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Mriežku treba vyplniť 

tak, aby  každý štvorec 

3x3, riadok a stĺpec obsa-

hovali čísla od 1 po 9. 

Čísla sa nemôžu opako-

vať. Súčet čísel v každej 

zo súvislých šedých ob-

lastí musí byť presne 14. 

Na riešenie nie sú po-

trebné žiadne matema-

tické vzorce ani výpočty, 

stačí len logicky uvažo-

vať. 
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 Prečo Ježiša Krista neutopili, ale ukrižovali? A kto už by chcel mať nad dverami 
akvárium?  
 Ktoré víno je najsilnejšie? Omšové. A prečo? Jeden ho pije a všetci spievajú.  
 Prišiel ktosi k nebeskej bráne a veľmi sa smeje. Pýtajú sa ho, čomu sa tak smeje. 
„Nuž, tam na operačnom stole sa ešte so mnou trápia a ja som už tu! 
 V kostole—babka zaspala... Zvončekár zvoní pod nosom, aby ju zobudil, ona sa 
ohnala: „Heš, Rysuľa!“ 

 Pani katechétka sa na prvej hodine náboženstva pýta: „Ako sa voláš?“ 
„Pepepeter.“ „Prepáč, nevedela som že si koktavý.“ „Ja nie, ale zato kňaz ktorý 
má krstil.“  
 Hrá sa chlapec na pláži a jeho stará mama ho pozoruje. Zrazu príde veľká vlna a 
chlapca vezme so sebou na more. Stará mama sa začne modliť: „Prosím ťa, Bože, 
vráť mi môjho jediného vnuka späť!“ Zrazu príde ďalšia veľká vlna a chlapec je 
späť. Stará mama sa pozrie do neba a hovorí: „On mal čiapku!“ 
 Desatoro Barbie: 1. Ja som, ZRKADLO, tvoja bohyňa, nebudeš mať okrem 
mňa iné predmety do ktorých by si sa pozerala. 2. Neber meno Barbie do úst. 3. 
Pamätaj, že každý deň musíš vystriedať aspoň 10 rôznych modelov šiat. 4. Cti 
svoje šaty a svoju obuv. 5. Nevyhodíš. 6. Nepredáš. 7. Nepoškodíš. 8. Nebudeš 
urážať make-up inej Barbie. 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po šatách druhej Barbie. 
10. Nebudeš žiadostivo túžiť po topánkach inej Barbie.  
 „Náš pán farár sú už ako Pánbožko—cez týždeň neviditeľný a v nedeľu nepocho-
piteľný.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

učíme sa žiť určitým spôsobom, napodobňuje-
me ich životný štýl. Keďže deň ma 24 hodín, 
človek si ich musí čo najefektívnejšie rozdeliť. 

Každý človek, najmä mladý, mal by sa zamys-
lieť nad svojimi plánmi, túžbami a danosťami. 
Nestačí len romanticky snívať, a neurobiť nič 
pre to, aby sa sen stal skutočnosťou. 

O čase sa hovorí: čas letí ako voda, čas sa 
nevráti, čas sa nezastaví, a preto ho treba ro-
zumne využiť vo svoj prospech i v prospech 
celej spoločnosti. 

Nech čas, ktorý je pred nami, nás posilni na 
tele, ale aj na duši. 

Mladí sa tešia, že sa skončila práca 
cez školský rok a že sa začínajú dávno 
vytúžené, krásne prázdniny. Nebudú 
musieť skoro ráno vstávať, ponáhľať sa 
do školy, nebudú musieť niekoľko hodín 
presedieť v tvrdých laviciach, ani si lá-
mať hlavu nad učením, ani sa trápiť s 
domácimi úlohami. Celý deň, od rána 
do večera, im bude patriť. A to celé dva 
mesiace. Ale je to naozaj tak? 

Pred nami je čas, kedy sa viac ako 
inokedy spomína slovo dovolenka, od-
dych, relax, čas pre seba a pre rodinu... 
Počúvame otázky: Ako prežiješ tento 
čas? Ako ho využiješ? Ktoré miesta 
chceš navštíviť? No čas, ktorý je pred 
nami, je potrebné tráviť podľa vlastných 
záľub, potrieb, ale aj možností tak, aby 

nás to ešte viac posilnilo. 
Dobre využitý voľný čas môže z človeka vy-

tvoriť vzdelaného, kultúrne i fyzicky vyspelého 
človeka. Vo svojom voľnom čase, ako aj cez 
prázdniny, si človek utvára svojsky spôsob živo-
ta v súlade s požiadavkami a potrebami našej 
spoločnosti. 

Keď svätý Ján Bosco prehovoril na konci 
školského roku k svojim žiakom, dával im takúto 
výstrahu: „Pamätajte si, že počas prázdnin sa-
tan zbiera hojnú úrodu.“ Svätý Ján Bosco mal 
pravdu. A akú pravdu! Mnoho detí a mladých – 
zvlášť počas prázdnin, keď sú niekde preč z 
rodičovského domu, zlý duch takto pokúša: „Tu 
ťa nikto nevidí, nikto ťa nepozná, tu si môžeš 
robiť, čo sa ti zapáči. Doma je to niečo iné. Tam 
dozerajú tvoji rodičia, učitelia, známi. Ale tu si 
to môžeš dovoliť.“ A deti a mládež sa dávajú 
strhnúť do nastavenej pasce. Vystrájajú, kde a 
koľko môžu, robia škody, kradnú, neslušne sa 
správajú. Inokedy zlý duch môže našepkať: 
„Prečo sa modlíš? Prečo ideš v nedeľu do kosto-
la?“ A znovu sa nájdu takí, ktorí poslúchnu tieto 
diablove navádzania. 

Rodičia a rodina sú prví, ktorí majú koordino-
vať tento čas voľna. Majú byť aj vzorom pre 
svoje deti, lebo oni preberajú ich príklad a po-
tom ho uskutočňujú vo vlastnom živote. Od 
svojich rodičov preberáme vzory správania sa, 
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sekretárom a bratom Matejom Mons. Ján 
Orosch, trnavský arcibiskup. Jeho návšteva 
mala jednoduchý dôvod: prišiel poďakovať 
veriacim za ich angažovanosť počas refe-
renda o rodine, pretože sa ho v Ratkov-
ciach zúčastnilo percentuálne najviac ľudí 
z celého trnavského regiónu. Na pamiatku 
im daroval ručne maľovanú veľkonočnú 
sviecu.   
 STARÉ V NOVOM 

22. marca (od 16,00 do 19,00) sme mali 
Farský veľkonočný trh. Po prvýkrát sa 
uskutočnil v priestoroch nového Farského 
pastoračného centra. Brat Matej poďako-
val všetkým, ktorí sa ho zúčastnili. Výťažok 
(1.120,- €) sa použije na zabezpečenie det-
ského ihriska. 
 PREDVEĽKONOČNÁ SPOVEĎ 

Spoločná predveľkonočná spoveď v na-
šej farnosti bola v Ratkovciach 24. 03. (od 
15,00 do 17,00) a v Červeníku 26. 03. (od 
09,00 do 12,00 a od 15,00 do 17,00). Zme-
na však bola v tom, že pri tejto dôležitej 
akcii chýbal brat Matej. Jeho neúčasť spô-
sobila choroba, ktorá „prišla“ pre kňaza v 
najkomplikovanejšom predveľkonočnom 
čase.  

 4X VĎAKA 
Brat Matej: 1) Poďakoval veriacim že sa 

v hojnom počte zúčastnili predveľkonočnej 
sv. spovede. 2) Poďakoval za osvieženie, 
ktoré ženy pre spovedajúcich kňazov ne-
zištne pripravili v sakristii. 3) Nezabudol ani 
na Ružencové spoločenstvo, ktoré zaplatilo 
pre siedmych spovedníkov obed v Reštau-
rácii Miháliková. 4)Vyjadril vďaku Združe-
niu Karotka a všetkým, čo sa podieľali na 
predveľkonočnom upratovaní cintorína a 
okolia kostola. 

 DOCENENIE 
25. 03. sme si pripomenuli Deň počaté-

ho života. S úctou sme zahrnuli všetky 
matky a otcov do modlitby. 

 DUCHOVNÁ OBNOVA 
Od 09. 03. do 15. 03. bola 

v siedmych farnostiach nášho deka-
nátu Pôstna duchovná obnova. Do 
tejto aktivity sme sa opäť zapojili aj 
my. Znamená to, že počas celého 
týždňa mal v našom kostole sv. om-
šu vždy iný kňaz. Témou obnovy bo-
lo ZMIERENIE. Každodenne plný 
kostol veriacich prezrádzal mimo-
riadny záujem o takúto formu pas-
toračného programu. Bolo to isté 
oživenie farnosti a verím, že aj po-

vzbudenie. Obnova bola končená celonoč-
nou adoráciou. 

 CESTA BOLESTI 
Počas celého pôstneho obdobia bývala 

v kostole v piatok o 17,15 a v nedeľu o 
15,00 tradičná pobožnosť krížovej cesty. 
Vo svetle Ježišovho kríža sme sa znovu učili 
objavovať svoju vlastnú ľudskú hodnotu.  
 NÁVŠTEVA V RATKOVCIACH 

Tohtoročná Piata pôstna nedeľa 
(22. 03.) sa mimoriadne zapíše do 
„ratkovských análov“. V našom filiálnom 
kostolíku slúžil sv. omšu spolu so svojim 
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Tajničku tvorí 41 nevyškrtaných písmen. Autorom osemsmerovky je Mgr. Marek Pataky. 
Legenda osemsmerovky: ASERTIVITA, ATLAS, CLONA, DOHODA, DUSÍK, EPOCHA, FYZI-
KA, HANBA, HLINA, INVAR, KNIHA, KOCKA, KONDÍCIA, KOTLY, KUPOLA, NÁLET, NÁVRH, 
NÁZOR, NEROVNICA, NINIVE, OBETE, OCTAN, ODVAHA, OKOLÍK, OKOVY, PANAMA, PLA-
NÉTA, PLAVEC, PLEVY, POVLAK, RULETA, RYBA, SALÁMA, SLOVNÍK, SNAHA, SNEMY, SO-
NAR, STANICA, STRACH, TERÉN, ŽABA, ŽIACI, ŽIVEC. 

4  Mnohí z vás bude-
te písať z výletov 
pohľadnice alebo 

listy svojim novým kama-
rátom. Keď postupne 
vyškrtáte nasledovné 
slová, dozviete sa, čo 
treba napísať na list, aby 
ho doručili na poštu v 
správnom meste či dedi-
ne: BANKA, VRECE, POŠ-
TOVÝ HOLUB, KINO, AD-
RESÁT, ODOSIELATEĽ, 
POSOL, SNÁR, PROTEKCIA, 
LIST, DORUČITEĽ, PRÍJEM-
CA, KOLOK,NOVÁ HRA, 
KÚPEĽ, TRÚBKA, PRISPIE-
VATEĽ, ATLAS, ŠKATUĽA, 
KOLEDNÍK, BALÍK, OBEH, 
ÚRAD, POŠTA, TAŠKA. 
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 ZIMNÝ STRIEDA LETNÝ 
Na Kvetnú nedeľu (29. 03.) bola zmena 

zimného času na letný (z 02:00 na 03:00). 
 LIST Z ČIECH 

Vzácny list s pozdravom pre všetkých 
nám napísal náš rodák- čitateľ MANOČE- 
pán Florián Vančo z Čáslavy v ČR a súčasne 
obetoval na FPC 5000 Korún českých, čo je 
v prepočte 182,- €. V mene všetkých mu 
listom za štedrosť poďakoval brat Matej. 
Uverejňujeme jeho časť:  
„Vážený pán Vančo! 

S úctou Vás pozdravujem a súčasne Vám 
chcem poďakovať za list, ktorý mi včera do-
ručila naša pani poštárka. Bol som milo 
prekvapený Vašou reakciou na naše farské 
noviny MANOČE, lebo my, ktorí ich zosta-
vujeme- Ing. Terezka Sobotová z Ratkoviec, 
Matúš Ješko a ja- nie sme profesionálni no-
vinári. Sme iba amatéri a nadšenci, ktorí sa 
snažia súčasným Červeníčanom (aj vereš-
várskym rodákom)- okrem farských, či 
obecných aktualít- ponúknuť zopár pek-
ných myšlienok... O to viac si vážime Vaše 
ocenenie.  

Pán Vančo, chcem sa ale najmä poďako-
vať za Vašu finančnú podporu na dostavbu 
nášho pastoračného centra. Ako dôchodca 
to iste nemáte v súčasnej celosvetovej eko-
nomickej situácii ľahké, no i napriek tomu 
ste prejavil toľkú štedrosť. Nech Vás za to 
dobrý Boh odmení. V priebehu budúceho 
týždňa peniaze premením v niektorej 
z bánk v Trnave. Ešte raz Vám veľká vďa-
ka... Brat Matej“. 

 „STRIEDAČKA“ 
Keďže choroba pripútala brata Mateja 

dlhšie na lôžko, Veľký týždeň prežili veriaci 
so zastupujúcimi kňazmi. Obrady Zeleného 
Štvrtka a Veľkého Piatku v Červeníku slávil 
vojenský duchovný dp. dekan, podplukov-
ník Mgr. Juraj Sitaš a obrady Bielej Soboty 
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zasa dp. Mgr. Pavol Minarovský z Trnavy. 
V Ratkovciach celý Veľký týždeň 
„zaskakoval“ dp. Mgr. Anton Gubala 
z Maduníc. Brat Matej sa „zjavil“ pri oltári 
až na Veľkonočnú nedeľu: „Ďakujem mo-
jim spolubratom- kňazom-, ktorí ma 
s veľkou ochotou- hoci boli sami vypätí- za-
stúpili počas mojej choroby a súčasne aj 
všetkým vám za pomoc pri príprave dôstoj-
ného priebehu veľkonočných obradov, ako 
i za účasť na Liturgii sv. Trojdnia.“ 
 OFERA 

Na tradičnú Veľkonočnú oferu sa vyzbie-
ralo 970,-€. Okrem toho sme prostredníc-
tvom ABÚ TT obetovali 320,-€ na podporu 
prenasledovaných kresťanov a údržbu Bo-
žieho hrobu v Jeruzaleme. Za každý milo-
dar Pán Boh zaplať. 

 OMŠA A DETI 
V piatok býva pravidelne  sv. omša pre 

deti. Brat Matej prosil najmä rodičov pr-
voprijímajúcich detí, nech dbajú na to, aby 
sa ich deti týchto sv. omší zúčastňovali.  

1  Ktorou cestou sa dostane 

Jonáš v tomto horúcom 

počasí k chutnej zmrzline? 

Ahojček, deti! 
Po dlhom a „úmornom“ 

školskom roku sú konečne tu! 
Asi je zbytočne sa pýtať, čo je 
práve pred nami, však? Ach 
jaaaaaaj, tak veľmi milovane, 
dlho a netrpezlivo spomínané, 
vytúžené prázdniny! Najkrajšie 
obdobie z celého školského 
roka! Školské tašky, taštičky, 
batohy a batožteky sa tiež 
tešia na zaslúžený oddych. Veď 
čo sa len nanosili ťažkých ve-
domostí do školy i zo školy. 
Pevne dúfam, že ich len tak 

nehodíte do kúta! Sem-tam ich aspoň 
pohlaďte pohľadom, veď si to zaslúžia! 

Sú pred nami dva krásne mesiace 
prázdninových, no určite nie prázdnych 
dni. Cez prázdniny navštívite a spozná-
te nové miesta, nájdete si nových ka-
marátov, čakajú vás nove zážitky. A tá 
kopa fotografií! Tie najkrajšie chvíle si 
veľmi starostlivo uložte do pamäti. 
Budete mať počas nasledujúceho škol-
ského roka na čo s radosťou spomínať. 
Nuž budem ďalej „šetriť“ slovami, a 
vhupneme spoločne do vašich – našich 
„hlavičkolámačiek“ na čas prázdninový. 
To aby vám i nám nezhrdzaveli hlavič-
kové závity! 

Príjemné „hlavičkolámanie“! 
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2  Pospájaj-

te jednot-

livé body 

od 1 do 36. Do-

zviete sa, čo nám 

bude cez leto 

častejšie „tróniť“ 

na nose? ? 

3  V tejto 

úlohe sa 

dozviete, na 

čo nemáte zabud-

núť cez prázdniny 
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 LA SALETTE + CARCASSONE + LURDY + 
TURÍN 

26. 04.  o 11,30 odišla na púť do Lúrd 
skupina našich farníkov. Autobus bol pri-
stavený okolo 11,00 pri zvonici. Počas ne-
prítomnosti brata Mateja, ktorý putuje 
spolu s veriacimi, ho v naliehavých prípa-
doch zastupoval dp. Dr. Patrik Bacigál 
(mobil 0905419395). 

 VEĽKONOČNÝ KONCERT 
V nedeľu- 26. 04. o 15,30- bol vo far-

skom kostole v Červeníku Veľkonočný kon-
cert. Účinkovali žiaci z husľovej triedy, ako 
aj Marek Bielik (trúbka) a Martin Vavro 
(organ).  

 LITANIE 
Celý mesiac kvetov bývali v našich kos-

toloch tradičné Loretánske litánie. Aj my 
sme s celou cirkvou vyjadrovali nimi úctu 
k Ježišovej a našej Matke Márii.  

 1. MÁJ 
1.mája sme putovali na Katarínku. Iste 

nemusíme vysvetľovať, že ide o zrúcaninu 
starodávneho kostola a kláštora neďaleko 
Chtelnice. Odchádzali sme o 08,00 autami 
spred „verešvárskej“ zvonice. Bolo nás 22. 
Po opekačke, dostatočnom vyšantení na 
krásnych lúkach a jarnej dávke dobrej 
chtelnickej zmrzliny (naozaj je dobráJ), sme 
sa okolo 15,00 vrátili domov. Ďakujeme za 
pekné spoločenstvo.  

 EŠTE RAZ 1. MÁJ 
 „Prvomájový program“ pokračoval po 

večernej sv. omši. V našom farskom kosto-
le koncertoval mužský spevácky zbor CORO 
MONTEGALETO z talianskeho Bussolenga.  
 PODPORA 

Na podporu seminaristov sme prostred-
níctvom ABÚ TT zaslali 150,- €.  

 Deň „D“ 
V týždni od 11. 05. do 16. 05. sa začala 

intenzívna najbližšia príprava detí pred pri-

jatím prvého sviatostného rozhrešenia (1. 
sv. spovedi)  a prvým sv. prijímaním. Brat 
Matej sa s deťmi denne stretal okolo Pá-
novho stola a Božieho slova. Sv. omša bola 
vždy zameraná na nich. Samotná slávnosť 
prvého sv. prijímania bola 17. 05. o 10,30. 
Zraz detí bol o 10,15 pri soche zmŕtvych-
vstalého Krista, odkiaľ išiel sprievod do kos-
tola. Počas slávnosti mali jednotlivé rodiny 
prvoprijímajúcich detí rezervované lavice 
v kostole. Kvôli ľahšej orientácii bol rozpis 
rezervovaných miest na kostolnej výveske. 
V nasledujúci pondelok po večernej sv. om-
ši sa všetky deti zišli na „mlspárty“ vo FPC. 
Po obetných daroch z nedele- z chleba 
a torty- nezostalo NIČ! Padli za obeť... Pre 
21 detí a ich príbuzných to bol veľký osob-
ný zážitok.  
 PREPÁČTE 

24. 05. zostal brat Matej v šoku. Jeho 
najbližší spolupracovníci v najvyššom utaje-
ní pripravili oslavu jeho 65- ročného život-
ného jubilea. V stretávacej miestnosti FPC 
sa zhromaždilo 80 ľudí rôznych vekových 
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ČUČORIEDKOVÝ 

CHEESECAKE 

Suroviny: 500 g jemné-
ho tvarohu, 1 kyslú smota-
nu, 1 smotanu na šľahanie, 
6 želatín, 1 balíček BeBe 
keksov, 100 g masla, 500 g 
čučoriedok a 3 PL cukru. 

Postup: Bebe keksy 
rozdrvíme a zmiešame s 
rozpusteným maslom. V 
miske zmiešame tvaroh, kyslú smo-
tanu, vyšľahanú smotanu a rozpus-
tenú želatínu (3 plátky). Na spodok 
tortovej formy dáme rozdrvené 

bebe keksy a na to smotanovo-tvarohovú 
plnku. Čučoriedky ohrejeme s cukrom v 
hrnci a keď si pustia šťavu zmiešame s 3 
plátkami rozpustenej želatíny. Poslednú 
vrstvu dáma do tortovej formy a odložíme 
do chladničky cez noc. Hotový cheesecake. 

ZÁKUSOK SIEDME NEBO 

Suroviny: 3 ks tortových oblátok. Cesto 
1: 5 bielok, 5 lyžíc kryštálového cukru,50 g 
kakaa, 2 lyžice polohrubej múky. Cesto 2: 5 
bielok, 5 lyžíc kryštálového cukru, 100 g 
mletých vlašských orechov, 2 lyžice polo-
hrubej múky.  Plnka: 10 žĺtkov, 10 lyžíc 
kryštálového cukru, 6 lyžíc hladkej múky, 
500 ml mlieka, 250 g masla, 1 vanilkový 
cukor 

Postup: Bielka vyšľaháme mixérom do 
tuhej peny a postupne pridávame cukor. 
Kakao zmiešame s polohrubou múkou a 
pridáme k bielkom - premiešame už len 
lyžicou. Pripravíme si vyšší plech na peče-
nie. Na dno položíme oblátku a navrstvíme 
kakaové cesto. Vložíme do vopred vyhriatej 
rúry a pečieme pri teplote 200 stupňov cca 
15 minút. Bielka vyšľaháme mixérom do 
tuhej peny a postupne pridávame cukor. 
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Mleté vlašské orechy zmiešame s polohru-
bou múkou a pridáme k bielkom - premie-
šame už len lyžicou. Rovnakým spôsobom 
upečieme aj orechové cesto. 

Krém: Žĺtka zmiešame s múkou, pridáme 
100 ml mlieka a dôkladne premiešame, aby 
sme nemali hrudky. Zvyšné mlieko dáme 
do hrnca, pridáme cukor a necháme ho 
rozpustiť. Keď máme cukor rozpustený, 
pridáme vymiešané žĺtka s múkou a mlie-
kom. Uvaríme hustý krém, ktorý necháme 
vychladnúť. Maslo vymiešame do peny, 
pridáme po lyžiciach vychladnutú žĺtkovú 
hmotu. Na upečené kakaové cesto natrie-
me polovicu vyšľahaného krému, položíme 
orechové cesto s oblátkou a navrstvíme 
druhú polovicu krému. Na vrch položíme 
tretiu oblátku. Môžeme ozdobiť rozpuste-
nou čokoládou, no nemusíme.  

Katarínka 
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kategórií. Brat Matej sa v ďakovnej reči 
s dojatím ospravedlňoval: „Prepáčte, že 
som tak ďaleko od vzoru ideálneho kňa-
za...“ 
 FARNOSŤ + C.I.N. = TÁBOR 

Od 12. júla do 18. júla sa uskutoční letný 
mládežnícky tábor v Liptovskej Osade. Rea-
lizuje je ho farský úrad v kooperácii s ob-
čianskym združením C.I.N. Cena je 100,-€. 
Záujemcovia z Červeníka, sa do 25. mája 
prihlasovali u brata Mateja, Ratkovčania 
zasa u Terezky Sobotovej. Začiatkom júna 
sme mohli konštatovať, že počet osôb je 
naplnený. 
 OHEŇ DUCHA 

 9 dní pred Turícami sme sa 
začali modliť Novénu k Duchu 
Svätému. 
 ŠAŠTÍN 

Spolok sv. ruženca zorganizo-
val v pondelok 25. 05. púť dô-
chodcov do Šaštína. Poplatok bol 
3,-€.  
 OPÄŤ BRIGÁDA 

V priebehu mája týždňa sme 
usporiadali brigádu na úprave 
vonkajšieho priestoru okolo FPC. Klčovali 
sme suchú burinu, vyhrabávali sme kame-
ne a vyrovnávali terén. Veľmi nám svojou 
„technikou“ pomohol pán Bohumil Kotlá-
rik. Vďaka!  
 NOC KOSTOLOV 2015 

29. mája sme mali v našej farnosti už 
tradičnú Noc kostolov s nasledovným prog-
ramom: 
19,00- 19,50: ROCKER A BOH (myšlienky 
Guy Gilberta) 
20,00- 20,50: CELKOM NORMÁLNY ŽIVOT 
(uvažovanie nad textami Simy Martauso-
vej) 
21,00- 21,50: MATEOCHVÁLY (myšlienka 
a melódia) 
22,00- 22,50: Ticho s Gastonom Courtois  

VSTÚPME „DO ROZPRÁV-

KY“... alebo PRECHÁDZKA 

S JEŽIŠOM 

Brian Cavanaugh trochu popustil 
uzdu fantázii a v knihe Kúp si lós roz-
vinul tento príbeh: „Bol slnečný deň. 
Sedel som pri raňajkách a rozmýšľal 
nad všetkými tými starosťami, ktoré 
na mňa v poslednej dobe doliehali. 
„Asi by som si mal dopriať čas na 
poriadnu modlitbu,“ povedal som si. 
A náhle som pocítil, že niekto vstúpil 
do miestnosti. Otočil som sa 
a prekvapene som vyjachtal: „Pane 

Ježišu! Ty? Čo tu robíš?“ Pretrel som si oči. 
Je to naozaj On? „No teda, ehm, nie že by si 
tu nemal byť, ale ja akosi... nie som pripra-
vený stretávať sa s tebou v takejto viditeľnej 
podobe...“ koktal som. „Nešli by sme sa spo-
lu poprechádzať?“ opýtal sa Ježiš. „Ale sa-
mozrejme,“ odpovedal som ešte stále zotr-
vávajúc v rozpakoch. 

A tak sme vyšli spolu von na poľnú cestič-
ku, ktorá vedie popri našom dome. Postup-
ne mi začala dochádzať významnosť udalos-
ti, ktorá ma postretla. Pomyslel som si: „Aká 
neuveriteľná príležitosť! On predsa pozná 
riešenie všetkých mojich problémov, stačí sa 
opýtať!“ Pár minút sme šli mlčky popri sebe 
a potom som ho oslovil: „Prepáč, Pane, ale 
potreboval by som poradiť v jednej veľmi 
zložitej záležitosti...“ Ale skôr, ako som stihol 
otázku dokončiť, Ježiš položil prst na ústa 
a spýtal sa: „Počuješ?“ Najprv som nepočul 
nič, až po chvíli som zaregistroval jemné 
bublanie blízkeho potôčika. Ježiš si povzdy-
chol: „No nie je to nádhera?“ „Ach áno, urči-
te...“ Ale ja som mal plnú hlavu iných myšlie-
nok. Ešte chvíľu som z úcty k nemu mlčal 
a o chvíľu som prehovoril: „Pane, vo svojom 
duchovnom živote prežívam hroznú prázd-
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notu. Čítal som ale, že v takýchto prípa-
doch pomáha...“ Nedovolil mi ani dokončiť 
celú vetu. Na lúke sa hrali deti a výskali od 
radosti. „Počuješ ich? Úžasné, však?“ 
„Iste...“ odpovedal som a potom som do-
dal už trochu podráždene: „Vieš predsa, že 
i ja mám rád deti.“ 

Šli sme ďalej. Napadla ma hrozná vec: 
„Čo ak túto príležitosť premárnim? Veď tu 
po boku mám príležitosť na poznanie od-
povedí všetkých otázok, ktoré ma sužujú.“ 
Rozhodol som sa teda opýtať sa na jeho 
pohľad na pálčivé biblické spory, ktoré 
v súčasnosti prebiehajú v cirkvi. Iba som sa 
nadýchol pre svoju otázku, keď ma on 
hneď prerušil. Zaťal som zuby. Sledoval 
som, ako sa Ježiš zastavil a pozbieral na 
ceste pár kamienkov. Na tvári mu ihral 
chlapčenský úsmev. „Stavme sa, kto z nás 
ten vrchol trafí ako prvý.“ „Je to možné, že 
ma k takému niečomu vyzýva druhá Bož-
ská osoba? No povedzte, nečakali by ste 
od Boha, že bude aspoň trochu vážnejší?“ 
Rozohnal sa a vymrštil kamienok. Ten pre-
letel oblúkom ponad cieľ. Ježiš netrafil. Bez 
zvláštneho nadšenia som sa teda aj ja zo-
hol pre pár kamienkov – čo mi zostávalo?– 
a prvý z nich som hodil na cieľ. Prásk! Trafil 
som. „Si naozaj dobrý!“ zajasal Pán.  

A ako sme šli spolu ďalej, raz ho zaujala 
modrá čakanka na kraji cesty, potom krás-
ny farebný motýľ. Už som sa ani nepokúšal 
začínať rozhovor na moje problémy. Bol 
som mrzutý, nevedel som, čo mám pove-
dať. Naša prechádzka sa chýlila ku koncu. 
A keď sme sa mali rozlúčiť, Pán ešte raz na 
mňa s úsmevom pozrel a povedal mi: 
„Hlavne si to všetko tak neber...“ 

Nemá aj nám tento príbeh čo povedať? 
Nie som aj ja náhodou na tom tak, ako 
muž v tomto príbehu? 

23,00- 23,50: On a ja (chválospev) 
24,00: SVETLO DO NOCI (Eucharistická sláv-
nosť)  
 BOŽIE TELO 

Prvý júnový štvrtok sme mali Slávnosť 
Tela a Krvi Kristovej. Počasie nám prialo 
a tak sa po sv. omši uskutočnila tradičná 
procesia. Bola dôstojná. Poriadku a tichého 
dôstojného usmerňovania detí pri procesii 
sa ujali mamičky detí, ktoré rozsýpali kviet-
ky pred Eucharistiou. Atmosféra si počas 
sprievodu udržala modlitbový charakter. 
Vďaka. 

 AKO BY SA MAL STAŤ POSLOM POKOJA 
Pred 70. rokmi, iba mesiac po ukončení 

II. svetovej vojny- 09. 06. 1945- sa narodil 
náš ratkovský pán kostolník Benedikt Žigo. 
„Milý pán kostolník, prajeme Vám veľa 
zdravia, pokoja a radosti. Sme vďační za Va-
še radostné svedectvo viery. A nezabudnite 
ako vzniká svätosť: Ustavične treba prikla-
dať minútu lásky k minúte lásky... Živ Vás 
Boh!“  

 A KAMENÍ TAM ROZTLOUKAL   
Brat Matej ďakuje všetkým ženám i mu-

žom, ktorí sa i napriek vyčerpávajúcej horú-
čave počas druhého júnového týždňa zapo-
jili do brigády na úprave okolia pastoračné-
ho centra.  

-vira.cz-  
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LA SALETTE + CARCASSONE + LUR-
DY + TURÍN 

Je nedeľa 19. apríla 2015. Príjem-
né slnečné predpoludnie. Množstvo 
ľudí pri červeníckej zvonici je pred-
zvesťou, že sa ktosi a kamsi vydáva 
na cestu... A že to je dlhá cesta pre-
zrádza batožina... Neviem koľko to 
množstvo kufrov, ruksakov a cestov-
ných tašiek spolu váži, ale viem, že 

autobusu dajú zabrať... No čo, aspoň nás 
vietor neodfúkne...  

11,00. Dvere sa zatvárajú... Mávame 
„pozostalým“... Tváre opúšťa napätie...  
Brat Matej udá tón a všetci unisono pokra-
čujú „V mene Otca i Syna i Ducha Sväté-
ho“... Smer francúzske La Salette. Ku Božej 

Matke. V Bratislave nastupuje pani Pavlo-
vová, ktorá nás bude sprevádzať a celý týž-
deň bude našou spoločníčkou. Znovuobja-
vujeme krásu Rakúska. Fascinuje nás priam 
sterilná čistota... Rozhovory sa nenásilne 
striedajú s modlitbami... Na hraniciach ra-
kúsko-taliansko-slovinských (na Drei Ecke) 
objavujeme nádherné končiare Juliánskych 
Álp... Neskoré slnko štítom dodáva akúsi 
mäkkosť... Pred nami je Pádska nížina... 
Nezadržateľne  sa stmieva a kraj sa ponára 
do tmy... Autobus sa zrazu zmenil na nocľa-
háreň... Všetci v skrytosti vzdycháme za 
pohodlnými posteľami, ktoré sme zanechali 
doma... V tú chvíľu sa nám vybavuje stará 
vojenská múdrosť: Ťažko na cvičisku, ľahko 
na bojisku!... Iba šoféri a pár jednotlivcov 

zostáva bdelých... Benátky. Ve-
rona. Miláno... Cesta ubieha... 
Čím sme bližšie ku prvému cieľu 
nášho putovania, tým viac na-
pätie „nespiacich“ rastie... Pán 
Boh je milosrdný, lebo nočnou 
hodinou vchádzame do francúz-
skych Álp... Keby sme sem dora-
zili počas dňa, asi by to mnohí 
z nás psychicky nezvládli... Ne-
skutočné serpentíny a nespev-
nená cestná krajnica... Stúpame 
do obrovských výšok, aby sme 
zrazu rýchle klesali na dno hlbo-
kých údolí... Musím priznať, že 
som také ešte v živote nezažil... 
„Ani my sme touto cestou ešte 
nikdy nešli...“, v skromnosti 
dodávajú naši šoféri... Musím 
dodať, že sú naozaj profesioná-
li... Po prebdenej noci konečne 
ráno...  La Salette 14 km- mlčky 
oznamuje smerovník... Snehové 
jazyky prezrádzajú, že sme na 
kóte bezmála 1.900 m n. m... 

a v niečom sa vyzná.  „Čo si 
o tom a tom myslíš?“ alebo 
„Aký je tvoj názor na...?“  
Keď rozhovor ťažko padne, 
spýtajte sa šikovným spôso-
bom na to, čo si myslia druhí, 
skôr ako budete osobný: 
„Povedz, čo si o tom myslia 
tvoji priatelia?“ Hovoriť 
o druhých padne ľahšie, ako 
hneď rozprávať o sebe. 

Obzvlášť, keď považujete 
niečo za nemožné a ste úplne 
iného názoru, nemôžete hneď prísť so svo-
jím úsudkom, ale radšej odpovedať: „To je 
zaujímavé stanovisko. Uvažoval si ešte ďa-
lej o tom?“ 

Takýto spôsob rozhovoru pomôže kaž-
dému členovi rodiny lepšie spoznať toho 
druhého a otvoriť sa. 

Dobre rozprávať 
Koho počúvajú, môže sám byť dobrým 

poslucháčom. Deti, ktoré majú uspokojenú 
potrebu rozprávať, celkom radi sedia 
a načúvajú, keď sa číta alebo rozpráva. 
Predčítavanie je prípravným stupňom 
k rozprávaniu. Je to niečo, čo v časoch tele-
vízie chýba v mnohých rodinách. Čítajte 
deťom dobré detské knihy. Neskôr sa mô-
žete  porozprávať o tom, čo ste spolu pre-
lúskali. Ďalší krok je striedavo jednu časť 
predčítavať a časť sám rozprávať. Tak sa 
môžete cvičiť v rozprávaní.  

Pretože  predčítavanie je pekné,  ale 
rozprávať je ešte krajšie! Kto vie dobre 
rozprávať, získa svojich spolužiakov na pr-
výkrát . 

Poriadne pozorujte deti rôznych veko-
vých kategórií, lepšie spoznávajte ich svet 
a učte sa rozprávať ich rečou. Kto sa roz-
práva s deťmi, potrebuje jednoduchú, na 
obrazy bohatú reč a musí vedieť opísať 
pocity. Prešpikujte výpovede mnohými -miriam.sk-  

príkladmi : napr. „Ty si rýchly ako raketa!“, 
„Otváraš svoje ústočká ako vtáčik 
v hniezde!“ alebo „Mečíš ako vyplašená 
malá koza, ktorej zobrali krmivo!“ 

Humor je pri tom veľmi dôležitý. Zapa-
mätajte si dobré vtipy a milé anekdoty 
a veľa sa spolu smejte.  

Rozprávajte zo svojho života. Mladšie 
i staršie deti sa so zápalom zaujímajú, čo ich 
rodičia povystrájali a čo si mysleli, keď boli 
v ich veku. „Oco, rozprávaj, ako bolo kedysi. 
Áno, keď si ešte chodil do školy. Alebo ako 
si spoznal mamu!“ Padne vám to ťažko 
otvorene rozprávať zo svojho života? Tak si 
teda zoberte fotoalbumy alebo diapozitívy 
z niekdajších čias a popíšte, aké zážitky sa 
ukrývajú za obrázkami.  

Rozprávať z vlastného života je dôležité! 
Pretože to je ideálna možnosť úplne nenú-
tene odovzdať ďalej váš životný štýl. Predo-
všetkým hovoriť o vašich prehrách, vašich 
postupoch a vašich ideáloch. Zostať však 
pravdivý a nepreháňať a nič neprikrášľo-
vať.  

Deti, ktorých rodičia milujú a vážia si ich, 
si uchovajú rozprávania ako príklad alebo 
varovanie v srdci a budú tieto princípy pre-
nášať do vlastného životného štýlu. 
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Raňajkujeme 
na chodbe kláš-
tora (inými 
slovami: doje-
dáme domáce 
a ešte nezjede-
né)... Polosýti a 
patrične (ne)
vyspatí obdivu-
jeme krásu 
kostola, scené-
riu prírody i 
prednášku za-
nieteného poľ-
ského kňaza... 
Naša svätá om-
ša... Prevaľujú-
ce sa oblaky 
prekážajú náročnejším jedincom v turisti-
ke... Nocľah v Arles... Zisťujeme, že sú situ-
ácie, keď každá posteľ je dobrá... Prvý sen 
sa mi splnil... La Salette je krajšie, tichšie 
a mystickejšie než som myslel... 

Noc som si vychutnal... Balíme, raňajku-
jeme, znášame, nakladáme... Na parkovi-
sku konkurujeme lastovičkám... Rozdáva-
me radosť spevom ... Dodova harmonika sa 
neviezla nadarmo... Po dlhých kilometroch 
opäť zastávka... 

Carcassone obliehame ako voľakedy 
Turci Trnavu... Konečne parkovisko... Mes-
tečko „praská vo švíkoch“... Stredoveké 
uličky, krámiky, spleť jazykov...  Hradby, 
veže... Vznešená románsko-gotická kated-
rála a v nej neočakávaný bonus: štyria ruskí 
speváci z moskovského Bolšovo teátra... 
Ich nezabudnuteľná interpretácia Schuber-
tovej Ave Mária... Duša sa dvíha a spontán-
ne modlí... Prosí, ďakuje, prijíma, odovzdá-
va sa čakajúcej láske nášho Boha... Carcas-
sone sa nezahanbilo... Tak ako vždy... Uká-
zalo sa v plnej kráse... 

majú stále naporúdzi odpovede na všetko 
a hotové súdy a vystavujú na obdiv svoju 
dospelosť, že dieťa prejde všetka chuť ďa-
lej sa baviť. Už vám tiež nejaké dieťa vmiet-
lo do tváre: „S tebou sa nedá rozprávať. Ty 
vieš všetko lepšie.“? 

Keď ste prirýchly s vašou „múdrosťou“, 
musíte sa bezpodmienečne pribrzdiť 
a povedať si : „Chcem sa dozvedieť všetko, 
na čo moje dieťa myslí a čo cíti. Preto bu-
dem držať ústa  a nechám ho vyrozprávať 
sa!“ Každé priskoré prerušenie by vám 
mohlo zadržať dôležité informácie. 
S nasledujúcou otázkou by ste sa mohli 
držať na uzde a z vášho dieťaťa ešte viac 
vylákať:  

„To sa naozaj  zaujímavo počúva. Môžeš 
mi o tom ešte viac porozprávať?“ 
Slová sú symboly toho, čo sa odohráva 
v srdci. Dobrí poslucháči dávajú pozor na 
slová a na pocity, ktoré za nimi stoja i 
na ich príčiny. Pri počúvaní pátrajte po 
dvoch otázkach: „Čo cíti moje dieťa?“ a 
„Prečo to tak cíti?“ 

Keď počúvate svoje dieťa týmto spôso-
bom a povzbudzujete ho k rozprávaniu, 
potom cíti: som milované! Keď to vie, cíti 
sa vo svojom pocite sebahodnoty  utvrde-
né. A keď sa dobre cíti, je v stave dozrieť 
do tej osobnosti, ktorú mal v úmysle Boh! 

Klásť dobré otázky 
Ale čo vtedy, keď deti nerozprávajú ve-

ľa? Potom sa musíte učiť klásť lepšie otáz-
ky! Zlé otázky môžu byť zodpovedané jed-
noducho s „áno“ alebo „nie“. Dobré otázky 
sú otvorené, nepredkladajú žiadnu odpo-
veď. Je múdrejšie sa spýtať: „ Čo si dnes 
zažil?“ než „ Mal si dnes dobrý deň?“ 

Tá prvá otázka vyzýva dieťa 
k rozprávaniu, čo ho zamestnáva, čo bolo 
pre neho dôležité, zatiaľ čo druhá môže byť 
zodpovedaná s jedným krátkym „hmmm“ 

alebo „nie“. Otázky, ktoré nechávajú otvo-
rené odpovede, podporujú komunikáciu. 
Do seba uzatvorené  otázky neumožnia 
vôbec, aby rozhovor vznikol, pretože môžu 
byť zodpovedané jedným slovom.  

Na porovnanie niekoľko rozličných prí-
stupov: namiesto „Darí sa ti dobre?“ radšej 
„Vyzeráš smutný. Porozprávaj, čo sa stalo.“ 
Namiesto „No, konečne všetko vybavené?“ 
radšej „Dlho si sedel nad prácou do školy. 
Čo ti dalo tak veľa námahy?“ 

Namiesto „Páčilo sa ti u tvojej priateľ-
ky?“ radšej „Čo ste sa spolu hrali?“ 

A keď kladiete otázky, tak prosím nie 
tak, aby malo dieťa pocit, že je vypočúvané. 
Predsa nechcete, aby sa hneď zasa uzavre-
lo.  

Dôveru vášho dieťaťa získate, keď sa ho 
budete pýtať na jeho názor na určité veci. 
Každý niečo cíti, má nejaký názor 

Cesta pokračuje... V diaľke sa čnejú Py-
reneje... Cítime blízkosť ďalšieho cieľa... 
Lurdy... Mesto ako každé mesto a predsa 
iné... Jednoduché a skromné ubytovanie 
v hoteli... Prvý dotyk so svätými miestami... 
Svätá omša s doprovodom gitary... Neskorá 
večera... Povečerné utužovanie vzťahov... 
Slovenské „cez pohárik k duši“ funguje... 
Odpočinok... 

Nový deň je vždy výzvou... Nezaháľa-
me... Prijímame rosu milosti vo forme jem-
ného dažďa a objavujeme stopy Bernade-
ty... Farský kostol, krstiteľnica, mlyn- rodný 
dom, väzenie, škola, fara... a jaskyňa... 
Miesto, kde to všetko začalo... Triezva stro-
há krása podzemného chrámu Pia X.... Ne-
opakovateľná atmosféra medzinárodnej 
svätej omše... Celý svet sa objal pri „Dajte 
si znak pokoja!“... Naša bohoslužba 
v Krypte... Poobedie plné vzácneho vnútor-
ného ticha... Dojímavá večerná procesia 
svetla... Bolesť a láska... slzy a úsmev na 
každom kroku... Dnes som si Lurdy sám pre 
seba vyhlásil za hlavné mesto bolesti a ra-
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Malé deti sú našťastie ešte veľmi pria-
me. Tajne si želám, aby aj dospelí, keď sa 
cítia ukrátení,  vedeli vysielať podobné sig-
nály. Keď moja vtedy štvorročná Tirza mala 
dojem, že poriadne nepočúvam, chytila mi 
bradu a otočila mi hlavu tak, že som jej 
musela pozerať do očí. Potom som si dala 
ale všetku námahu byť dobrým posluchá-
čom! 

Rodičia berú potreby a problémy svojich 

detí často príliš naľahko. „To predsa nie je 
také zlé!“ alebo situáciu zľahčujú: „ Kým 
narastieš, zabudneš na to!“  Pritom deti 
premýšľajú a trápia sa rovnako ako dospelí. 
Neodbíjajte ich otázky a problémy jedno-
ducho ako „detské haraburdie“. Vezmite 
tieto žiadosti vážne. Dieťa, ktoré nájde chá-
pavého poslucháča, sa cíti bezpečne 
a môže plné dôvery hľadieť do budúcnosti. 
Dieťa, ktoré je povzbudzované prejavovať 
svoje pocity, ich môže aj lepšie spracovať.  
Umožnite svojim deťom patriť k tým privi-
legovaným, ktorí doma zažívajú pozornosť 
a ocenenie! To užšie spojí vašu „rodinnú 
bandu“ a ochráni dieťa pred inými 
„bandami“. 

Prirodzene, že dieťa musí byť aj poučo-
vané – ale niekedy nie je nutná ani tak 
„kázeň“, ako potrebuje niekoho, kto ho 
bude s uznaním počúvať. Zlí poslucháči 

dosti... Mesto dýchajúce utrpením a 
Láskou...  

Štvrtok. Čas rozlúčky sa blíži... Im-
provizovaná krížová cesta... Svätá 
omša v Krypte... Jemné „Merci!“ z úst 
malého indického dievčatka... Verejné 
zásnuby Jozefa a Veroniky... Hlboké 
blahopriania manželských párov... 
Rýchle nákupy drobných pamiatko-
vých predmetov... a 19,00 odchod... 
Čakajú nás dve noci v autobuse... Iný-
mi slovami: námaha a napätie... Pozý-
vame Dobrotivého Boha aby strážil 
naše emócie... 

Piatkové ráno vstupujeme do Turí-
na... Páve v čase, keď sa na niekoľko 
týždňov vystavuje originál Turínskeho 
plátna... Najväčšia relikvia Kristovej 
lásky... „Až takto nás miloval!...“ Svätá 
omša v saleziánskom centre... Hrob 
don Bosca... a zasa do autobusu... 
Rýchlo, rýchlo... Ponáhľame sa... Ko-
nečne Červeník... Opúšťame jedných, 
aby sme mohli vstúpiť do objatia svojich blízkych doma... Vďaka, Bože! -BrMo-  

HOVORIŤ A NECHAŤ HO-

VORIŤ – UMENIE KOMUNI-

KÁCIE  S DEŤMI 

Pri manželských seminároch tímu 
F. vždy znova konštatujeme, že prá-
ve rozhovor medzi manželmi patrí k 
najväčším výzvam. Keď už rodičom 
ťažko padne otvorene a úctivo spolu 
hovoriť a vzájomne vychádzať, ako 
potom môže vyzerať rozhovor 
s deťmi? 

Dobre počúvať 
Už pisateľ Jakubovho listu vedel, 

že je dôležité byť dobrým poslu-
cháčom: „ Každý človek má 
byť rýchly do počúvania, ale 
pomalý do reči a pomalý 
do hnevu.“ ( Jak1,19). 

Tento verš zaujíma-
vo pomenúva tri pod-
statné oblasti komuni-
kácie: počúvanie, ho-
vorenie a neverbálne posolstvá. Počúvanie 
je najdôležitejšia úloha rodičov! Keď nepo-
čúvate svoje deti, nájdu si niekoho iného! 
Každý potrebuje niekoho, kto má pre neho 
otvorené ucho. 

Už bábätká majú potrebu zúčastňovať 
sa a byť brané vážne. Spomínam si, ako 
som sa – držiac moju päťmesačnú Máriu na 
kolenách – výborne zabávala s niekoľkými 
priateľmi. Netrvalo dlho, keď malá do toho 
zamrnčala, akoby chcela niečo doložiť 
k rozhovoru. Pozriem pozorne do jej mod-
rých očí a odpoviem: „To je niečo veľkole-
pé, čo mi tu hovoríš. Želala by som si, aby 
som ti mohla lepšie rozumieť.“ No a teraz 
to len začalo! S divokou gestikuláciou mi 
rozpráva všetky poznatky svojho krátkeho 
života. Dieťa sa týmto spôsobom cíti prijaté 
a od začiatku povzbudené, aby sa na všet-
kom zúčastňovalo. 
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V JEHO SRDCI BOLO MIESTO PRE VŠETKÝCH 

Pápežský fotograf Arturo Mari z Ríma pôsobil v službách šiestich po sebe nasledujúcich 
pápežov. Začal u Pia XII a ako fotograf pracoval až po terajšieho pápeža Benedikta XVI. 
Avšak najdôvernejším a najmilším, celkom ako otcom mu bol blahoslavený pápež Ján Pavol 
II, s ktorým sa počas jeho 26-ročného pontifikátu denne stretával. Arturo hovorí: „Toľko 
rokov som smel žiť v prítomnosti tohto svätca. Podstatne zmenil môj spôsob modlitby, 
moju úctu k blížnemu, pri ňom som sa učil pokore. Zažil som s ním veľa všedných 
i mimoriadnych chvíľ.  

No najdojímavejším momentom v mojom živote bol okamih definitívnej rozlúčky 
s Jánom Pavlom II. Osem hodín pred jeho smrťou mi zavolal otec Stanislav: „Niekto ťa chce 
vidieť...“ No až keď ma sekretár potichu pozdravil a viedol do spálne Svätého Otca, pocho-
pil som, kto ma to chce vidieť. Stál som nad jeho posteľou a keď otec Stanislav povedal: 
„Svätý Otec, Arturo je tu...,“ mne sa roztriasli kolená. Ján Pavol II. pomaly ku mne otáčal 
hlavu a mňa premohlo dojatie. Potom som uvidel jeho tvár, jeho úsmev, dve oči, ktoré 
žiarili tak jasne ako už dávno nie. Mechanicky som pred ním padol na kolená. V tom okami-

hu sa ma dotkli jeho ruky a nežne ma pohladili – ako ruky otca, ktorý sa lúči so svojím synom. Ešte 
raz ma požehnal a potom slabým hlasom povedal: „Arturo, ďakujem, ďakujem...“ s úsmevom na 
pokojnej tvári. Na ten úsmev nikdy nezabudnem. Potom zavrel oči a obrátil sa na ľavú stranu. Tu 
som už viac nevydržal. Šiel som do vedľajšej izby a plakal som. No nie zo zúfalstva, ale celkom doja-
tý tým, že Svätý Otec zomieral a bol tak neuveriteľne uvoľnený a radostný.“  -Hesemann- 
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DOJČENIE V KOSTOLE  

 Som mama 15-mesačného bábät-
ka, s námahou bojujúca o svoj du-
chovný život. 
 Odkedy som mama, zmenilo sa v 
mojom živote veľa. Najdôležitejšie 
bolo zrazu napĺňať potreby svojho 
dieťaťa. Reagovať na ne hneď. Byť 
tu pre neho. Rozumieť mu. V žiad-
nom aspekte života už som nebola 
len ja, už tam bolo aj moje dieťa. 
Pretože ono ma potrebuje a nemô-
žem a nechcem mu jeho potreby 
upierať. Svoje bábätko preto zapá-

jam do všetkého a nosím ho všade so se-
bou v šatke. Ono potrebuje byť súčasťou 
môjho sveta a byť v bezpečí. 
 Ako však chodiť s bábätkom do kostola? 
Ako chodiť do kostola, keď sa potrebuje 
každú hodinu a pol dojčiť? Keď neprespí 
celú hodinu naraz a práve vtedy, keď by sa 
mi to hodilo? Keď (už väčší) nevydrží v šat-
ke celú dobu, ale bude potrebovať behať? 
Skrátka, keď sa mu budem musieť občas 
venovať a nebudem sa môcť plne sústre-
diť? 
 Dať prednosť potrebám bábätka a nejsť? 

čas“ charakterizuje všedný deň mnohých 
ľudí v dnešnej spoločnosti. Na druhej stra-
ne existuje vždy viacero ľudí, pre ktorých 
platí, že majú veľa času. K takýmto patria 
osamelí ľudia, zostarnutí a chorí. Mať čas 
znamená žiť v Božej prítomnosti, hovorí 
úslovie náboženskej múdrosti. Cirkevný 
rok, storočiami vyzreté umelecké dielo 
viery, je rámcom, ktorý rezervuje čas pre 
Boha, a tým aj čas na veľa vzácneho, čo sa 
v zhone a hluku neregistruje. 

K podstate židovsko-kresťanského de-
dičstva patrí to, že siedmy, prípadne prvý 
deň sedemdňového týždňa pred všetkými 
inými dňami patrí zamysleniu, bohoslužbe 
a relatívnemu pracovnému pokoju. Cez 
mnohé storočia tento rytmus šiestich pra-
covných dní a jedného dňa pokoja stanovil 
času štruktúru a pomáhal životu na chvíľku 
sa zastaviť a zorientoval. Životná kultúra, 
ktorá z tohto rytmu vyrástla, je oddávna 
podrývaná, a dnes to, čo ešte z nej zostáva, 
problematizujú ekonomické záujmy. Ako 
vysoko sa bude za to platiť, nedá sa dnes 
ešte odhadnúť. Široká aliancia na záchranu 
nedele by sa mala v Európe vytvoriť čo 
najskôr. 

SVÄTÝ ČAS 
Pri návšteve v jednom opátstve 

benediktínok rozprávala mi veľmi 
stará sestra, že pred viac ako šesť-
desiatimi rokmi vstúpila do tohto 
kláštora, ale roky odvtedy jej prešli 
ako dni. Dôvodom bol predovšet-
kým krásny rytmus cirkevného roka 
so svojimi sviatkami, príprava na ne 
a ich doznievanie a prah, ktorý delí 
všedné dni a nedeľu. A k tomu na-
vyše, samozrejme, každý deň v 
opátstve ešte má svoj čas na mod-
litbu a prácu. Takto prebiehajúci 
deň a rok nedáva miesto nude, dl-
hej chvíli. 

Čas sa žije veľmi rozdielne. Básnik Höl-
derlin pociťoval svoju epochu ako „biedny 
čas“, lebo ako sa zdalo, vytratilo sa z neho 
to „Božie“. Poetka Maria Lujza Kaschnitzo-
vá nazvala kontrastne našu prítomnosť 
„roztrhaným časom“. O „naplnenom čase“ 
hovorí Ježiš na počiatku svojej verejnej 
činnosti: „Naplnil sa čas, priblížilo sa Božie 
kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanje-
liu“ (Mk 1, 15). Pri rozlúčke s učeníkmi 
pred svojou smrťou hovorí o čase, ktorý 
im ešte zostáva, ako o 
„malej chvíli“: „Ešte chvíľku 
a už ma neuvidíte a zasa 
chvíľku a uvidíte ma“ (Jn 16, 
16). V miere, v akej sa človek 
otvorí Bohu a Božiemu krá-
ľovstvu, stane sa jeho čas 
„časom naplneným“. „Malá 
chvíľka“ jeho života nie je 
nudou. 

Rečový zvrat „nemám 
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-Egon Kapellari-  

Koľkokrát naozaj nejdem! Ale ak budem 
mať detí viac, nechodila by som do kostola 
aj dlhé roky a to naozaj nie je nič, čo by 
prospelo mne ani hocikomu inému. Ani 
odovzdať vieru, ak ju sama nepraktizujem, 
predsa nemôžem. 
 Nechať ho doma? Nielen, že nevydrží, 
ale ani ja by som nevydržala. A nechcem 
svoje dieťa naučiť, že musí čakať, lebo jeho 
mama sa teraz ide stretnúť s Pánom Bo-
hom. Aký to je potom Pán Boh, keď mu 
berie mamu? A nechcem ani, aby musel 
môj manžel ostávať doma a ísť na inú om-
šu ako ja, lebo do kostola chceme chodiť 
spolu ako rodina. Chceme sa zúčastniť na 
liturgii spolu s celým spoločenstvom ostat-
ných veriacich. 
 Tak teda ísť spolu, keď sa len trochu dá. 
Aj za cenu, že sa nebudeme môcť plne sú-
strediť. Aj za cenu, že občas budeme stáť či 
prechádzať sa pred kostolom. V polovici 
odísť, keď som ešte nevedela dojčiť v šat-
ke, v ktorej syna nosím, a on bol hladný. 
Alebo dojčiť v kostole a riskovať, že nieko-
ho ten samotný fakt pohorší, hoci nič z 
prsníka nevidno. A tak chodím, keď sa dá, a 
dojčím, ak treba. Som vnútri, kým to ide, a 
keď už nie, idem von. Ale po každej omši, 

http://zastolom.sk/dojcenie-v-kostole-pohlad-mamy/
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Pri uštipnutí zmijou sa v súčasnosti už 
nepodáva antiviperické sérum pre riziko 
alergickej reakcie. Miesto nad vpichom 
treba podviazať. Pacienta je potrebné hos-
pitalizovať a liečiť príznaky, ktoré majú 
obyčajne charakter sérovej reakcie s pre-
javmi krvácavosti a zmien prekrvenia.  

Netreba zabúdať na riziko prenosných 
infekčných črevných ochorení. Základom 
prevencie je skladovanie mliečnych výrob-
kov v chladničke a ich likvidácia po záruč-
nej dobe. Odporúča sa prevárať i čerstvé 
mlieko. Zeleninu a ovocie by sme mali pred 
použitím poriadne poumývať, najlepšie 
pod tečúcou vodou. Rovnako pred konzu-
máciou jedla by sme si mali starostlivo 
umyť ruky.  

V lete je potrebné dbať na dostatočný 
pitný režim. Starší ľudia a malé deti necítia 
smäd, preto ich musíme k pitiu tekutín 
opakovane vyzývať a následne kontrolovať. 
Zabránime tak rôznym kolapsovým stavom 
a srdcovým slabostiam. Malé deti, najmä 
dojčatá, netreba nadmerne obliekať.  

Pred priamym slnkom sa máme chrániť 
opaľovacími prípravkami s ochranným fak-
torom. Pre dojčatá a batoľatá sa odporúča 
faktor 50, pre dospelých vyberáme faktor 
podľa charakteru pokožky. Samozrejme, 
všetko sa odvíja od geografickej lokalizácie 
dovolenky.  

Do lekárničky si na dovolenku nezabud-
nite pribaliť lieky proti bolesti (Ibuprofen), 
lieky na hnačku (Hylak, Smecta, Endiaron), 
antihistaminikum (Zodac, Dithiaden), teku-
tý púder, masť Framykoin, obväzy, náplasť 
na ošetrenie drobných úrazov, teplomer a 
Panthenol na ošetrenie popálenej pokožky. 
Prajem vám príjemný a obohacujúci odpo-
činok bez zdravotných problémov s Kris-
tom v srdci. 

TETA, CHCEM KORUNKU, ČO 

MÁŠ NAVYŠE!!! 

Tento príbeh vyrozprávala jedna re-
hoľná sestrička: 

„Nákupy som mala už v kufri auta, už 
som potrebovala len zaparkovať nákupný 
vozík na svoje miesto. V „úkryte“ na ná-
kupné koše sedel malý, asi päťročný Róm. 
Nedalo sa obísť ho, a on ani nechcel, aby 
ho ľudia obchádzali len tak, bez povšim-
nutia. Vypleštil na mňa svoje hnedé oči 
a očividne sa potešil – rehoľné sestry sa 
spájajú s charitou, s rozdávaním...  
„Ahoj, teta!“ povedal svojím typickým 
prízvukom a vystrel ku mne ruku. „Ahoj, 

a ty tu čo sedíš na nákupných košoch?“ usmejem 
sa a snažím sa nevšímať jeho ruku. „No čakám.“ 
„A na čo?“ rastie moja zvedavosť. „No, aby som 
dostal korunku. Nemáš jednu takú, čo nepotre-
buješ?“ „A na čo ti bude? Si hladný?“ „To nie pre 
mňa, teta,“ vysvetľuje. „To je pre apa.“ „A ocko 
nechodí do práce? Nemá peniažky?“ „Ta hej, on 
chodí do roboty, ale v krčme má sekeru a nechcú 
ho tam pustiť... Tak musím pýtať aj ja, aj bratia, aj 
sestra... Chápeš?“ „A kde sú tvoji súrodenci?“ 
Obzerám sa dookola. „Tam, kde ja, teta. Jano 
sedí tam v košíkoch, Amanda tam pri tom žltom 
aute, Dávid tam, kde je to veľké auto. Vidíš ich?“ 

Videla som ich. „A tvoj ocko je kde?“ „Ta, on 
sedí pri obchode.“ A naozaj. Na múriku, 
v chládku. V jednej ruke držal pivo a v druhej 
štangľu salámy bez chleba. Jedol a pozorne sledo-
val, kto si berie koše a ako dlho sa pri jeho deťoch 
zdržiava. 

„Počúvaj, a už ti niekto dal korunky, ktoré 
nepotrebuje?“ Malý súhlasne pokýval hlavou 
a začal vyťahovať z vreciek 50-centy i 1 eurá. 
Spolu sme ich počítali... a ja som neverila vlast-
ným očiam. Suma, ktorú syn vyzbieral pre svojho 
otca, bola viac ako 35 eur. Vynásobila som to 
piatimi (lebo toľko bolo spolu súrodencov). Preni-
kol ma nemý úžas.  

Premýšľala som, koľkí v ten deň prispeli 
k tomu, aby sa otec rodiny dostal naspäť do krč-
my. A prišla som k jedného záveru: ak niekto odo 
mňa bude pýtať korunky navyše, nedostane ich. 
Premením ich na chlebík a na milé slovo.“ -Barbora Zajacová, psychologička,  

reakcia na článok v Katolíckych novinách  -   

ktorú zvládneme, mám radosť, že sme tam 
boli, aj keď si možno nepamätám ani slovo 
z kázne, aj keď slová modlitieb bezmyšlien-
kovito odriekam, ale viem, že Boh vie, že 
som tam bola tak prítomná, ako sa len da-
lo. A aj keď to možno zmyslami nevnímam, 
verím, že syn nasáva do seba aj posvätno a 
aj na neho pôsobí na omši Božia milosť. 
 Napokon som objavila, že sa od svojho 
dojčeného dieťaťa môžem učiť. Práve v 
tom, čo ma toľko trápi, vo vzťahu s Bohom, 
ktorý tak ťažkopádne hľadám. 
 Bábätko nepremýšľa. Vie, že potrebuje 
mamu, že potrebuje dojčenie. Dá to vedieť 
a dôveruje mi, že na to zareagujem. Dôve-
ruje, že dostane to, čo potrebuje pre svoj 
rast a svoj život. Že ho neodoženiem, neod-
ložím a nedám mu nejakú nedokonalú ná-
hradu, s ktorou by sa muselo uspokojiť. 
Jediné, čo urobí, je, že ma zavolá, že si vy-
pýta. A potom s dôverou prijíma. Dokonca 
pije aj v spánku. Dojčenie je pre neho rieše-
ním hladu, smädu, únavy, strachu, nepoko-
ja, bolesti, samoty, neistoty, choroby… 
Vždy je tu jedna vec, a tá je vzťah so mnou, 
jeho mamou. Nie je to také jednoduché aj 
so vzťahom s Bohom? Možno sa nemusím 
toľko namáhať. V takom kontakte, aký vy-
tváram pre svoje bábätko, smiem byť ne-
ustále aj s Bohom. On je totiž tiež „dojčiaca 
mama“: 
 Pane, moje srdce sa nevystatuje, 
moje oči nehľadia povýšene. 
Neženiem sa za veľkými vecami 
ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými. 
 Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil. 
Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, 
ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo 
mne.  
Dúfaj, Izrael, v Pána, odteraz až naveky.  

(Žalm 131) 

LIEK NA MENEJCENNOSŤ 

Mám priateľa, kňaza - je veľmi 
šikovný a keďže po vysvätení ho 
dali do blízkej farnosti, boli sme 
v častom kontakte. Ten chlapec 
nesmierne trpel komplexom me-
nejcennosti. Padali mu z hlavy vla-
sy, čo sa on snažil silou mocou za-
kryť. Preto sa česal na spôsob 
„prehadzovačky“ – a predstavte si 
ten des v jeho očiach vždy, keď 
zafúkal vietor. Na slová „vlasy“, 
„hrebeň“, „šampón“ reagoval po-
dráždene, s červeňou v tvári 
a vzťahoval ich na seba. 

Keď ho preložili, zo dva roky 
som ho nevidel. Raz som však šiel okolo 
fary, kde býval, a tak som tam zazvonil. 
Prišiel mi otvoriť – vypleštil som oči na 
jeho hlavu - na nej plešina ako zo žurná-
lu. „Počúvaj, a kde máš svoju prehadzo-
vačku?“ zadivil som sa. „No, vyliečil som 
sa zo svojho komplexu...“ „Tak mi po-
vedz, ako sa to dá, nech sa aj ja, psychia-
ter, poučím...“ „No, čítam predsa evanje-
lium...“ „To je dobre, že ho čítaš, veď si 
kňaz!“ „A tam sa píše, že ani vlas sa nám 
nestratí z hlavy bez vedomia vášho Otca. 
A tak ráno, keď vojdem do kúpeľne a sa 
pozriem do zrkadla, poviem mu: Ó, Pane, 
koľkokrát si si na mňa spomenul...“ 

Ten chlapec pochopil, že jeho hodnota 
nespočíva v tom, koľko má vlasov! Doká-
zal si zo seba urobiť žart! Pochopil, že 
Boh ho má rád takého, aký je! Mal som 
z toho neskutočnú radosť  

-Jana Virčíková , lekárka- 
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O Jánovi XXIII. sa hovorí, že raz 
sa mu snívalo, ako sa Pánu Bohu 
sťažoval na veľké bremeno svojho 
úradu, a ten mu len krátko povedal: 
„Ján, nerob sa takým dôležitým...“ 
Na tieto slová si spomenul istý rakú-
sky biskup, keď trávil dovolenkový 
čas v nádhernom prostredí Álp. Ho-
vorí: „ S priateľmi sme sa vrátili 
z turistiky. Zdravá únava, dobré jed-
lo na chate, krása okolitej prírody, 
prekypujúca radosť zo života – jed-
noducho chvíľa dokonalej harmónie. 
U mňa bol tento dojem umocnený 
tým, že som v ten deň po niekoľko-
týždňovom snažení dokončil sériu 
deviatich príhovorov pre náročné 
„publikum“. Doslova mi padol bal-
van z pliec. Posledné „Amen“ som 
napísal takmer barokovo ozdobným 
ťahom písma. Natiahol som sa na 
mieste pár metrov nad horskou cha-

tou, príhovory som nechal ležať blízko seba 
a dal som sa uspávať šumom ľadovcových 
potôčikov. Zrazu ma niečo prebudí. Prudko 
som vstal a stŕpol som – za mnou stála ko-
za a z jej papule viseli už len posledné zdra-
py mojich deviatich rukou písaných prího-

Zdravotné úskalia leta 

Prvá polovica roku 2015 sa chýli 
ku koncu... Nastáva čas dovoleniek a 
školských prázdnin, ktorý je určený 
na regeneráciu a vyhasnutie stereo-
typov každodenného života. Stresu-
júci životný štýl prináša i adrenalíno-
vé trávenie dovoleniek, i rôzne ne-
bezpečné športy. Preto je aj v čase 
oddychu potrebné počítať s úrazmi, 
hlavne pri riskantnom trávení voľné-
ho času – adrenalínové športy, turis-
tika, horolezectvo, splavovanie riek, 
potápanie, šnorchlovanie. Nebezpe-
čenstvo hrozí pri zle odhadnutých 
schopnostiach, fyzických možnos-

tiach a podcenení počasia. Ťažké úrazy ne-
raz končia smrťou.  

V lete je nezriedkavý úraz topením či 
utopením. Tu si treba uvedomiť, že ľudský 
mozog vydrží bez kyslíka asi 4 minúty. Po 
10 –15 minútach už dochádza k poškodeniu 
mozgových buniek. Paradoxne – nádej na 
prežitie predlžuje nízka teplota vody a pod-
chladenie utopeného. K resuscitácii treba 
bezodkladne privolať rýchlu záchrannú 
službu a do doby jej príchodu uvoľniť dý-
chacie cesty, skontrolo-
vať dýchanie a akciu 
srdca. Pri ich chýbaní je 
potrebné neodkladne 
začať masáž srdca, u 
detí s frekvenciou 15 k 2 
umelým vdychom a u 
dospelých s frekvenciou 
30 ku 2 vdychom. Po 
poskytnutí prvej predle-
kárskej a lekárskej po-
moci – sledovanie srd-
covej a dychovej akcie, 
prípadná defibrilácia 
srdca, zavedenie kanyly 
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vorov. Vyskočil som! Moje kázne! Sedem 
týždňov štúdia a meditácie, výber citátov, 
dlho zvažované formulácie – a zrazu je 
všetko fuč! Žiadne kópie! Zalial ma studený 
pot. Koza akoby pochopila, čo sa stalo 
a dlhými skokmi sa v neschodnom teréne 
dostávala do bezpečia. Priatelia, vidiac ma, 
rýchlo pochopili, čo sa stalo. Neodpustili si: 
„Práve som počul kozu mekotať. Už to robí 
podstatne pobožnejšie...“ Alebo: „Nepo-
chybne ide o kozu s najvyšším teologickým 
vzdelaním v Tirolsku!“ Bol som zúrivý pri 
predstave, že všetko musím začať odznova. 
Predstavil som si pochmúrnu cestu mojich 
kázní cez tráviaci trakt kozy s tým koneč-
ným dôsledkom, že na budúci rok bude na 
danom mieste krajšie kvitnúť alpská kvete-
na. Musel som sa chcieť na to pozrieť tak-
to. A uvedomil som si, ako sme 
v súčasnosti mnohí nastavení: chceme ús-
pech dneška a ten si ceníme viac ako krás-
ne kvety v nasledujúcom roku. Spomenul 
som si na Jána XXIII. a  na jeho poznanie 
vlastnej dôležitosti. Mne Pán neposlal nija-
ký poučný sen, iba jednu nanajvýš reálnu 
pažravú a bezočivú kozu. Aby som pochopil 
jeho posolstvo: „Nerob seba a svoje výplo-
dy až takými dôležitými...“ Prajeme vám, 
aby vás počas dovoleniek a prázdnin hu-
mor neopúšťal a aby ste boli ochotní 
v prežitých situáciách hľadať i hlbší zmysel.  

do priedušnice s predychávaním, zavede-
nie cievneho prístupu a medikamentózna 
podpora srdca a tlaku krvi, už nasleduje 
nemocničná liečba na jednotkách intenzív-
nej starostlivosti až do úplnej obnovy život-
ných funkcií. Z praxe sú známe prípady, 
keď dieťa pri podchladení na 24 °C prežilo 
utopenie aj 20 min. 

Pri alergických reakciách rôznych typov a 
rozsahu je potrebné v rámci prvej pomoci 
podať antihistaminikum buď injekčne, ale-
bo v tabletovej či sirupovej forme. V prípa-
de Quinckeho edému či anafylaktickej re-
akcie podávame aj kortikoidy a neraz i ad-
renalín. Tieto prípady aj po podaní prvej 
pomoci patria minimálne pod niekoľkoho-
dinový lekársky dohľad. O niečo zložitejšie 
je to pri poštípaní hmyzom, hlavne včelou 
či osou, pri ktorom je dôležité okolie vpi-
chu ošetriť injekciou adrenalínu a liečbu 
posilniť aj antihistaminikom i kortikoidmi. 
Mali by sme počítať s tým, že žihadlo uvoľ-
ňuje alergén ešte niekoľko hodín a dní po 
poštípaní, a preto sa v tomto prípade od-
porúča hospitalizácia. Deti, ktoré reagujú 
anafylaktickou reakciou by mali byť vyba-
vené tzv. epipenom, t. j. jednorazovým 
perom na aplikáciu adrenalínu. 

-Reinhold Stecher-   
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VÍKEND DOBRÉHO PASTIERA 

Ježiš si s každým z nás chce vy-
tvoriť vzťah. Taký, ktorý by bol odra-
zom jeho vzťahu s Otcom. Vzájomný 
vzťah plný dôvery. Vzťah, ktorý Ježiš 
vyjadril podobenstvom o pastierovi 
a ovciach. On ich volá a ony poznajú 
jeho hlas, odpovedajú na jeho vola-
nie a nasledujú ho. Tajomstvo tohto 
hlasu je naozaj pôsobivé. Iste by 
každý kňaz, či bohoslovec vedel roz-
právať o svojom vnímaní tajomného 
Ježišovho pozvania.  

Na Slávnosť Dobrého pastiera 
býva v slovenských Seminároch Deň otvo-
rených dverí. Pri tejto príležitosti sme jed-
nému z nitrianskych bohoslovcov- Jakubovi 
Melovi-  položili niekoľko otázok.  

  Môžete nám priblížiť ako ste vnímali 
a vnímate  tento Tajomný hlas? 

Pre mňa je tento hlas skutočne tajom-
stvom, pretože neviem povedať, kedy som 
ho počul prvý raz. Mnohí kňazi a bohoslov-
ci zažili moment, keď ho začuli, vedia pove-
dať dátum a miesto. Ja nie. A možno by sa 

s našimi deťmi- jeho vnúčatami- tiež veľmi 
milujeme.  
 Tatino bol veľmi šikovný a veľký pomoc-
ník maminky. Je nezabudnuteľné, ako nás 
vozil do škôlky na bicykli a sem-tam pri tom 
s nami urobil aj kotrmelec... Našťastie bez 
ujmy na našom zdraví... 
 Tak po chlapsky pomáhal aj pri domá-
cich prácach... Raz ku nám prišla krstná 
mama so snahou pomôcť mamine 
s praním, pýtala si od tatina železnú tyč na 
zavesenie záclony. A on, že- My máme iba 
drevenú... Krstná na to- No nevadí, môže 
byť aj drevená, len ju prines!.. A on zasa, že
- Ale je na hóre... Krstná sa nedala odbiť- 
Tak ju choď zabrať na hóru!... A on- Ale 
nemôžem, lebo je na nej seno... A tak 
z tyčky a ani z vešania záclon nebolo nič... 
 Náš tatino bol poriadkumilovný človek- 
všetky nepotrebné veci vozil na smetisko 
a náš dedko to s radosťou vozil domov spo-
kojný, že niečo potrebné pribudlo do do-
mu... Ale už je vyhadzovaniu koniec, lebo 
na mieste smetiska vyrástla oáza oddychu, 
kde si aj náš tatino môže posedieť a možno 
aj zaspomínať, čo všetko pod ten trávnik 
z domu vyviezol... 
 V našej rodine neboli často len oslavy, 
ale aj celorodinné brigády... Raz sme boli 
na roľníckom družstve zbierať kaleráby... 
Boli veľké ako kýbel. Hádzali sme ich na 
vlečku a keď sa niekomu podarilo prehodiť 
vlečku, tak na druhej strane nám padali na 
hlavy... Bola to perfektná brigáda, na ktorú 
radi spomíname... Bolo nás tam ako mrav-
cov... Viac ako kalerábov... 
 To by bolo tých zážitkov a spomienok 
možno aj do rána, ale kedy by sme potom 
jedli a pili? 

 JE MALÝ A NEPREHLIAD-
NUTEĽNÝ 

 O kom je reč? 
O najmenšom 

mužovi (aspoň 
si to myslím) 
v ratkov-
skom kosto-
le. Nedošlo 
vám? Napo-
viem. Upra-
vený, šar-
mantný, 

nenápadný... 
S lišiackym 

úsmevom... Ešte 
neviete? Predsa 

pán kostolník! Be-
nedikt Žigo! Ako ho 

„vidia“ jeho najbližší?  
Oživme niektoré ich 
spomienky: 
 Pani svokra: 

 Keď prišiel prvýkrát ku nám do Radošo-
viec na návštevu za dcérou- za frajerkou 
Olinkou- ponúkli sme ho pagáčikmi. On si 
nie a nie zobrať. Nevedeli sme prečo. Dôvod 
vyšiel až neskôr najavo: v jeho rodných Rat-
kovciach sa tradovala povera, že ak si mlá-
denec zoberie pagáčik v dome kde majú 
dievku, tak sa tam prižení... Nevieme prečo 
sa toľko zdráhal, ale vieme, že to aj tak ne-
pomohlo, lebo si zobral manželku práve 
z nášho domu... 
 Deti: 
 Život je ako mozaika, ktorá sa skladá 
z drobných čiastočiek... To sú tie prežité 
chvíle radosti, veselosti, smútku aj žiaľu... 
Náš tatino všetko prekonal, pretože mal pri 
sebe v detstve svojich rodičov a neskôr svo-
ju milujúcu manželku Olinku- našu mamin-
ku... a neskôr nás, svoje deti, ktoré ho spolu 
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-Z rodinných zdrojov „vyšpehoval“  
brat Matej- 

dalo povedať, že ani neviem, aké je to ten 
hlas nepočuť. Keď som mal asi päť alebo 
šesť rokov, inšpirovala ma návšteva Jána 
Pavla II. A chcel som sa stať pápežom . 
Pamätám sa, že som bol pre to skalopevne 
presvedčený. Potom som sa ale dozvedel, 
že pápežom nemôže byť človek len tak, keď 
sa mu zachce a postupne som od tejto 
myšlienky upustil. Predsa sa však možno už 
v tejto túžbe ozýval Hlas. O niekoľko rokov 
sa vo mne začala formovať túžba stať sa 
kňazom. Prvé jasnejšie obrysy dostala zrej-
me vtedy, keď som sa prvýkrát stretol so 
životom sv. Jána Vianneyho, ktorý ma veľ-
mi inšpiroval. Odvtedy vo mne túžba do-
zrievala, až dozrela do bodu prihlášky do 
seminára. Tým ale dozrievať neprestala. 
Stále znova sa snažím spoznávať Pastierov 

hlas, ale ešte 
stále je pre 
mňa tajom-
stvom. A to je 
dobre.  
Jeden  

vzácny kňaz 
raz povedal  
takéto prirov-
nanie: „Muž 
ktorý ide do 
seminára je 
ako koláč 
ktorý sa pe-
čie.“ Myslíte 
si, že je prav-
divé?  

Takto som nad tým ešte nerozmýšľal 
... Ale ak sa týmto prirovnaním myslí to, 
že v seminári potrebujeme dozrieť pre svo-
je povolanie, potom súhlasím. Zároveň 
toto prirovnanie zahŕňa aj fakt, že nie sme 
ani celkom nepripravení – s koláčom treba 
urobiť kus roboty už predtým, ako sa dá 
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dary spojiť dokopy a vytvoriť jednotné die-
lo, v ktorom každý prejaví to najlepšie zo 
seba. Každý prispel niečím výnimočným a 
veľmi vzácnym.  

Príprava programu bola pre mňa veľkým 
dobrodružstvom. Miestami to bolo aj hek-
tické, hlavne v posledných dňoch, ale záro-
veň to bolo veľmi zábavné a aj popri tom 
zhone som si tú prípravu svojím spôsobom 
veľmi užil. Naším cieľom pri príprave prog-
ramu bolo zabaviť obecenstvo – (podľa 
možností) všetkých vekových kategórii – od 
malých detí až po našich starých rodičov a 
zároveň sme chceli odovzdať nenásilným 
spôsobom nejakú povzbudzujúcu myšlien-
ku. Nevedeli sme však, či sa nám to podarí. 
Ohlasy do ľudí nás povzbudili, že to vyšlo a 
aj my sme mali z toho veľmi dobrý pocit.  
  Stala sa Vám nejaká veselá príhoda 

alebo nejaký pekný zážitok v spojitosti 
s týmto dňom? 

Ako som spomínal, celá príprava a tiež 
program boli krásnym zážitkom a často to 
bolo veselé. Veľa sme sa nasmiali, keď sme 

piecť. Tak je to aj s nami. Cesto je priprave-
né, prípadne vykysnuté a vliate do formy. 
Teraz už len nastaviť správnu teplotu a ne-
chať piecť . Dáva to zmysel... 
  Ako sa vám páči v Seminári sv. Goraz-

da v Nitre a ak môžete, popíšte trošku  ako 
prebieha Váš všedný deň? 

Spoločný program sa začína o 6:00 ran-
nými chválami, 
takže vstávame 
zvyčajne o 5:30. 
Po ranných chvá-
lach nasleduje 
individuálne rozjí-
manie v kaplnke. 
O 6:45 je sv. omša 
a po nej ideme na 
raňajky. O ôsmej 
sa začína vyučo-
vanie, ktoré zvy-
čajne trvá do 
12:25. Po vyučo-
vaní ideme do 
kaplnky na krátke 
spytovanie svedo-
mia a potom na 
obed.  

Poobede má-
vame vychádzku 
(čas na nákup, 
prechádzku, či 
šport) v rámci mesta Nitry. Tá je do pol 
štvrtej. Potom nasleduje čítanie Sv. Písma, 
ktoré je začiatkom poobedného štúdia. O 
pol siedmej je večera a po nej máme opäť 
dve hodiny voľno, ale už zostávame v blíz-
kom okolí seminára. Niekedy hrávam večer 
s chalanmi floorbal alebo sa idem pomodliť 
do kaplnky alebo dokončiť, čo ešte treba a 
tak podobne. Vždy sa niečo nájde. V utorky 
a štvrtky mávame od ôsmej do 20:45 ado-
rácie, s dobrovoľnou účasťou, ale rád na ne 

-Terezka- 

chodievam.  
V pondelky, stredy a piatky mávame o 

20:45 večerné slovko alebo inak punktá – 
body na rozjímanie. Potom nasleduje kom-
pletórium – modlitba pred spaním. Po 
kompletóriu sa začína silentium sacrum – 
posvätné ticho, ktoré trvá až do ranných 
chvál nasledujúceho dňa... 

Mne sa v 
seminári veľmi 
páči. Strávil som 
tu už jeden ce-
lý školský rok a 
môžem povedať, 
že veľmi preva-
žovali dobré skú-
senosti. Aj sa-
motný program 
mi veľmi vyhovu-
je – prináša člo-
veku do života 
poriadok, ktorý 
by si sám neve-
del vytvoriť.  
 Musím 

naozaj pochváliť 
váš DOD (Deň 
otvorených dve-
rí). Bol úžasný. 
Duchovno pre-
klenuté humor-

nými scénkami. Napríklad seminárske po-
ňatie postavičiek Maťka a Kubka bolo na-
ozaj pre návštevníkov poučením i povzbu-
dením. Ako sa pripravujete na takýto deň a 
čo od neho očakávate? 

Deň otvorených dverí bol skvelým zážit-
kom aj pre mňa. V príprave programu som 
bol dosť zaangažovaný, podieľal som sa aj 
na príprave scenára. Veľmi som sa tešil, 
keď som videl,  že náš kolektív, v ktorom 
má každý úplne rozličné dary, dokáže tieto 

vymýšľali vtipné prvky, ktoré zapojíme do 
programu. A tie najlepšie, ktoré sa do 
programu dostali, na tých sme sa smiali pri 
každom nácviku znova, lebo zakaždým boli 
niečím originálne. Náš spolužiak, ktorý hral 
starenku, svoj text improvizoval a pri kaž-
dom nácviku hovoril niečo iné. Boli sme 
zvedaví, aké to bude na premiére – nako-
niec bola finálna verzia úplne najlepšia. 
Celkovo sme nechávali dosť priestoru na 
improvizáciu. Ded Vševed, ktorý celý prog-
ram sprevádzal ako rozprávač, mal vždy 
naporúdzi nejakú vtipnú poznámku. Počas 
programu sme museli vyriešiť aj problém, 
ktorý vyvstal, keď sa nám stratila jedna 
dôležitá rekvizita. Dotyčný spolužiak, ktorý 
mal práve na javisku hlavné slovo, to však 
veľmi dobre zahral a diváci zrejme ostali v 
tom, že to tak malo byť.  
  Čo by ste odkázali  čitateľom MaNo-

Če? 
Príďte aj budúci rok na deň otvorených 

dverí – radi Vás uvidíme . 
  Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. 


