbu
31. 10. sme obdržali od Obecného úradu
Pána a modlitbou Verím v Boha vyznáme v Červeníku 750,- €. Išlo o druhú časť dotásvoj vzťah ku Nemu. Okrem toho je treba cie, ktorú schválilo na tento rok Obecné
splniť tri podmienky: vykonať si sv. spoveď zastupiteľstvo ako pomoc pre aktivity Far(krátko pred tým, alebo potom), prijať Eu- ského spoločenstva. V mene všetkých ďacharistiu (najlepšie v ten istý deň) kujeme.
a pomodliť sa na úmysel Svätého otca
(stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Ďalej treba  C.I.N.
Dňom 14.11. v našej farnosti oficiálne
úprimne vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku
začalo
pôsobiť Občianske združenie C.I.N.
hriechu.
(cin—ako „puto“). Chceš sa stať členom
 KAROTKA V AKCII
tohto združenia aj TY? Prihlás sa a tým priĎakujeme združeniu „Karotka“ za po- ložíš ruku k dobrému dielu.
moc pri „preddušičkovom“ upratovaní cintorína.

 VŠETCI SVÄTÍ + DUŠIČKY
V tomto roku pripadol prikázaný sviatok
Všetkých svätých na sobotu. V Červeníku
bola pred večernou sv. omšou tradičná
procesia. Zástup veriacich sa so sviečkami
v rukách zhromaždil v strede dediny- pri
soche Zmŕtvychvstalého Krista- a odtiaľ za
sprievodu miestnej dychovej hudby pokračoval na cintorín. Pobožnosť za zomrelých
veriacich v Ratkovciach bola v nedeľu 02.
11. o 16,00.
 SVIEČKA
Aj v tomto roku sa naša farnosť pridala
k novembrovému projektu “Sviečka za ne24
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 ÚPRAVA STAVENSIKA
Brat Matej poďakoval tým, ktorí v týždni
od 10.11. do 15. 11. ochotne a nezištne
pracovali pri úprave priestoru okolo staveniska FPC.
 ZA MATKOU
V Trnave prebehla tradičná novéna ku
Panne Márii Trnavskej. Program visel pri
vstupe do kostola a veriaci sa s ním priebežne mohli oboznámiť. Pre záujemcov
z Červeníka odchádzal autobus spred kostola vždy o 16,10. Cena za osobu bola 2,- €.
 83
Stále zbierame umelohmotné uzávery z
pet-fliaš. Veriaci ich môžu priniesť do sakristie. Sumárne do polovice novembra sme
ich už odovzdali 83 kg.

 HODY
23. 11. sa uskutočnili tradičné červenícke
hody. Sv. omšu s nami slávil ako hosť dp.
ThDr. Marián Červený, farár z Čuňova, ktorý
dal slávnostný punc „hodovej“ liturgii. Bohoslužbu už tradične doprevádzala dychová
 „DÁVA SA NA ZNÁMOSŤ“
Počas tradičných červeníckych hodov hudba Verešvaranka. V tento deň sa udeľovyhlásil brat Matej, že v budúcom roku od val aj tradičný titul ANJEL FARNOSTI.
19. až 25. apríla plánuje poveľkonočnú V tomto roku ho získal pán Jozef Malovec.
duchovno-poznávaciu púť do La Salette + Je to iba skromné vyjadrenie vďačnosti, za
Carcasone + Lúrd + Turín. Realizáciu zveril jeho nezištnú a obetavú prácu pri stavbe
už tradične pani Ing. Gazdovej a jej CK Tar- nášho Farského pastoračného centra. Brat
Tour, s ktorou má dlhodobo dobré skúse- Matej využil slávnostnú atmosféru na poďakovanie: „Ďakujem nášmu vzácnemu hosťonosti.
vi duchovnému otcovi Mariánovi Červené NEPREHLIADNI
mu, chlapom z dychovej hudby, pani kostolOd 17. 11. začalo vysielať FF Rádio. Viac níčke, organistke, ženám, ktoré perú, žeho ňom je na www.ffradio.sk.
lia, upratujú. Ďakujem „ruženčiarom“ za
„hodové“, miništrantom za vernosť a vytr MODLITBY V SPOLOČENSTVE
V sobotu 22. 11. o 19,00 sa uskutočnilo valosť v službe. A napokon ďakujem i vám
v Leopoldove pravidelné spoločné červe- ostatným. Vždy je krásne, keď sa zhromažnícko-leopoldovské modlitbové stretnutie. dime v jednote a láske okolo Pánovho stola.“
6

podušky, koláče i mäso.
Peter po prvýkrát pocítil vo svojom
srdci hrejivý pocit šťastia. Potom sadá
a posiela list lekárovi, aby prišiel k chorej

PASTIERSKA

vnučke starej Blankovej. Na Vianoce večer,
keď tma padá na celý kraj, pán Peter sa
opatrne zakráda na faru vyspovedať sa.
-netKonečne pocítil teplo lásky!

alebo sa používala ako žezlo. V Starom
zákone sa o palici viackrát hovorí ako o
Na jednom náhrobnom kameni žezle.
v rímskych katakombách svätej Do„... Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi
mitilly z tretieho storočia nachádza útechou,“ hovorí žalmista v 23. žalme (verš
sa pôvodne pohanský symbol, ktorý 4). Mojžiš, z poverenia Božieho, zdvihnukresťania prebrali, aby Krista pred- tím palice robí veľké znamenia (Ex 9, 23.
stavili ako Dobrého pastiera. Obraz 10. 13. a i.). A palica jeho brata Árona vypredstavuje mladého muža, sedí pučí, zakvitne a prináša zrelé mandle ako
pod stromom, v pravej ruke drží znak Božieho vyvolenia (Num 17, 23).
flautu a v ľavej zaStaršou ako biskupkrivenú pastiersku
ská palica je mníšska
palicu. Pri nohách
palica, ktorá mala pripastiera leží ovečpomínať palicu proroka
ka. Nový KatechizEliáša a do kríža sa
mus katolíckej cirzavršovala do podoby
kvi prináša tento
gréckeho písmena tau.
obraz na obálke a
Z tejto podoby sa vyvina titulnej strane a
nula palica opátov a v
vysvetľuje ho nasledovne:
tejto podobe v Oriente
„Kristus, Dobrý pastier,
sa ešte stále používa.
svojich veriacich vedie a
Biskupská palica v Circhráni (ovečka) svojou
kvi na západe je na
autoritou (palica), zvokonci zakrivená vo forláva veriacich melódiou
me špirály. Toto zakripravdy (flauta) a dáva im v
venie, od epoch rotieni „stromu života“ odmánskej a gotickej,
počinúť, (v tieni) ochrany
prechováva často symkríža, ktorý otvára raj."
boly a scény z biblicBiskupská palica sa odovzdáva biskupo- kých dejín spásy: boj archanjela Michaela
vi pri liturgii jeho vysviacky po vlastnom so satanským drakom, zvestovanie archanakte svätenia so slovami: „Odovzdávam ti jela Gabriela Márii, rybársku sieť apoštotúto palicu ako znak pastierskeho úradu. lov, eucharistické symboly klasov a hrozna
Staraj sa o celé stádo Kristovo; lebo Duch a niektoré iné. V niektorých takých berlách
Svätý ťa ustanovil za biskupa, aby si riadil tróni Mária s dieťaťom Ježišom, je to symCirkev Božiu.“ Takú palicu pri svojej vy- bol ochrany biskupa, ktorý palicu nosí. Passviacke dostávajú aj opáti a opátky. V sta- tier sám musí byť chránený, aby mohol
rom Oriente bola palica znakom herolda chrániť a viesť druhých.
-Egon Kapellari-

PALICA

LITURGIA A VŠEDNÝ DEŇ

 REKOLEKCIA
V pondelok 09. 11. o 09,30 bola v našej
farnosti rekolekcia kňazov hlohovského
dekanátu. Hlavným celebrantom i kazateľom bol o. Anton Gubala, farár z Maduníc.
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LÁSKA

HO ZOHRIALA

PRÍBEH

Akú zverinu ide loviť pán Boislevent v tejto svätej noci? Ani len psa
nemá so sebou, len dlhú pušku. Ale
je naobliekaný! Má na sebe vlnenú
vestu, kožený kabát, ba aj plášť z
hrubého súkna. Tomu veru nebude
zima. Akiste ide na čakanú. „Ale
dnes, v tento svätý večer?“ Takto
a podobne si hovorili ľudia, uberajúci sa na polnočnú omšu. Peter si
nikoho nevšímal a nikomu na pozdrav neodpovedal. On nechodieval
do kostola. Dedinčania z opačnej
strany dediny zas stretli starú babku
Blankovú, ktorá sa starala o svoju
chorú vnučku. Ľudia sú už v kostole. Ozýva
sa krásny vianočný spev kolied. Mesačný
svit zalial celú krajinu. Pod snehom je všetko biele, zamrznuté. Celý
kraj je ponorený v hlbokom tichu. Peter Boislevent vkročil do svojho lesíka a sadol si na široký peň
stromu. Je mu celkom pohodlne, necíti zimu, len
čaká. Hoci aj do rána. Toho, čo mu kradne jeho drevo, musí chytiť.
„Ha, ha! Ja vám dám
kradnúť! Kradnete mi moje
drevo! Kradnete, Blanková!“ Táto sa veľmi vyľakala, pustila koniec
zástery a nazbierané halúzky jej vypadli. „Ja
som si nazbierala len suché poodlamované
halúzky, nie dobré drevo, veď to by som ani
nevládala, ani sa neodvážila, pane!“ „Suché
či nesuché, dávam vás pred súd!“ „Pán
Boislevent, u nás je veľmi zima a moja
vnučka je chorá, zmilujte sa!“
No nič nepomohlo. Stará Blanková sa
hodila na kolená do snehu a za odchádzajú22

cim Petrom zvolala: „Bože môj, tento človek nepozná, čo je to zima!“
Peter prišiel domov nejaký bledý,
strašná mu je zima, aj keď v izbe bolo poriadne horúco. Sluha prikladal do kachlí, ale
pán sa triasol na celom tele. Vstal. Naobliekal na seba, čo len mohol, a vybral sa do
dediny. Pýtal sa každého, kde býva stará
Blanková. Keď ju konečne našiel, začal ju
prosiť, že jej donesie drevo, ale musí ho
odčarovať, lebo ho isto začarovala. Stará
Blanková sa usmiala a hovorí: „Vidím, ako
vám je zima, ale veď máte dosť dreva, zahrejte sa. Ja som vám nepočarila.“
Peter odišiel do lesa, kde ležali suché
konáriky, a doniesol ich starej Blankovej.
„Tu máte svoje drevo. Dávam vám ho ako
dar, len ma odčarujte!“ „Pán Boislevent, ja
nečarujem, ale ak chcete niečo darovať,

 PRE RODIČOV
Znakom múdreho rodiča je snaha poskytnúť svojim deťom nielen dobré vzdelanie, ale i správnu vnútornú formáciu.
K správnemu rodičovskému rozhodnutiu
mohli dopomôcť aj informácie o Dni otvorených dverí na cirkevnom Gymnáziu Angely Merici v TT. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
bol v piatok 28. 11. (od 08,00 do 12,00).
 BOHATÝ TÝŽDEŇ
V pondelok 24. 11. bola namontovaná
vo FPC „ikeácka“ kuchynská linka.
V nasledujúci deň sme všetci boli „v šoku“,
nakoľko na vyhlásenú brigádu prišlo do FPC
33 žien! Výsledkom vzácneho ženského
„mravenčenia“ boli umyté okná a podlahy
v celej stavbe. Vďaka!
 ADVENT
V priebehu adventu bývajú ranné sv.
omše rorátne (pri sviečkach).
 VĎAKA
Počas novembrovej zbierky sme na stavbu Farského pastoračného centra vyzbierali
1.900 €. Bola to ostatná zbierka v tomto

roku na tento cieľ. Súčasne sme 160,-€
zaslali prostredníctvom ABÚ na podporu
diel Katolíckej charity.
 VIANOČNÁ SPOVEĎ
Blíži sa čas predvianočnej spoločnej sv.
spovede. V našej farnosti bude v Ratkovciach v utorok 16. 12. (budú spovedať traja kňazi) a v Červeníku vo štvrtok 18. 12.
(budú spovedať siedmi). Chorým bude
brat Matej vysluhovať sv. spoveď až tesne
pred Vianocami (v týždni po 21. decembri).
 TRHY ČO TRHAJÚ SRDCE A SPEVŇUJÚ
VZŤAHY
Poslednú novembrovú nedeľu sme mali
v Reštaurácii Miháliková už tradičné Farské vianočné trhy. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa už tradične angažujú v tejto aktivite. Ďakujeme i všetkým, ktorí prišli
(odhadli sme, že sa ich sumárne zúčastnilo
okolo 500 ľudí). Výťažok z výrobkov
2.300€ sme tiež dali na stavbu Farského
pastoračného centra. Zisk zo zbierky
a z trhov nám pomohol vyplatiť tri faktúry.
Vďaka za vašu obetavosť.

nepýtajte nikdy protihodnotu!“ povedala
skromne, ale jasne starenka. „Veľmi rád
vám ho darujem a nič za to nechcem.“
Vtom mu prestala byť zima a príjemné teplo sa mu začalo šíriť po celom tele. „Pani
Blanková, teraz viem, že ak chcem cítiť teplo v sebe a okolo seba, musím sa naučiť
rozdávať nezištne a pokorne.“ I zhodil zo
seba plášť a prikryl ním vnučku, čo ležala v
posteli. Po služobníkoch poslal prikrývky,
7

NAŠA PÚŤ

LA SALETTE - CARCASONE - LURDY
- TURÍN
1.deň Odchod z Červeníka o 11.00
hod., nočný prejazd cez Rakúsko do
Talianska a do Francúzska.
2.deň Skoro ráno cca o 6.00 hod.
príchod do mariánskej svätyne v La
Salette obklopenej krásnou prírodnou scenériou. Tu, v krásnom alpskom prostredí, vo výške 1800 m
nad morom sa v 19. st. dvom pastierikom zjavila Panna Mária. Deti
ju opísali ako Pannu Máriu plačúcu,
ktorá práve prostredníctvom nich
nabádala ľudí k poslušnosti a k náprave doterajšieho spôsobu života. Nocľah
na ceste do Lúrd.
3. deň Doobeda krátka zastávka v romantickom juhofrancúzskom mestečku
Carcasone. Prstenec dvojitých stredovekých hradieb s vežičkami a baštami, gotická
katedrála, stredoveký hrad, malebné kamenné úzke uličky a námestia dávajú návštevníkovi predstavu o vzhľade francúzskych mestečiek v stredoveku. Večer príchod do Lúrd, nocľah.
4. deň Prehliadka mariánskeho obvodu
- jaskyňa zjavenia, Bazilika Nepoškvrnené-

Mikuláš v Ratkovciach

MÔJ POHĽAD,
MOJA SKÚSENOSŤ

AKO TO VIDÍM JA

(Modlitbové spoločenstvo)
Už na prvý pohľad sme veľmi
zaujímavá skupina ľudí. Priam až
podozrivá. Sme vcelku ešte relatívne mladí, keďže vekové rozpätie je
od 35 do 65 rokov. Mohli by sme sa
volať Modlitbové spoločenstvo pri
farnosti Leopoldov a pri farnosti
Červeník, ale pravdupovediac zatiaľ
ešte nejaký „oficiálny“ názov nemáme. Prezentovaný návrh názvu prezrádza veľa.
Z prvých dvoch slov- modlitbové
spoločenstvo- je jasné a hovoria o tom, že
sa hlavne modlíme (aj keď nielen to, ale o
tom neskôr).
Pri farnosti Leopoldov. Ako prvý som
dal Leopoldov lebo je to väčšia farnosť a aj
členov skupinky je viac z Leopoldova ako z
Červeníka. Aj toto je však relatívne, pretože niektorí leopoldovskí členovia našej skupinky sú rodení Červeníčania, ale je to aj
naopak, lebo napríklad ja, ako Červeníčan,
8

som sa narodil v Leopoldove. A aby toho
bolo už naozaj veľa, chodia medzi nás aj
jedni manželia z Drahoviec... No, ale už
dosť tej motanice. Chcel som ňou len povedať toto: naše modlitbové spoločenstvo je
živým dôkazom toho, že mierové spolužitie
„konkurenčných farností“ je v Božom kráľovstve možné. Toto premiešanie má však
ešte ďalšiu príčinu. Pred cca 20-timi rokmikeď sme sa niektorí z nás začali stretaťbola len farnosť Leopoldov s filiálkou Červeník. Ale to už je dávno. Áno, je to veľmi
dávno čo sa stretáme a cez modlitbu a
zdieľanie sa snažíme držať jeden druhého
na ceste k Bohu. Pôvodne ako spoločenstvo mladých, ktorí prešli s osobným svedectvom o prežívaní svojej živej viery doslova celé Slovensko, cez krátku (iba niekoľkoročnú) odmlku pravidelného stretania (keď sme sa poženili a povydávali). Situácia sa zmenila pred viac ako štyrmi rokmi. Na podnet jednej Bohu milej duše sme
opäť obnovili a spravidelnili naše aktivity a
začali sa stretať (každú stredu) s jediným
úmyslom: modliť sa za kňazov v našich

ho počatia, Ružencová bazilika, podzemná
bazilika Pia X, eucharistický sprievod, večerná sviečková procesia, nocľah.
5. deň Náboženský program, možnosť
navštíviť bazény plnené vodou z lurdského
prameňa, odchod z Lúrd navečer, nočný
prejazd do Turína.
6.deň Doobeda príchod do Turína pútnický areál vybudovaný na mieste zrodu
Saleziánskej rehole Dona Bosca, turínsky
Dóm (s Turínskym plátnom), historické
centrum mesta, odchod z Turína večer,
nočná jazda v autobuse.
7. deň Návrat do Červeníka cca o 12.00
hod.
Termín: 19. 04.- 25. 04. 2015
Cena zájazdu: 270,- € (doprava, 3 x
ubytovanie, 2 x raňajky, 2 x večera, sprievodca, DPH, platba v mariánskom obvode
na prevádzkové náklady).
 Komplexné poistenie: 11,90,- €.
 Dvojposteľová izba v moteli: 9,- € na
osobu.
 Ubytovanie:
- 2 x rodinný hotel v Lurdoch (2, 3, 4
posteľové izby s vlastným soc. zariadením)
- 1 x 3 posteľové jednoduché motelové
izby s vlastným sociálnym zariadením.

La Salette
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nie kontextu a výzvam rodiny; pohľad
upretý na Krista a na evanjelium rodiny;
konfrontácia s pastoračnými perspektívami. Nad týmto prvým zhrňujúcim návrhom
sa uskutočnila diskusia v skupinách, čo bol
tretí moment. Skupiny boli ako vždy rozdelené podľa jazykov, pretože takto je to
lepšie, lepšie sa komunikuje: po taliansky,
anglicky, španielsky a francúzsky. Každá
skupina na záver svojej práce predstavila
pripomienky a všetky skupinové pripomienky boli ihneď publikované. Všetko
bolo k dispozícii, s transparentnosťou, aby
sa vedelo, čo sa deje.
V tom bode – čo je štvrtý moment –
komisia preskúmala všetky podnety, ktoré
vyšli z jazykových skupín a vytvorila Záverečnú reláciu, ktorá sa pridržiavala predošlej schémy – načúvanie realite, pohľad
na evanjelium a pastoračné úsilie – ale v
snahe zohľadniť ovocie diskusií v skupinách. Ako zakaždým, bolo odsúhlasené aj
Záverečné posolstvo synody, kratšie a podané jednoduchším jazykom než Relácia.
Takýto bol postup synodálneho zhromaždenia. Niektorí z vás sa ma môžu opýtať: «Ale, otče, a hádali sa synodálni otcovia?» No, neviem, či sa hádali, ale že hovorili silným hlasom, to veru áno! A toto
je sloboda, práve tá sloboda, ktorá je v
Cirkvi. Všetko sa uskutočnilo «cum Petro
et sub Petro», teda v prítomnosti pápeža,
ktorý je pre všetkých zárukou slobody a
dôvery, a zárukou pravovernosti. Na záver
som vo svojom príspevku poskytol súhrnný pohľad na synodálnu skúsenosť.
Takže oficiálne dokumenty, ktoré vyšli
zo synody, sú tri: Záverečné posolstvo,
Záverečná relácia a záverečný príhovor
pápeža. Iné nie sú.
Záverečná relácia, ktorá bola cieľovým
bodom celej reflexie, počnúc tou v diecézach až do daného momentu, bola teraz –
20

včera – publikovaná, a bude rozposlaná
biskupským konferenciám, ktoré o nej
budú diskutovať vzhľadom na nadchádzajúce riadne synodálne zhromaždenie v
októbri 2015. Povedal som, že včera bola
publikovaná: bola zverejnená už prv, avšak včera vyšla spolu s otázkami, určenými pre biskupské konferencie, a stáva sa
tak Lineamentami pre nadchádzajúcu synodu.
Musíme si uvedomiť, že synoda nie je
parlament, kde sa zídu zástupcovia tej cirkvi, tamtej cirkvi, či onej cirkvi... Nie, nie
je to tak. Sú tam zástupcovia, to áno, avšak
štruktúra nie je parlamentná. Je celkom
odlišná. Synoda je chránený priestor, aby
Duch Svätý mohol konať. Nebol to stret
medzi jednotlivými tábormi, tak ako v
parlamente – a v parlamente je to legitímne –, ale vzájomné konfrontovanie sa medzi biskupmi, ktoré prišlo na rad po dlhej
prípravnej práci a ktoré bude teraz pokračovať v ďalšej práci pre dobro rodín, Cirkvi a spoločnosti. Je to proces, je to riadny
synodálny postup. Teraz sa táto Relácia
vracia do miestnych cirkví a v týchto cirkvách ďalej pokračuje práca modlitby,
uvažovania a bratskej diskusie za účelom
prípravy budúceho synodálneho zhromaždenia.
Toto je Biskupská synoda. Zverme ju
ochrane Panny Márie, našej Matky. Ona
nech nám pomáha nasledovať Božiu vôľu
prijímaním pastoračných rozhodnutí, ktoré
viac a lepšie pomôžu rodinám. Prosím vás,
aby ste tento synodálny proces až do nastávajúcej synody sprevádzali modlitbou.
Nech nás Pán osvieti, nech nás vedie k
zrelosti toho, čo máme povedať všetkým
cirkvám ako synoda. A vaša modlitba za to
je dôležitá. Ďakujem.
-Vatikán 10. decembra (RV)
Preložila: Agnes Jenčíková CJ-

farnostiach. Za kňazov sa modlíme aj naďalej, Boh však odvtedy rozšíril naše srdcia aj
naše úmysly a tak sa modlíme doslova za
všetko... (aj za svetový mier). Spoločná
modlitba je podstatnou črtou nášho spoločenstva, avšak nie je jedinou. Po každom
stretnutí totiž vždy nasleduje neformálny
čas, kedy sa rozprávame o veciach bežného
života (o rodine, práci, alebo o tom, čo práve „letí“. Teda o veciach celospoločenského
charakteru.
Ak by som chcel opísať priebeh jedného
modlitbového stretnutia, tak by som začal
tým, že nie sme dokonalí a málo kedy začíname presne na čas
(o 19:00 hod). Väčšinou potrebujeme asi
10- 15 minút na to ,
aby sme sa zišli.
Schádzame sa vždy u
niekoho doma. V
priebehu niekoľkých
týždňov sa ako hostitelia
vystriedame
všetci zo spoločenstva. Každá spolu
strávená chvíľa je
nám príležitosťou, aby sme sa medzi sebou
viac spoznávali. Niektorí sa poznáme už
viac ako 20 rokov, ale sú medzi nami aj takí,
ktorí chodia na modlitbu možno len rok.
Spoznávanie, komunikácia a budovanie
vzťahov sú dôležitým východiskom našej
spoločnej modlitby. V každom spolu strávenom čase nás Boh viac a viac zjednocuje.
Učí nás niesť si navzájom naše „bremená“ a
tým nás lepšie pripravuje na modlitbu, aby
sme sa mohli stretnúť v „Jeho mene“. V
Písme Svätom sa píše, že „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene tam
som ja medzi nimi.“ A vôbec, Božie Slovo
na mnohých miestach povzbudzuje, aby

veriaci spoločne a častejšie spolu trávili
čas. My, tento spoločný čas zapĺňame najmä modlitbou. Modlitbu začíname piesňou
(verní výroku „kto spieva, dvakrát sa modlí“). Pieseň môže byť silnou modlitbou. Po
nej zvykneme vzývať Ducha Svätého, aby
nás On „naučil modliť sa tak ako treba“.
Aby nás priblížil k srdcu Boha. Aby naše
modlitby neboli iba verbálne, ale aby sme
boli schopní plne ich realizovať v súlade s
Jeho vôľou. Po prosbách nasledujú chvály a
ďakovania. V nich Boha chválime za to kým
je a ďakujeme mu za to, čo pre nás urobil a
stále robí. Pri prosbách sa zvykneme modliť
za všetko, čo potrebujeme my, naši
drahí, alebo tí, ktorí
nás o modlitbu na
nejaký úmysel požiadajú. Na záver sa
zjednotíme s celou
Cirkvou a pomodlíme sa Otče náš,
Zdravas a Sláva Otcu.
Prítomný kňaz nám
dá požehnanie. Väčšinou sa modlitby
zúčastní aspoň jeden z našich kňazov (či z
Leopoldova alebo z Červeníka). Konkrétne
modlitby sú spontánne. Teda modlím sa
tak, ako to v danej chvíli cítim. Ide väčšinou
o stručnú a jednoduchú modlitbu, počas
ktorej zároveň počúvam Boha. Boha, ktorý
sľúbil že bude medzi nami. Boha, ktorí je vo
mne, hovorí ku mne osobne, alebo cezo
mňa mojim bratom a sestrám. Načúvam
Bohu, ktorý je v bratovi či sestre a cez neho
hovorí do môjho života... A On hovorí. Naozaj hovorí do našich životov a cez prežívanie spoločného času (hlavne na modlitbe)
premieňa naše životy. Posúva nás, hýbe
nami smerom k nemu, smerom k tomu čo
9

je podstatné. Viem, že Boh je živý a že je
nám veľmi blízko. No táto vedomosť by
sama o sebe nebola ničím, ak by som túto
„múdrosť“ neprežíval ako skúsenosť života.
A táto skúsenosť života mi pomáha ináčakosi bohatšie- prežívať osobnú každodennú modlitbu, ako aj modlitbu spoločenstva.
Nie vždy som optimálne na ňu „naladený“,
ale snažím sa byť v nej verný Bohu tak, ako
najlepšie vládzem. A čo je dôležité, uvedomujem si, že aj keď ja
nie som vždy vo všetkých oblastiach môjho
života verný Bohu, On je
verný, „On seba samého
zaprieť nemôže“ a dáva
nám o čo prosíme a dovoľuje nám priblížiť sa k
nemu.“ On rúca bariéry
a prekážky, ktoré sme si
veľakrát sami vytvorili a
dáva nám poznať, že je
nám bližšie ako sme si
mysleli, či dokázali predstaviť. Môžem povedať,
že mám osobnú skúsenosť s Bohom a pravosť
tejto skúsenosti mi potvrdzuje život v spoločenstve, v spoločenstve rodiny, v spoločenstve Cirkvi, či vo farnosti. Mám skúsenosť,
že Boh je osobne prítomný na modlitebnom stretnutí. Vnímam to napríklad vtedy,
keď brat alebo sestra vedľa mňa povie
presne tú istú modlitbu, ktorú som aj ja
mal práve na jazyku. Vtedy viem, že sme
zjednotení v Jeho mene a vedení Jeho Duchom. Vnímam to aj vtedy, keď počujem o
vypočutých modlitbách a o „zázrakoch“,
ktoré sa stali po tom ako sme sa modlili na
daný úmysel. Musím však povedať, že nie
vždy alebo nie každá modlitba je vypočutá.
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Vždy budú veci, ktoré budeme musieť prijímať vo viere ako Božiu vôľu, ktorej nerozumieme. Ale to nemôže byť dôvod, aby sme
na Boha zanevreli a poľavili v úsilí byť s
pomocou jeho milosti lepší a vytrvať vo
vernosti. Som Bohu vďační za dar súkromnej modlitby, ale i za dar modlitby v spoločenstve. Viem, že je to Božia vôľa, aby ho
ľudia hľadali, spoločne nachádzali a spoločne sa povzbudzovali na ceste životom. Som
si istý, že Boh má
túžbu, aby sa čím
viacej ľudí stretalo na
modlitbe a s úprimným a otvoreným
srdcom ho hľadalo,
nachádzalo a dovolilo
mu, aby premieňal
ich život. V dokumentoch II. Vatikánskeho koncilu sa píše,
že farnosť má byť
spoločenstvom spoločenstiev. Myslí sa
tým ,že sa majú vytvárať a stretať rozličné záujmovo, či
vekovo blízke skupiny a majú byť
„dušou“ farského spoločenstva. Majú sa
učiť niesť si navzájom svoje bremená a byť
svetlom, soľou, či kvasom, ktorý prekvasí
cesto zloby tohto sveta a premení ho v
chlieb nového života. Mám nádej, že nové
Pastoračné centrum, ktoré rastie v našej
farnosti bude ozajstným centrom nového
života našej farnosti. Že v ňom bude priestor na realizáciu a rast nášho farského
spoločenstva v láske. Aby sme sa stali znakom jednoty a lásky, aby mohlo čím viac
ľudí uveriť a upevňovať sa vo viere v Pána
Ježiša.
-Ing. Juraj Kopták-

synodálneho zhromaždenia, konaného v
októbri, ktorého témou boli «pastoračné
výzvy vzhľadom na rodinu v kontexte
novej evanjelizácie». Je dôležité pripomenúť si, ako sa táto synoda konala a čo priniesla. Ako prebiehala a čo priniesla.
Počas synody masmédiá vykonávali
svoju prácu – s veľkým očakávaním a veľkou pozornosťou – a ďakujeme im, pretože tak konali až v prehojnej miere. Vyšlo
mnoho správ, vďaka! Bolo to umožnené
zásluhou Tlačového strediska, ktoré denne
usporadúvalo brífing. Avšak často bol
pohľad médií prezentovaný tak trochu
spôsobom prehľadu športových či politických správ: často sa hovorilo o dvoch táboroch, «za» a «proti», o konzervatívcoch,
pokrokových, atď. Dnes by som chcel
porozprávať, čím bola táto synoda.

alebo nie. Bola to nová vec. Zakaždým,
keď sa hľadá Božia vôľa v synodálnom
zhromaždení, sú tam rôzne pohľady a diskusia, a to nie je zlé! Nech sa to vždy deje
s pokorou a v duchu služby zhromaždeniu
bratov. Avšak nedobrou vecou by bola
predchádzajúca cenzúra. Nie, nie, každý
mal povedať to, čo si myslel.
Po úvodnej relácii kardinála Erdő nasledoval prvý kľúčový moment, v ktorom
všetci otcovia mohli hovoriť a všetci načúvali. Ten postoj načúvania, ktorí zaujali
otcovia, bol povzbudivý. Bol to moment
veľkej slobody, v ktorej každý predniesol
svoju myšlienku s paréziou [priamosťou] a
dôverou. Ako základ týchto vstupov slúžilo „Instrumentum laboris“, ovocie predchádzajúcej konzultácie celej Cirkvi. Tu je
na mieste poďakovať sekretariátu synody

Predovšetkým som synodálnych otcov
požiadal, aby hovorili s priamosťou a načúvali s pokorou, aby povedali všetko, čo
mali na srdci, a s odvahou. Na synode nebola akási predbežná cenzúra. Nebola.
Každý mohol, ba viac, musel povedať to,
čo mal na srdci, to, čo si úprimne myslel. «Ale, otče, toto vyvolá diskusie.» - Je to
pravda, počuli sme ako diskutovali apoštoli. Text nám hovorí: «Dostali sa do sporu a
nie malej hádky» (Sk 15,2). Nuž, apoštoli
zvyšovali vzájomne na seba hlas, to áno!
Pretože hľadali Božiu vôľu v súvislosti s
pohanmi, či títo mohli vstúpiť do Cirkvi

za množstvo vykonanej práce, či už pred
zhromaždením alebo počas neho. Boli naozaj znamenití.
Nijaký príspevok nespochybnil základné pravdy o sviatosti manželstva, nijaký
príspevok. Čiže nerozlučnosť, jednotu,
vernosť a otvorenosť voči životu (porov.
Gaudium et spes 48; CIC 1055-1056). Toto zostalo nedotknuté.
Všetky príspevky boli zozbierané, a tak
sme došli k druhému momentu, a síce k
náčrtu, ktorý má názov Relácia po diskusii.
Aj túto Reláciu vypracoval kardinál Erdő,
a bola rozdelená do troch bodov: načúva19

FRANTIŠEK O RODINE

AKTUÁLNE

Svätý Otec začal v katechéze
dnešnej (10.12.) generálnej audiencie nový cyklus, venovaný téme
rodiny v kontexte obdobia medzi
mimoriadnym a riadnym zhromaždením Synody biskupov o rodine.
Námestie sv. Petra privítalo ráno
medzi účastníkmi audiencie i mnoho rodín prívetivými slnečnými lúčmi. Príchod Svätého Otca výrazne
vystupňoval radostnú atmosféru.
Pápež František asi 20 minút prechádzal pomedzi zhromaždených,
požehnávajúc deti, a krátko pred
10:00 začal audienciu znakom kríža. Nasledovalo čítanie zo Skutky apoštolov (15,79): „A keď nastala veľká hádka, vstal Peter a povedal im: „Bratia, vy viete, že Boh
si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás,
aby pohania z mojich úst počuli slovo
evanjelia a uverili. A Boh, ktorý pozná
srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal
Ducha Svätého tak ako nám; a neurobil
nijaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia.“
Ako vysvetlil Svätý Otec v úvode, pred
tým, než sa v ďalších katechézach bude
venovať jednotlivým aspektom rodinného
života, sa chce dnes vrátiť k nedávnej októbrovej synode. „Je dôležité pripomenúť,
ako prebiehala, a čo bolo jej výsledkom.“
Ako poznamenal, predpokladalo sa, že
synoda, ktorej témou boli „pastoračné
výzvy vzhľadom na rodinu v kontexte novej
evanjelizácie“, bude sledovaná médiami.
„Ale pohľad médií bol však často tak trochu v štýle športových alebo politických
správ. Často sa hovorilo o dvoch tímoch,
pre a proti, konzervatívci a liberáli, a tak
ďalej. Dnes by som chcel povedať, čo bola
synoda.“(...) „V prvom rade som žiadal
18

synodálnych otcov, aby hovorili úprimne a
odvážne, a počúvali s pokorou, aby povedali všetko, čo mali na srdci, s odvahou. V
synode nebolo predchádzajúcej cenzúry,
nebola. Každý mohol, dokonca musel povedať, čo mal vo svojom srdci, čo si úprimne myslel.“
Svätý Otec zdôraznil, že synoda nie je
parlamentom, ale „chráneným priestorom“, kde je prenechaný priestor pre pôsobenie Ducha. Postupne priblížil tri dokumenty, ktoré vzišli z prác mimoriadneho
zasadnutia, vrátane včera publikovaného
dokumentu Lineamenta, ktorý je určený na
prekonzultovanie miestnym cirkvám na
celom svete, aby takto prispeli k príprave
budúcoročnej synody.
Po katechéze a pozdravoch v rôznych
jazykoch sa pápež obrátil osobitne na mladých, chorých a novomanželov: „Milí mladí
priatelia, napodobňujte Ježišovu matku,
aby ste sa s radosťou pripravili na Vianoce.
Drahí chorí, jej nebeská ochrana vám bude
oporou v každodennom nesení vášho kríža.
A jej odovzdanie sa do vôle Otca pripomenie vám, milí novomanželia, plodnú prítomnosť Prozreteľnosti vo vašej rodine.“
Prinášame plné znenie katechézy:
Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Ukončili sme cyklus katechéz o Cirkvi.
Poďakujme sa Pánovi, že nám doprial kráčať po tejto ceste a odhaliť pri tom krásu a
zodpovednosť vyplývajúcu z príslušnosti k
Cirkvi, z toho, že sme Cirkvou, my všetci.
Teraz začíname nový úsek, nový cyklus, ktorého témou bude rodina, a ktorý sa
začlení do tohto prechodného obdobia
medzi dvoma synodálnymi zhromaždeniami, venovanými tejto veľmi dôležitej skutočnosti. Preto, skôr ako sa začneme venovať rozličným aspektom rodinného života,
chcel by som dnes vychádzať práve zo
11

BIRMOVKA

NEDEĽA
19. 10. 2014 10:00
V našom farskom kostolíku sa začína vysluhovať
sviatosť birmovania. Ako
túto udalosť vnímalo 35
birmovancov? Prinášame
reakcie niektorých z nich.
1. Pred asi dvoma rokmi bola ohlásená v našej
farnosti birmovka. Nasledovala príprava. Čo si
očakával/-a, aké si mal/-a
predstavy o príprava a samotnej birmovke?
2. Bol/-a si priradený/-á do nejakej
skupinky. Spoločne ste sa pripravovali na
túto udalosť. Ako si vnímal/-a svoju skupinku?
3. Kto ti najviac pomáhal pri príprave
na túto sviatosť?
4. Môžeš nám povedať koho si si
vybral/-a za birmovného patróna a prečo?
5. Iste si netrpezlivo čakal/-a na tento
deň ,,D“. Ako si ho prežil/-a?
6. Čo to pre teba znamená teraz,
s odstupom času, že si prijal/-a sviatosť
kresťanskej dospelosti?
1. Predo mnou bola na birmovke väčšina mojich spolužiačok, kamarátky, ale niekoľko kamarátov sa aj podieľalo na príprave na birmovku v iných farnostiach, čiže
som už nejakú tú predstavu mala, z účastníckeho, ale aj animátorského pohľadu.
Stretká, birmoomše, témy, o ktorých sme
hovorili... Priamo o birmovke som však
jasnú predstavu nemala.
2. V mojej skupinke som sa cítila dobre.
Väčšina sme si boli vekovo blízke a poznali
sme sa už pred tým, takže myslím, že nám
spolu bolo fajn. Bolo zaujímavé dozvedať
sa, aké názory mali na niektoré veci ostat12

né a rozprávať sa o tom.
3. Myslím, že je ťažké, postaviť niekoho
na prvé miesto a povedať: "Toto je on."
Nemyslím, že sa to úplne dá. Veľké ďakujem odo mňa patrí viacerým ľuďom, ktorí
zohrali dôležitú úlohu, či už ide o moju
skvelú animátorku Ditku, vždy láskavého
brata Mateja, úžasnú birmovnú maminu
alebo aj mojich drahých rodičov.
4. Vybrala som si Izabelu z Aragónu,
kráľovnú Alžbetu Portugalskú. Zaujal ma jej
životný príbeh. Bola nositeľkou radosti a
pokoja. Napriek tomu, že to mala v živote
ťažké, všetko znášala s pokorou, vedela
zároveň byť v správnej chvíli odvážna a
obetovať svoje bezpečie. Je pre mňa vzorom
5. Jednoznačne s radosťou a pokojom,
ktoré so sebou prináša Duch Svätý. Mala
som neuveriteľný pocit bezpečia. V ten deň
ma predsa nemusí nič trápiť...
6. Symbol kresťanskej dospelosti má
pre mňa skôr duchovný význam. Do kostola som bola naučená chodiť od malička a
rodičia ma nemuseli nútiť. Dospelosť pre
mňa neznamená, že si môžem konečne
robiť, čo chcem, ale že je čas na zodpovednosť. Je čas byť svedkom, presne ako máme napísané na pamätnom liste. Čas túto

ním v škole. Presvedčiť dcéru, že jej dnes liať, až keď zavriem za sebou dvere bytu...
netreba umývať vlasy, lebo v škôlke sa keď na mňa počká šofér MHD, hoci mám
fotia až v piatok.
na zastávku dobrých 50 metrov behu...
Dovoliť deťom pozerať Večerníček a dať keď mi žiaci v škole rozprávajú svoje kruté
si sladkosť, ak sa pritom oblečú do pyžama životné príbehy... a večer s deťmi, keď
a uložia si veci. (Ja už nevládzem uložiť ani rekapitulujeme deň... Viem, mohla by som
tie svoje.)
možno tráviť viac času sama v tichu na
Urobiť so synom konečne tie úlohy.
kolenách... ale nestíham...“
Presvedčiť manžela a syna, že na cviče„No, možno keď odrastú deti, si ten čas
nie huslí ešte nie je príliš neskoro.
nájdeš. Neprestávaj to skúšať! Ale keď
Uložiť deti do postele.
nestíhaš, zatiaľ to nechaj na mníchov a
Vytriediť z pracovných vecí tie, ktorým rehoľné sestry... Mamy majú iný spôsob
zajtra horí termín. Odpísať na maily a vy- modlitby. Dôležité je, aby si sa nevzdialila
tvoriť dva testy z nemeckého jazyka tak, z Božieho náručia, aby si sa naňho obracaaby ich žiaci nenapísali na päťky.
la, či už si šťastná, alebo máš depky, či si v
Dať si s manželom a švagrom pohár vína kostole, v práci, v obchode alebo doma...
a usmievať sa pri debate o elektroakumu- A aby si to učila aj svoje deti.
látoroch.
Je dôležité striedať modlitbu a prácu,
Spať!!! (Načo sú tabletky na spanie? zas a znova, po celý deň, po celý život. Ale
Stačí zavrieť oči...)
nezáleží na tom, že jedno trvá tri hodiny a
...
druhé päť minút – dôležité je, že obe sa
Doba je čoraz rýchlejšia, a my chceme snažíš robiť poctivo a na 100 %.
všetko stihnúť...
Lebo každý má svoju cestu, inú spiritua„Kedy sa modlíš?“, spýtal sa ma raz môj litu, iné poslanie vo svete, iné záľuby a iné
spovedník.
zamestnanie. Podstatné je, aby sme –
„Stále“, odpovedala som. „Pred každým
podľa sv. Benedikta – všetko, čokoľvek
rozhodovaním... po každej zvládnutej úlo- robíme, robili na väčšiu slávu Božiu.“
he... keď príde na účet výplata... keď začne
-miriam.sk-
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Sprcha.
Káva.
Ťahať deti z postele.
Vychystať ich do školy
a do škôlky, seba do
práce („Ja nechcem túto
sukničku, ja chcem ružovú! A k nej sa nehodí to
zelené tričko...“ „Ozaj,
mami, zabudol som, že
máš toto podpísať...“
„Kde sú zas tie kľúče?!“
„Prečo si mi dala jahodový sirup? Ja som chcel
bazový...“ „Prídeš po mňa na obed?“
„Uuuups, mamííí, potrebujem ....... Nehovoril som ti to?“).
Urobiť desiatu a raňajky, nakŕmiť hladné
krky vrátane psa. Na jedenie mi už čas nezostáva.
Rozviezť deti a zaviezť auto do servisu.
Odučiť 6 hodín bez raňajok, a kvôli autu
aj bez obeda. V prestávkach vybaviť 1000
drobností spojených s triednictvom a organizovaním exkurzie...
Ísť (pešo) po auto do servisu a nechať
tam polovicu mesačného platu.
Ísť (už autom) naspäť do školy.
Bageta z pumpy.
Doučovanie o tretej – konečne jeden
žiak, ktorý to CHCE vedieť...
Opraviť koncoročné písomky a zapísať
známky do učiteľského zápisníka, klasifikačného hárku a internetovej žiackej knižky,
ktorú nikto nečíta.
Vziať si zvyšok práce domov na večer.
Vybrať peniaze z bankomatu.
Vyzdvihnúť dieťa zo škôlky – zaplatiť fotenie tried, ktoré bude v piatok.
Vyzdvihnúť dieťa zo školy – zaplatiť fote16

zodpovednosť prijať, byť plnohodnotným
kresťanom, svedčiť svojim životom a zároveň právo na dary Ducha Svätého, ktoré sú
prisľúbené každému z nás a požehnanie.
Martinka Koptáková

PLNÝ PLYN

nie tried, ktoré bude vo štvrtok.
Na pošte zaplatiť nahromadené šeky za
stravu a krúžky detí.
Nakúpiť potraviny, drogériu a lieky – a
peňaženka je opäť prázdna...
Ťahať deti z ihriska domov.
Vyvenčiť psa.
Motivovať dieťa na písanie domácich
úloh... Prvý pokus neúspešný.
Druhá káva.
Prvý pohár vody.
Naliehavo žiadať dieťa, aby si splnilo
svoje školské povinnosti!
Vraj to hneď urobí, len sa musí vykakať...
Povysávať, naložiť práčku, požehliť suché prádlo zo včera, aby si syn zajtra mal
čo obliecť. Každý deň zelené kolená od
trávy, občas aj deravé...
Pripraviť večeru a nakŕmiť deti, seba a
kňučiaceho psa.
Vypočuť si všetky novinky zo školy a
škôlky, vyriešiť všetky problémy...
Umyť riad. Netreba – prišiel manžel! (A
s ním aj jeho brat, bude u nás nocovať.)
Umyť deti.
Synovi umyť vlasy pred zajtrajším fote-

1. Bol som zvedavý ako bude celá príprava prebiehať, mal som aj strach, že ju
nezvládnem, ale nakoniec prebehla v poriadku, bez problémov a doba prípravy pre
mňa ubehla pomerne rýchlo.
2. Cítil som sa v nej dobre, väčšinu ľudí
som poznal, no taktiež som aj zopár ďalších
spoznal a doteraz sme kamaráti. Taktiež mi
pomohla zlepšiť sa v kolektívnej práci.
3. Neviem povedať, kto mi pomohol
najviac, pretože všetci mi veľmi pomohli.
Pomáhali mi rodičia, aj stará mama, taktiež
mi občas pomohol aj pán farár a samozrejme animátori.
A. K.
1. Moje predstavy prípravy na birmovku boli vlastne podobné ako sa aj príprava
odohrala a teda že sme boli rozdelený do
skupín a každý sme mali svojich animátorov s ktorými sme mali stretnutia. Prekvapilo ma to že sme mali byť každé stretnutie
u niekoho doma .
2. Cítil som sa v nej celkom fajn. Všetkých, s ktorými som bol v skupine poznám
už od detstva. Aj keď niektorí sú dosť svojský pri samotnej sviatosti sa snažili a boli
lepší ako obvykle.
3. Najviac mi pomáhali moji animátori,
moji rodičia a samozrejme hlavne Brat Matej .
4. Vybral som si Františka z Assisi, pretože sa mi páčili jeho dobré skutky.
5. Tento deň som prežil v radosti. Bol to
pre mňa dôležitý deň.
6. S odstupom času si uvedomujem, že
to bola pre mňa veľká udalosť.
Janči
1. Po vyhlásení birmovky som vôbec

nevedela čo očakávať. Nakoľko chodím do
školy v Hlohovci, väčšina mojich spolužiakov bola už dávno po birmovke. Stretávala
som sa s viacerými postojmi k príprave, tak
som bola úprimne zvedavá ako to bude
vyzerať v Červeníku. Na pravidlá, podpisy,
animátorov, povinné stretnutia a podobne.
Na prvom stretnutí, kde sme boli rozdelení
do skupiniek a dozvedeli sa priebeh prípravy sme sa stretli aj s animátormi, ktorí nás
mali pri našej ceste sprevádzať. Očakávala
som, že príprava budú povinné, tak povediac nezáživné, stretnutia a po splnení všetkých podmienok príde sviatosť birmovania.
Príprava a birmovka mi však dali toho oveľa
viac...
2. Dostala som sa do skupiny plnej úžasných dievčat a myslím, že nám vzájomná
spolupráca pri príprave celkom fungovala.
Stretávali sme sa tak často, ako to bolo
možné. Stretnutia sami o sebe boli super,
plné modlitby, debát a diskusií o Bohu,
láske, vzťahoch a samotnej birmovke.
3. Najviac ma inšpiroval brat Matej so
svojimi kázňami na omšiach pre birmovancov, vďaka ktorým som sa hlbšie zamýšľala
nad prijatím Ducha Svätého, moja birmovná animátorka Ditka Hrašková, ktorá ma
viedla na ceste prípravy a moji rodičia, ktorí
mi idú príkladom.
4. Ako patrónku som si vybrala Johanku
z Arku, ktorá bola veľkou bojovníčkou, veliteľkou, cieľavedomou a silnou ženou
a ktorá sa vďaka svojej viere stala hrdinkou.
5. Na deň “D” som sa veľmi tešila, bola
som plná očakávania. Bol pre mňa obrovským duchovným zážitkom, plný emócií a
radosti z toho, že sa zo mňa stala dospelá
kresťanka.
6. Veľký duchovný posun na ceste mojej
viery.
Laura Adamkovičová
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väčšinového Slovenska.
A vôbec tu nejde o žiadne ľudské práva.
Je obmedzením „ľudských práv“, keď nazveme manželstvom zväzok medzi mužom
a ženou?
Odkedy existuje právo na adopciu? A
môže si adoptovať dieťa hocikto? Je teda
obmedzením „ľudských práv“, keď osoby
rovnakého pohlavia si na Slovensku nebudú môcť adoptovať deti?
A odkedy je „ľudským právom“ umožniť
deťom – často bez vedomia a súhlasu rodičov – účasť na sexuálnej výchove predpísanej štátom? A kto je to Štát? Akú sexuálnu
výchovu odovzdá našim deťom? Čo môže
rodič robiť v situácii, že štát indoktrinuje
dieťa hodnotami a názormi, s ktorými on
nesúhlasí? Aké sú možnosti rodiča, ak by
chcel, aby štát učil inú sexuálnu výchovu?
Je dobré, keď referendum budí polemiku a keď sa o téme diskutuje. Ale je nesprávne, keď táto téma podlieha surovej manipulácii.
Referendum
o
ochrane rodiny, ktoré
sa uskutoční 7. februára
2015, nie je ani referendom o prezidentovi
Kiskovi, ani o Smere,
ani o našom tmárstve,
ani o ľudských právach.
Jednoducho je len o
tom, o čom sú jeho
otázky: či manželstvom
budeme nazývať len
zväzok medzi mužom a
ženou, či má byť umožnené osobám rovnakého pohlavia adoptovať
si deti a či môžu rodičia
alebo ich deti odmiet-

nuť účasť na vyučovaní sexuálneho správania, s ktorým sami nesúhlasia. Neobmedzuje to žiadne ľudské práva – ani prvej, ani
druhej, ani tretej generácie.
Referendum je demokratický nástroj.
Môže skončiť s nízkou účasťou alebo so
zamietavým stanoviskom. A bude to úplne
v poriadku. Tak, ako sa o referendum
úspešne snaží Aliancia za rodinu, môže sa
oň usilovať ktorákoľvek iná skupina občanov Slovenskej republiky. Je zvláštne, keď
práve „demokratom“ prekáža referendum
ako hoci nedokonalá, ale predsa použiteľná
forma realizácie občianskej moci. Pritom
napadá úplne jednoduchá otázka: bude
demokracia naozaj vládou väčšiny alebo
BEZ BOŽIEHO POŽEHNANIA,
MÁRNE NAŠE NAMÁHANIA!

V nedeľu Krista Kráľa, ktorá bola
zároveň hodovou slávnosťou nášho
kostola Obetovania Panny Márie,
som z rúk nášho pána farára- brata
Mateja- a hosťa- dôstojného pána
Mariána Červeného- obdržal titul
Anjel farnosti roka 2014.Táto milá
slávnosť sa odohrala za prítomnosti
preplneného kostola. Bol som milo
prekvapený a priznám sa aj potešený z tohto krásneho ocenenia mojej
práce vo farnosti, hlavne však pri
stavbe Farského pastoračného centra Červeník.
Chcem však pripomenúť skutočnosť, že
ja sám by som toho veľa nedokázal, ale s
pomocou Božou a s pomocou ďalších obetavých brigádnikov a vedúceho stavbypána Romana Gábriša- sa nám podarilo
dostať toto naše dielo do stavu, v akom sa
momentálne nachádza. Chcem preto poďakovať každému, kto sa pričinil čo i len
jednou účasťou na brigáde a pomohol k

SLOVO ANJELA

VEĽA KRIKU PRE REFERENDUM

Plánované budúcoročné referendum o ochrane rodiny dvíha zo
stoličky najmä „liberálnych“ komentátorov. To by možno ani neprekážalo, keby slovenská žurnalistika
dosahovala aspoň akú-takú základnú úroveň, ale, žiaľ, už neprekvapuje, ako odporcovia referenda vytrvalo manipulujú verejnú diskusiu. Nejde o žiadnu slobodnú výmenu názorov, ale o jednostranné masírovanie.
Prečo?
Skrýva sa za tým strach. Strach,
že referendum dopadne úspešne a
že jeho výsledkom bude „ochrana
rodiny“, o ktorej toto referendum
chce byť. Strach zo zistenia, že hodnotový systém „ľudsko-právnych aktivistov“ sa vymyká „hodnotovému systému“

diktatúrou menšiny? Má sa menšina prispôsobiť väčšine alebo naopak?
Žijeme v slobodnej spoločnosti (?). Mali
by sme slušne a čestne, no rovnako slobodne a dôstojne zápasiť o podobu našej
krajiny – a teda o to, aký prístup zaujme
Slovensko aj v otázkach manželstva, rodiny
a výchovy detí. Bez ohľadu na výsledok
referenda, zápas o podobu rodiny bude
pokračovať aj po 7. februári.
Zatiaľ sa však zdá, že Slovensko po
štvrťstoročí od Nežnej revolúcie ešte nevyzrelo ani na demokraciu, ani na diskusiu,
ani na dialóg v pravde.
-Jakub Sopko, Postoy.sknapredovaniu budovania tohto stánku.
Vyzdvihnúť by som chcel však najochotnejších a najobetavejších kolegov, na ktorých
som sa mohol vždy úspešne obrátiť s prosbou o pomoc. Boli to hlavne páni Marián
Pápež, Ján Tomulec, Ján Čierňava, Anton
Šabo či Peter Brezovský, ktorí boli ochotní
pomôcť vždy keď som ich o to požiadal.
Nerád by som však vynechal obetavcov z
našej Ratkovskej filiálky, pánov Benedikta
Žigu a Viliama Sobotu, ktorí tiež obetavo
prispeli svojou pomocou a v prípade väčšej
práce aj priviedli ďalších Ratkovanov. Poďakovať sa tiež chcem dobrodincom za sprevádzanie našej práce modlitbami a materiálnou pomocou pri občerstvení brigádnikov. Všetci títo obetavci vytvorili taký malý
Zbor anjelov našej farnosti.
Napokon, nie však v poslednom rade,
chcem pripomenúť, že bez Božieho požehnania by boli márne naše namáhania, preto
za nás všetkých ďakujem Pánu Bohu za
jeho lásku a požehnanie našich prác.
-Jozef Malovec, Anjel farnosti 201415

