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ZÁBAVNÉ OKIENKO MANOČE

















živote Panny Márie a sv. Jozefa. V tých konkrétnych situáciách, ktoré rodina prežíva a s
ktorými zápasí.
Nech je mesiac október pre nás a naše
rodiny pozvaním k spoločnej modlitbe. K
hľadaniu radosti z blízkosti Boha a tých najbližších. Hlavne mladých pozývam k tomu,
aby objavili krásu tejto modlitby práve v rodine. Tí starší spomínajú práve na tieto momenty spoločnej modlitby, ktoré im utkveli
hlboko v pamäti.
Nech nám Panna Mária vyprosí od Boha
všetky potrebné dary pre náš život, aby sme
uvažovaním nad tajomstvami ruženca objavili
silu spoločnej modlitby, ktorej ovocím je radosť, a aby sme túto radosť dokázali preniesť
do nášho každodenného života.

-redakcia-

ZÁBAVNÉ OKIENKO MANOČE

SLOVO NA ÚVOD

Milí čitatelia MaNoČe,
doznievajú v nás ohlasy Národného
pochodu za život v Bratislave 2015,
ktorý bol vyjadrením podpory života a
rodiny na Slovensku, ale aj radosti z
viery, zo spoločenstva. Príznačné bolo
aj motto Radosť zo života. Radosť
skutočne potrebujeme. Hlavne v
dnešnej dobe, keď sa do srdca vkráda
smútok a s ním spojený pesimizmus.
Ako povedal Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, v príhovore v Šaštíne, že jednou z bolestí
Slovenska je strata nadšenia, radosti a
životného optimizmu. Čo teda robiť,
aby sme ju znovu našli alebo získali?
Nie je to také jednoduché, ako zasmiať sa na nejakom dobrom vtipe alebo
humornej príhode. Hľadáme niečo, čo skutočne poteší to naše srdce niekde v hĺbke.
V tomto smere je pre nás vzorom Sv. Otec
František, ktorý povedal: „Kresťan je svedkom pravej radosti, ktorú dáva Ježiš.“ On sám
napriek mnohým vážnym otázkam, ktoré
musí riešiť, dokáže vyžarovať optimizmus. Iba
človek hlboko zakorenený v Kristovi môže
prežívať radosť aj v ťažkostiach. Kde môžeme
načerpať radosť pre náš život?
V mesiaci október sme pozvaní k modlitbe
sv. ruženca. V tejto modlitbe vzývame Máriu
tak, ako ju oslovil posol radosti – archanjel
Gabriel: „Zdravas, Mária, milosti plná“ alebo
doslovne „Raduj sa, Mária“. Celé zvolanie by
sa dalo preložiť aj: „Raduj sa, obdarená pôvabom.“ Máriina radosť pochádzala z toho, že
dostane dar – dar dieťaťa. Každý dar Božej
milosti v nás spôsobuje radosť, aj keď rozmrazenie našich sŕdc niekedy so sebou prináša aj bolesť. Práve tajomstvá radostného
ruženca sú pre nás príležitosťou uvažovať
nad hodnotami života a rodiny. Sú to tajomstvá, ktoré sprevádzali Svätú rodinu a oslovujú aj dnešnú rodinu na ceste hľadania Božej
vôle a sily k jej naplneniu, ako to bolo aj v

 Kto sú to predškoláci? Predškoláci sú školáci, ktorí nechodia do školy, ale iba pred
školu.
 Mamička sa pýta Jurka: „Jurko, prečo ťaháš ten bicykel do školy?“ Jurko odpovie:
„Pani učiteľka mi chce prehovoriť do duše!“
 Otec vysvetľuje synovi: „Ten výprask som ti dal preto, že ťa mám veľmi rád!“ „Ale,
tato, až toľko lásky si naozaj nezaslúžim!“
 Adam jedného dňa hovoril s Pánom Bohom a opýtal sa Ho: „Prečo si stvoril Evu takú
milú?“ „Aby si ju miloval.“ odvetil Pán Boh. „Prečo si ju stvoril takú krásnu?“ „Aby si ju
miloval.“ odvetil Pán Boh. Adam sa pýtal ďalej: „Prečo si ju naučil tak dobre variť?“
„Aby si ju miloval.“ odvetil Pán Boh. „Prečo si jej dal taký anjelský úsmev?“ „Aby si ju
miloval.“ odvetil Pán Boh. Nakoniec sa Adam opýtal: „A prečo si ju stvoril takú odlišnú
odo mňa, až sa mi niekedy zdá, že je úplne hlúpa?“ „Aby ťa milovala!!!“
 Na svete sú dva druhy ľudí. Jedni sa ráno zobudia a povedia: „Dobré ráno!“ A
potom sú tu tí, čo sa ráno prebudia a povedia: "Dobrý Bože, ráno!"
 Stretnú sa dvaja psy. „Kam ideš?“ pýta sa prvý. Druhý na to: „Ale, k veterinárovi s
blchami.“ Prvý: „Hmm, to ti závidím! Ja ich už mám dva roky a ešte mi nemaródili!“
 „Oci, môžem sa pozerať na televíziu?“ pýta sa Marek otca, ktorý práve číta noviny.
Otec bez mihnutia okom odpovie: „Áno, ale nesmieš si ju pusiť!“
 Je ráno po svadbe v Káne Galilejskej. Hostia sa pomaly prebúdzajú. Väčšina z nich sa
chytá za hlavu a vzdychá. Jeden z nich, obzvlášť „prepitý" muž, prosí: „Ja mám taký
smäd! Skočte niekto pre vodu..!" Ježiš- sediaci blízko neho- ochotne vstane, že teda
pôjde, keď vtom zrazu všetci svorne vykríknu: „NIE! Ty už NIE!
 Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."

Mriežku treba vyplniť
tak, aby každý štvorec
3x3, riadok a stĺpec obsahovali čísla od 1 po 9.
Čísla sa nemôžu opakovať. Súčet čísel v každej
zo súvislých šedých oblastí musí byť presne 14.
Na riešenie nie sú potrebné žiadne matematické vzorce ani výpočty,
stačí len logicky uvažovať.
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AKTUALITY

 ZASTUPOVANIE
Brat Matej bol od 15. do 19. júna
mimo farnosti. V naliehavých prípadoch (v prípadoch zaopatrovania
a pohrebu) ho zastupovali dp. Tibor
Sloboda zo Šulekova (0948 497 775)
a dp. Anton Gubala z Maduníc
(0905 512 749).
 POĎAKOVANIE
V piatok- 26. 06.- počas sv. omše
pre deti a mládež sme spolu ďakovali dobrému Bohu za pomoc, ktorú
prejavil žiakom a študentom počas
celého predošlého školského roka. V tento
deň s nami slávil Eucharistiu dp. Jozef Kudla, mladý slovenský misionár z Kostariky,
ktorý po sv. omši pútavo vyrozprával
množstvo zážitkov, ktoré získal počas svojej kňazskej služby v tomto exotickom latinskoamerickom prostredí.
 RODIČKO
08. 09., večer o 19,00- niekoľko dní pred
odchodom na Letný tábor v Liptovskej Osade, bolo stretnutie rodičov vo Farskom
pastoračnom centre. Brat Matej im predstavil animátorov, ktorí budú ich deti sprevádzať počas tábora. Terezka Sobotová
spolu s Matúšom Ješkom ho doplnili
a rodičom povedali niekoľko dôležitých
a praktických informácii.
 LETALIOS
Obed 12. 07. Hodiny
ukazujú 12,10. Leopoldovská stanica sa naplnila mladými a ich príbuznými. Po
namáhavom naložení batožiny do automobilového
prívesného vozíka, po niekoľkonásobnom
sčítaní
účastníkov a rýchlom nástupe do vlaku, sa 52 Červeníčanov vydalo na cestu.

Tajničku tvorí 41 nevyškrtaných písmen. Legenda osemsmerovky: BALADA, BRADA,
CMAR, DETVA, ENTITA, FAKTOR, FYZIKA, HLINA, HROMNICE, CHLIEB, IKONA, KALICH,
KOFILA, KOLIBA, KORIDOR, LABUŤ, MARŽA, MLOKY, MLYNY, MODUL, NÁDOR, NAZARET,
NOMÁD, ODMENA, OPISY, OPONA, OSUDY, PAMÍR, PEKLO, POLARIZÁCIA, POLEVA, RADOSŤ, REVERZ, ROLBA, SIHOŤ, SKOBA, SLADIDLO, STRACH, ŠPORT, TENOR, TEROR, TULIPÁNY, UHLÍK, VINICA, ZADANIA.
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Smer Liptovská Osada. Rodičom stojacim
na leopoldovskej stanici po nich zostali
„iba“ mobilné kontakty na Matúša Ješku,
Terezku Sobotovú a brata Mateja. Počas
neprítomnosti vo farnosti budú v tomto
prípade brata Mateja v nevyhnutných prípadoch zastupovať dp. Dr. Patrik Bacigál
(0905 419 395) a Dr. Libor Marek (0910
127 374).
 DOKUMENT
Pre rodičov a príbuzných vyrobila pani
fotografka Monika Kirinovičová fotozáznam zo slávnosti 1. sv. prijímania. Milá
spomienka na slávnostné chvíle v živote
dieťaťa a rodiny.
 POSVIACKA FPC
02. 08.- o 10,30- bolo požehnanie FPC.
Samotný priebeh slávnosti začal pri FPC.
Dychová hudba Verešvaranka už pred samotným aktom posviacky vytvárala ľudovými i náboženskými piesňami slávnostnú
atmosféru. Zúčastnení kňazi- Mons. Róbert
Kiss- biskupský vikár, ktorý zastupoval chorého arcibiskupa Mons. Jána Oroscha,
Mgr. Milan Červeňanský (osobný sekretár
arcibiskupa), dvaja červenícki rodáci Mons.
Anton Adamkovič a Dr. Martin Šabo, čunovský farár Dr. Marián Červený a brat
Matej v sprievode miništrantov prešli

3
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 POĎAKOVANIE
Týždeň po požehnaní FPC brat Matej
v kostole počas oznamov zhodnotil slávnostné okamihy posviacky: Bratia a sestry,
ďakujem vám za pomoc pri príprave slávnosti požehnania FPC: ženám i mužom,
ktorí upravovali priestor pre bohoslužbu,
miništrantom, pani kostolníčke, pani organistke, DH Verešváranka, skupine MATEO,
Art music orchestra, Dodovi Heskovi, Danielovi Čapkovičovi- sólistovi opery SND
a samozrejme všetkým, ktorí zabezpečili
resp. pomohli pri príprave pohostenia
(najmä rodinám Viliama Sobotu a Emila
Ješku).

Milé deti,
tentokrát sme si pre vás pripravili obrázky svätých, ktorých si môžete vyfarbiť. Vašou úlohou je zistiť, mená svätcov, ktorých spomienku si pripomíname v mesiaci október. Potrápte
si hlavičky a za správne vyplnené ťa čaká v sakristii odmena.

PRE DETI

k budove FPC. Po požehnaní objektu Mons.
Kissom prešli ku Zvonici, kde spolu celebrovali sv. omšu. Vo vkusne a jednoducho
upravenom bohoslužobnom priestore a
pred množstvom veriacich ich privítal starosta obce Marián Mihálik. Po bohoslužbe
bolo pripravené pre všetkých prítomných
malé občerstvenie- malé agapé- a pre pozvaných slávnostný obed. Program Pri zvonici pokračoval i večer: o 18,30 vystúpila
skupina MATEO a po nej o 19,00 koncertoval Art music orchestra.
 V PLNOM ZNENÍ
Uvádzame v plnom znení privítaciu reč
pána starostu, ktorá zaznela pri posviacke
FPC: Vysokodôstojný pán biskupský vikár a kanonik Kiss,
ctený pán Mons. Adamkovič,
otcovia kňazi! Dovoľte mi, ako
starostovi tejto obce, aby som
vás vysokodôstojný pán biskupský vikár- ako zástupcu
momentálne nemocného pána
arcibiskupa Mons. Oroschaprivítal pri tejto historicky
vzácnej príležitosti. Len pred
malou chvíľou ste požehnali
naše Farské pastoračné centrum. Za pomerne krátky čas sa naši veriaci
fyzicky i finančne zmobilizovali a vytvorili
tento objekt. Jeho postavením pribudla do
našej obce nielen architektonicky zaujímavá budova, ale najmä budova, ktorá sa popri našom chráme môže stať pre nás veľkým zdrojom duchovnej inšpirácie, rastu
osobného kresťanského i ľudského života,
vzdelávania a budovania neformálnych
vzťahov. Veríme, že pomôže novému trendu v Cirkvi. Trendu NOVEJ EVANJELIZÁCIE.
Tak, ako to zdôrazňuje náš svätý otec pápež František. Nech je táto chvíľa modlitby
poďakovaním dobrému Pánu Bohu za jeho
pomoc. Ešte raz vitajte!

 MODLITBY MATIEK
V piatok- 21. 08.- prišla do našej farnosti
pani arcidiecézna koordinátorka hnutia
Modlitby matiek a spolu s niekoľkými matkami z Leopoldova nám po sv. omši toto
hnutie predstavila. Prezentáciu zastrešovala pani Jolana Vozáriková. Vďaka.
 + MONS. VLADIMÍR FILO
V pondelok 24. augusta 2015 bola v Trnave a v Gáni rozlúčka s emeritným rožňavským biskupom Mons. Vladimírom Filom, ktorý zomrel v 76. roku života v Nitre.
Veriaci mohli jednotlivo pristupovať k rakve a vzdať poslednú úctu telesným pozos25

CIBUĽOVÝ
Z

KOLÁČ

TVAROHOVÉHO

MŇAM, MŇAM...

CESTA
Suroviny: 250 g tvarohu,
100 g tvrdého syra, 1kg cibule, 400 g hladkej múky, 1
kyslá smotana, 300 g prerastenej slaniny, 100 ml mlieka,
4 vajcia, 50 ml oleja, 1 prášok do pečiva, rasca, mleté
čierne korenie, soľ, tuk na
vymastenie plechu.
Postup: Mlieko, tvaroh,
2 vajcia, soľ, olej, múku a prášok do
pečiva spracujeme na cesto a necháme 30
minút odležať. Odležané cesto rozvaľkáme
a uložíme na pomastený plech tak, aby
kraje cesta trošku prečnievali. Cibuľu olúpeme, nakrájame na hrubé kolieska
a orestujeme na slanine pokrájanej na malé kocky. Dochutíme rascou, korením
a soľou. Cesto na plechu popicháme vidličkou, navrstvíme naň orestovanú cibuľu
a zalejeme smotanou vymiešanou s 2 zvyšnými vajcami a postrúhaným syrom. Dáme
piecť do vyhriatej rúry na 160°C na 45 minút.

KAPUSTNÍK
Suroviny: 750 g kyslej kapusty, 1 vajce,
½ hrnčeka mlieka, ½ hrnčeka oleja, soľ, 1
balíček prášku do pečiva, podľa potreby
polohrubá múka, 1 lyžica masla, 6 strúčikov
cesnaku, olej na potretie, tuk na vymastenie plechu.
Postup: Kapustu nadrobno pokrájame
a preložíme so misy. Pridáme k nej vajce,
mlieko, olej, soľ, prášok do pečiva a toľko
múky, aby vzniklo mäkké cesto. Cesto preložíme na vymastený plech a navlhčenou
rukou ho roztlačíme po plechu. Vrch cesta
potrieme olejom a dáme upiecť do
vyhriatej rúry na 180 °C, 45 minút.
Po upečení vyberieme z rúry a ešte
horúci koláč potrieme rozpusteným maslom, v ktorom sme rozmiešali prelisovaný cesnak. Necháme mierne vychladnúť a nakrájame na kocky.
Ak sa chcete s nami podeliť o
Vaše iste vynikajúce recepty, tak
neváhajte a oslovte našu redakciu.
farnostcervenik@gmail.com
-Recepty zo života-
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tatkom biskupa Fila v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa už od rána, od 8.00 hodiny. Zádušná svätá omša za zosnulého biskupa sa začala o 10.00 hodine. Potom sa v jeho rodnej obci Gáň uskutočnila pohrebná svätá
omša spolu s obradmi uloženia do hrobu.
 ZOŠLI SVOJHO DUCHA
V nedeľu- 30. 08.- pred druhou sv. omšou sme prosili o dary Ducha sv. pre učiteľov, žiakov a študentov, pre ktorých začalo
obdobie nového školského roka.
 EKOAKTIVITA C.I.N.
Vo farnosti pokračujeme v zbere umelohmotných uzáverov z PET-fliaš. Vznikol
projekt CINPET Malé vrchnáky pre veľké
veci a organizuje ho Občianske združenie
C.I.N.
 DOTÁCIA
Z OÚ sme začiatkom augusta dostali
schválenú dotáciu 750,-€, ktorá bola viazaná na aktivity FÚ. Ďakujeme.
 TITANIK A DIVOKÁ VODA
Posledný augustový týždeň bol brat Matej s niektorými staršími miništrantmi v
Bratislave na výstave Titanik a spolu navštívili Divokú vodu v Čunove- centrum slovenskej kanoistiky.
 PÚŤ KROMEŘÍŽ A SVATÝ HOSTÝN
Koncom júla brat Matej ohlásil púť do
Kroměříže a na Svatý Hostýn. Púť sa usku-

točnila 31. 08. a 01. 09. 2015. V cene 30,- €
bola zahrnutá doprava, ubytovanie a strava
(raňajky, obed, večera). Odchádzali sme
o 06,00 od Zvonice a späť sme sa vrátili v
utorok (01. 09.) o 20,00. Mysleli sme
v modlitbách na všetkých. Brat Matej poďakoval účastníkom za vytvorenie ľudsky
krásnej a súčasne duchovne citlivej atmosféry.
 BIRMOVKA NA OBZORE
Brat Matej oznámil, že do konca septembra bude prebiehať prihlasovanie na
birmovku. Zápis bude v sakristii. Záujemcovia sa budú zapisovať nie prostredníctvom
príbuzných, ale OSOBNE u neho. Minimálna veková hranica: chlapci alebo dievčatá
v deň zápisu musia navštevovať ôsmy ročník. Horná hranica je neobmedzená. Naliehavo prosil, aby nikto nikoho nenútili!
 RATKOVSKÉ HODY
06. septembra bola zmena sv. omší, nakoľko v Ratkovciach bola odpustová slávnosť. Sv. omše boli v Červeníku o 07,45
a 09,15. V Ratkovciach bola bohoslužba
o 10,30.
 DEŇ HIER
V sobotu- 12.09. od 14,00 do 17,00- sa
uskutočnilo vo Farskom pastoračnom centre Poobedie spoločenských hier. Prítomní
sa super zabávali. Hra však nie je cieľ, ona
je iba jeden z prostriedkov na
budovanie vzťahov.
 TÁBOROVÉ DOZVUKY
14. septembra večer o 19,00
sme v Pastoračnom centre premietali filmový dokument LETALIOS 15 o našom pobyte
v Liptovskej Osade. Film natočil
Emil Ješko ml. a zostrihal ho Matúš Ješko. Pre množstvo ľudí sa
FPC priamo „páralo vo švíkoch“.
Z 80-tich prítomných bolo iba 15
5

dospelých. Ostatní boli mladí ľudia... Ak
viete ako hučí úľ, tak o niečo viac hučalo
FPC... Brat Matej: „Všetkým chcem poďakovať za vytvorenie pekného spoločenstva,
ale najmä tým, ktorí ho pripravili.“
 OMŠA V PRÍRODE
Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie
- v utorok 15. 09. o 17, 00- sme slávili sv.
omšu v Ratkovciach v prírode- v novoupravenom areáli parku pri Trojičnom stĺpe
(pod cintorínom). Zišlo sa množstvo ľudí.
Vďaka Pánu Bohu za pekné počasie
a všetkým za krásnu, priam rodinnú atmosféru.
 MY A POCHOD
Vďaka sponzorstvu jedného z našich
bratov (ktorý zaplatil autobus) sme sa dostali 20. 09. na Pochod za život do Bratislavy. Celú organizáciu podujatia mali „pod
prstom“ manželia Jozef a Rút Šiškovi.
Autobus odchádzal z Ratkoviec o 12,30
(od pohostinstva) a z Červeníka (od kostola) o 12,45. Pre nás to nebola manifestácia.
Pre nás to bolo vydanie nášho osobného
svedectva úcty k životu.
 MARIANKA
20. septembra sa množstvo našich bratov a sestier zúčastnilo púte do Marianky.
Sprevádzala ich v krojoch aj DH Verešva-
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ranka. Akciu organizačne zabezpečovala pani Emília Mačurová. Vďaka.
 PRVOPRIJÍMAJÚCI
V piatok bývajú sv. omše pre deti. Brat
Matej: „Prítomnosť detí- najmä tých, ktoré
pôjdu v budúcom roku na 1. sv. prijímanieje nevyhnutná, nakoľko ide o farskú katechézu. Samozrejmosť nedeľnej účasti na bohoslužbách azda nemusím zdôrazňovať.
Prial by som si, keby sme druhú nedeľnú sv.
omšu (o 10,30) vnímali ako rodinnú sv. omšu. Ďakujem za pochopenie.“
 20 ROKOV
V sobotu- 03. 10. o 17,00- sme budeme
mali možnosť poďakovať za 20 rokov fatimských pobožností v našej farnosti. Spolu sme
prosili o jej materinskú ochranu pre všetkých.

môžem piť hroznovú šťavu?“ pýta sa chlapík
ležiaci v nemocnici. „Zriedenú hroznovú šťavu piť môžete. Vlastne s mierou môžete
konzumovať všetko“ vysvetľuje lekárka. Hovorí sa, že s mierou sa jesť smie všetko, lebo
čoho je veľa, to škodí. Veď už i Paracelzus
hovoril: „Je to množstvo, ktoré určuje kedy
sa z lieku stáva jed.“ „Hroznová šťava je jedným z najlepších prostriedkov k vylúčeniu
kyseliny močovej z tela. Zároveň je významným zdrojom nenápadného, ale dôležitého chrómu, ktorý je potrebný pri spracovaní cukru v organizme“ tvrdí Dr. Norman
Walker. Hrozno upravuje acidobázickú rovnováhu.
„Z výchovou detí, to je ako s ošetrovaním
hrozna“ zamýšľa sa starček. „Ak sa o neho
nestaráš - zdivie.“ Britskí vedci konštatujú,
že strava bohatá na ovocie poskytuje deťom
ochranu pred alergiou, hlavne sennou nádchou a astmou. A práve hrozno sa ukazuje
ako mimoriadne účinné v prevencii alergií.
Prítomnosť kyseliny hroznovej zvyšuje
schopnosť vstrebávať železo štvornásobne.
Kyselina ellagova, prítomná i v inom bobuľovitom ovocí, hlavne malinách, černiciach a
čučoriedkach, sa považuje za látku, chrániacu organizmus pred jedmi z okolia. „Ak
chceš mať dobrú úrodu hrozna, musíš ho
počas roka olamovať“ radí sused susedovi.
Kvalitné hrozno je základným predpokladom
dobrého vínka. „Víno je skvelá vec, vhodná v
zdraví i v chorobe, ak je predpísané podľa
potreby a v správnom množstve v súlade s
individuálnou stavbou tela“ konštatoval už
Hippokrates. Perzské príslovie ho dopĺňa:
„Trochu vína pôsobí ako liek, veľké množstvo ako jed.“ Vždy keď máme chuť na sladké, uprednostníme hrozno. A v čase jeho
dozrievania sa ho najedzme dosýta.
PS: Albert Kázmér (1738 – 1922), zať
Márie Terézie a miestodržiteľ Uhorska, bol

veľkým milovníkom bratislavského vína.
Keď raz ochorel, cisárovná mu poslala z
Viedne slávneho lekára. Keď ho lekár vyšetril, zakázal mu akýkoľvek vínny mok. O
tri dni neskôr sa lekár znova ohlásil u kniežaťa a spýtal sa ho: „Dúfam, Vaša jasnosť,
že ste poslúchli moju radu a nepili ste víno.“ „Áno, poslúchol som.“ „Je to jediný
spôsob, ako si predĺžiť život, Vaša jasnosť“
presviedčal lekár. „Tušil som to“ povedal
knieža Albert. „Ešte nikdy som totiž nemal
také dlhé dni, ako boli tie tri posledné.“ ☺
-MUDr. Michal Slivka -
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HROZNO

ZDRAVOTNÉ OKIENKO

Ovocie je jedným z najkrajších
výtvorov prírody, má široké využitie
a získalo si trvalú obľubu ľudí po
celom svete. Hovorí sa, že sila prirodzeného uzdravenia v každom z nás
je tá najväčšia moc, ktorá nás uzdravuje. A práve strava bohatá na ovocie je niečo kúzelné, čo nám dokáže
uľahčiť cestu za zdravím.
„Jedzte hrozno, podobá sa
lekárni plnej zdravých
živín!“ vyzývajú výživový
experti. „Hrozno je prírodný klenot“ pokračujú.
„Obsahuje množstvo látok, ktoré
pomáhajú znížiť riziko srdcovocievnych chorôb, rakoviny i mozgovej príhody.“Hrozno je najstarším, bežne používaným ovocím.
Stovky rokov sa pestuje v oblasti Stredomoria, kde sa pokladá za základ stravy, kultúry
i dôsledok dobrého zdravotného stavu tunajšieho obyvateľstva. „Na vychválené
hrozno, malý košík“ tvrdí bulharské príslovie. „Ak sa dobre darí tvojím nohám, chrbtici a bruchu, viac ti už nemôže pridať ani
22

Okrem práce vedúcej katechétky vo veľkej katolíckej farnosti, sa niekoľko rokov
aktívne angažuje v hnutí domáceho vzdelávania na Ostrove princa Eduarda. Dnes je
obľúbenou rečníčkou na konferenciách o
domácom vzdelávaní a na manželských a
katechetických seminároch vo farnosti.
Keď vás zaujala táto kniha nemusíte
hneď utekať do kníhkupectva, ale môžete si
ju prečítať na našej farskej stránke
www.cervenik.fara.sk

bohatstvo kráľov“ napísal rímsky básnik
Horácius (65 - 27 pred Kristom).
Výskumy ukazujú, že hrozno aj hroznová šťava sú schopné rozšíriť cievy, zlepšiť
prúdenie krvi bez vytvárania zrazenín a
zabrániť ukladaniu cholesterolu do stien
artérii. Keď bude teda človek s chorým srd-

com v lete a na jeseň jesť pravidelne hrozno alebo piť hroznovú šťavu, pocíti zlepšenú reakciu srdca na malú námahu. Tí, ktorí
sa zotavujú po infarkte, mali by mať hrozno
denne na jedálnom lístku, aby zastavili postup aterosklerózy ciev zásobujúcich srdcový sval. „Pani doktorka, ja som diabetik,

„Dávajte pozor deti, už ide vlak!
Nestojte tak blízko, choďte ďalej!
Rýchlo nastupujte!“ Tak takto nejako sa začala cesta do Liptovskej Osady, na miesto, kde sme strávili 1
týždeň v tábore. Deti plné radosti a
očakávania, rodičia spokojní, že si
od detí na týždeň oddýchnu a my –
animátori sme dúfali, že sa tábor
bude deťom páčiť, a hlavne, že sa
všetci vrátime domov v poriadku.
Hneď po príchode sme sa
ubytovali v miestnej základnej
škole,
najedli
sme
sa
a ponáhľali sme sa vyskúšať
obrovskú telocvičňu, ktorú
sme mali k dispozícii. Každý
deň sme tu hrali hry – florbal,
futbal, vybíjanú, či rôzne súťaže v skupinkách. Kto chcel,
mohol sa hojdať na kruhoch,
na lane alebo hádzať loptu do
basketbalového koša. Veľký
úspech mala vybíjaná v zložení
baby proti chalanom. Bol to
vyrovnaný zápas, ale musíme
priznať, že nás porazili o jeden život. Kto
nechcel hrať hry v telocvični, mohol hrať
spoločenské hry, nacvičovať piesne alebo sa
venovať rôznym tvorivým činnostiam. Veľký
záujem bol o vyrábanie šperkov z drôtikov,
čo nás trpezlivo učila pani šperkárka.
Okrem aktivít na ubytovni sme sa boli
pozrieť aj do okolia. Prešli sme sa po Vlkolínci, kde deti museli na základe mapy hľadať schované časti puzzle a nakoniec poskladať obrázok. Nie všetci si však tento
výlet užili. Dvoch našich animátorov sme
zabudli v škole a tak o tento zážitok prišli.
Okrem toho, že sme robili radosť sebe,
chceli sme potešiť aj iných. Preto sme navštívili dom sociálnych služieb. Zahrali sme
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HOLLY PIERLOT - BIBLIOGRAFIA
Holly Pierlot sa narodila v roku 1961 a
vyrástla vo Frederictone (Kanada). Ako
sedemnásťročná zanechala štúdium. Vstúpila do hudobného priemyslu ako speváčka
a klávesistka. Po ráznom obrátení sa opäť
vrátila ku katolíckej viere, zanechala turné
a pokračovala v štúdiu na univerzite. Tam
stretla svojho manžela Philipa a obaja sa
stali učiteľmi. Okolnosti ich napokon priviedli na Ostrov princa Eduarda, kde Holly
teraz žije s manželom a ich piatimi deťmi,
ktoré doma vzdeláva.

im krátku scénku o Popoluške, zaspievali
piesne a niektorí dokonca zatancovali krátky folklórny tanec.
Každý deň sme začínali svätou omšou.
Ďakovali sme za predchádzajúce dni
a prosili o nasledujúce a takisto aj za nás
všetkých.
Poobede
sme
mali
hodinku
„mobilizácie“, kedy si deti mohli zobrať
mobily a zavolať svojim blízkym, či skontrolovať novinky na facebooku. Po nevôli prvé

dni odovzdať mobily o ne posledné dni
akosi nebol záujem. Oveľa väčší záujem bol
o to ísť do potravín. Museli predsa dokúpiť
zásoby chipsov a kofoly.
Poobedia sme mávali skupinové súťaže.
Zväčša to boli vedomostné hry o Slovensku
a európskych štátoch . Niektorí vedeli viac,
niektorí menej, ale všetci sme sa niečo nové naučili.
Večery bývali vždy pekné. Snažili sme sa
spomenúť si na všetky dobré skutky, ktoré
sme cez deň videli a odmeňovali sme ich
korálkami. Tie sme si dávali na povrázok
a mali nám pripomínať o čo sa máme snažiť. Robiť dobro a všímať si dobro. Deň sme
ukončili tým, že si každý vylosoval jedného
7

MAMY V JEDNOM KOLE

RECENZIA

... A AKO Z TOHO KOLA VON
Duchovná cesta matky
Autorka: Holly Pierlot
(z originálu: A mother´s rule of
life: how to bring order to your home and peace to your soul.)
O knihe:
Kniha výnimočne prakticky opisuje, ako môže matka prežívať život v
rodine ako svoje poslanie od Boha.
Je ľahko čitateľná, autorka opisuje
mnohé z vlastnej skúsenosti. Je jasne logicky štruktúrovaná a inšpiratívna pre všetky matky, ktoré sa nechcú
stratiť v rodinných povinnostiach a najmä
nechcú prísť o duchovný rast a kontakt s
Bohom. Osoh z nej má celá rodina, keďže
sa v knihe pamätá na potreby všetkých jej
členov.
Kniha má potenciál podnietiť čitateľov,
aby spolu komunikovali o rodinných témach, radili si navzájom, zdieľali sa a povzbudzovali. Tak môžu vzniknúť podnetné
skupiny, ktoré pomôžu mnohým ženám,
dostať sa z kruhu zdanlivo neriešiteľných
situácií.
Inšpiratívne, praktické, hlboko duchovné – jedinečné spojenie!
Mamičky, Boh Vás má rád! Chce Vás
mať blízko seba. Túto knihu sme preložili,
aby Vám pomohla ľahšie prežívať Vaše
povolanie.
Páter Thiemo Klein LC
SLOVO OD AUTORKY:
Čo to znamená snažiť sa o kresťanskú
dokonalosť? Kedysi som si myslela, že to
znamená dokonale sa správať, že ak budem prísne dodržiavať všetky pravidlá,
vrúcne sa modliť všetky modlitby, tak sa
určite stanem „dokonalou“... Postupne

som však spoznala, že kresťanská dokonalosť musí znamenať niečo iné, niečo, čo by
mohol robiť každý. Narazila na definíciu
dokonalosti, ktorá mi konečne dávala význam. Snažiť sa o dokonalosť v tomto živote
znamená naozaj sa snažiť o jednotu s Bohom prostredníctvom lásky.

človeka, ktorému mal byť celý nasledujúci
deň anjelikom. Zaspávanie bolo večným
problémom. Kým starším sa spať ešte nechcelo, mladší sa sťažovali, že je na chodbe
hluk a nemôžu spať. Aj s tým sme si však
poradili. Zopár drepov, či klikov dokázalo
spraviť zázraky.

Posledný večer sme vypustili lampióny a
poďakovaním sme sa rozlúčili s táborom.
Niektorým bolo možno aj trochu smutno,
ale deti sa predsa len už tešili na rodičov. Aj
keď nám počasie nie vždy prialo, myslím,
že nám tam nič nechýbalo a verím, že deti
si podobný zážitok radi zopakujú aj o rok.
-Monika Zacharová-
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To platí aj pre matky. Naše poslanie
nenesie v sebe nič, čo by nás vylučovalo z
hlbokého, dôverného vzťahu s Bohom. V
skutočnosti je to presne naopak. Keďže
život manželky a matky je skutočným povolaním, Boh od nás chce, aby sme ho našli
vnútri nášho rodinného života. Môžeme sa
priblížiť Bohu, nájsť cesty, ako sa mu zveriť
a odovzdať sa do jeho prítomnosti práve
teraz, medzi plienkami, účtami a črevnou
chrípkou. A to je cieľ knihy Mamy v jednom kole – ako z neho von.
Autorka knihy, Holly Pierlot
21

Boha. Modliaci sa človek - aj v spoločenstve
- sa takto stáva prameňom pokoja a duchovnej radosti. Kartuziánsky mních, ktorý
dal počiatky modlitbe ruženca v západnej
cirkvi, priblížil sa v jej pôvode k východnocirkevnej Ježišovej modlitbe. Jej cesta vedie cez Máriu k Ježišovi.
Modlitba ruženca nie je časťou vlastnej
cirkevnej liturgie. Pápež Pius X. takto pokarhal nedobrý zvyk modliť sa ruženec počas tzv. tichej omše: „Nemodlite sa vo svätej omši, ale modlite sa svätú omšu.“
Ruženec sa dá modliť všade. Radi sa ho
však veriaci modlia spoločne alebo aj sami
v kostole. Jeho „nástroj“, modlitebná šnúročka, je preto svätým znakom, ktorý zapadá do bohatej zbierky symbolov, ktoré tiež
majú vzťah k Božiemu domu a bohoslužbe.
-Egon Kapellari-

DESATORO USMIEVAJÚCICH

1. Ak chceš, aby sa
ľudia okolo teba
usmievali, začni od
seba.
2. Nesmej sa len z
druhých, smej sa
najmä zo seba.
3. Z čoho nechceš,
aby sa iní smiali tebe, nesmej sa ani ty
iným.
4. Vždy vedz, prečo
sa smeješ, len hlúpi nevedia, prečo sa smejú.
5. Ak sa niekto rehoce, neznamená to, že je šťastný.
6. Pri smiechu neprekračuj dovolenú hranicu hluku, ale smiech v sebe nedus.
Mohol by si sa zadusiť.
7. Nechaj si stálym miernym úsmevom „zdeformovať“ tvár.
8. Smutný svätý je naozaj smutný svätý. Ty nezabudni, že k dokonalosti patrí radostná tvár.
9. Čistá radosť a smiech pochádzajú z čistého srdca a sú prejavom vedomia, že
všetko môžem v Pánovi.
10. Ak rozveselíš čo len jedného z najmenších Pánových bratov, to si Pánovi urobil.
-net20

Tento rok, počas prázdnin, som
sa vybral oddýchnuť si do vychýrenej destinácie LETALIOS. Že ste
o nej ešte nepočuli? Neverím. Je
tam nádherne a nechodí tam príliš
veľa turistov. Ideál. A navyše,
k ceste na LETALIOS nepotrebujete
ani pas, ani letenku a, dokonca, ani
občiansky preukaz. Najlepšie ale
bolo, že som necestoval sám, išlo so
mnou niekoľko desiatok ďalších
účastníkov.
Ak ste si už náhodou vybrali atlas a hľadáte spomínané miesto
medzi gréckymi ostrovmi alebo na
pobreží Egejského mora - zima. Ak
natrafíte na mapu Slovenska – teplejšie. Ak
sa zadívate na stredné Slovensko, konkrétne Liptov – horí! Teda nie, nehorí, ale trafili
ste do čierneho. Keď sa povie LETALIOS,
vedzte, že ide o skratku z produkcie brata
Mateja. LETALIOS = Letný tábor Liptovská
Osada.
Hoci cieľ našej cesty neboli grécke
ostrovy, počasie v deň nášho odchodu zo
stanice sa tomu gréckemu takmer vyrovnalo. Asi preto sa niektorí z nás rozhodli počas cesty radšej prepnúť do „úsporného
režimu“. Po náročnej ceste nás pred našim
„hotelom“ privítala neprehliadnuteľná
postava hotelového vedúceho – miestneho
pána riaditeľa. Jeho starostlivosťou, ktorú
nám počas celého trvania nášho pobytu
nezištne preukazoval, som bol príjemne
prekvapený. Rovnako tak šikovnosťou a
pohotovosťou našich paní kuchárok. Aj keď
vychýrený „grilovaný guláš“, ktorý sme si
v tábore vysnívali sa im navariť nepodarilo
. Po nevyhnutnom vybalení a krátkom
odpočinku nasledovala „predstavovačka“.
Väčšinu mojich táborových spoluúčastníkov som už poznal, no takto sme sa mohli
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dostáva aj k iným a premieňa a krášli kúsok
sveta.
Modlitba ruženca, ktorá sa javí na začiatku ako monotónna, stále vytvára - ako
hovorí Adrienne von Speyrová, mystička
20. storočia - prechod z modlitby ústnej do
modlitby rozjímavej.
„Bez prestania sa modlite,“ prikazuje
Pavol kresťanom v Solúne (1 Sol 5, 17).
Rané východné mníšstvo v Cirkvi, vedomé
si tejto rady, už skoro rozvíjalo ustavičnú
modlitbu, ktorá vo vzťahu k Ježišovi, v súlade s rytmom dychu a bitia srdca, nechýbala ani počas ručnej práce. Táto ustavičná modlitba nebola nijakým bľabotom a
nijakým magickým trikom manipulácie s
Božími silami. To bol dokonalý ponor do
tajomstva: nestratiť nikdy napojenie na

spoznať bližšie. V ďalších som zase získal
nových priateľov.
V nasledujúci deň sa výletníci na LETALIOSE rozdelili do šiestich mestečiek,
o ktorých sme sa postupne dozvedali viac
a viac. Boli to Slimákovo, Vyplazujkovce,
Schtramákovce, Schwainovo, Citrusovo,
ktorého obyvateľom som bol i ja, no
a nakoniec Potkanovo. Pri spoznávaní krás
života v týchto mestečkách sme sa nasmiali
dopopuku. Zlatým klincom programu bolo,
keď nás Vyplazujkovce prostredníctvom
svojho svojrázneho starostu - Izidora Frflavého poučili o pravidlách slušného správania sa v ich mestečku. Počas ostatných dní

sa tieto mestečká premenili na súperov vo
všakovakých súťažiach, ktoré vám tu však
nemôžem všetky vymenovať, lebo by
sa redakcia Manoče ponosovala, že im dramaticky stúpla spotreba papiera.  Súťaže
boli, ako sa hovorí, „aj takové, aj makové“,
prezradím len, že k najväčším hitom patrili
9

florbal a vybíjaná chlapci vs. dievčatá. Súťaže boli také zaujímavé, že podaktorí aj
v spánku kontrolovali, či sa na chodbe nedeje niečo zaujímavé. Najviac sa mi však
páčilo, že sme vždy popri zdravej súťaživosti zachovali, ba dokonca posilnili kamarátskeho ducha a vytvorili atmosféru preplnenú úsmevom a smiechom.
Neodmysliteľnou súčasťou nášho programu bola aj svätá omša, ktorá bola pre
mňa čímsi špecifická. Spoločne sme vytvorili úžasnú pokojnú atmosféru, v ktorej
som skutočne cítil, že tvoríme jednu rodinu
– Cirkev. Veľmi peknou aktivitou bolo aj
udeľovanie korálikov za dobré skutky, ktoré sme si počas dňa všimli. Neverili by ste,
koľko nenápadného dobra odhalíte, keď sa
na život bližšie prizriete.
Posledný deň pred odchodom sme využili na to, aby sme z našej radostnej atmosféry, čo - to odovzdali aj klientom neďalekého domova sociálnych služieb a aby sme
v miestnych potravinách vykúpili všetky
nanuky . Večer sme sa za celý priebeh
tábora nášmu spoločnému Otcovi poďako10

RUŽENEC
Modlitbová šnúrka, spájajúca
mnoho zrniek z dreva, skla alebo zo
vzácneho kovu, s krížom dohromady
- to je ruženec. Pre mnohých
katolíkov tento svätý znak pri
modlitbe nemôže chýbať,
vezmú ho do ruky a medzi
prstami posúvajú zrnká. Takéto modlitbové šnúrky existovali a existujú nielen u nás,
kresťanov. Napríklad aj v islame, kde má modlitbová šnúrka pomáhať nezabudnúť ani
na jedno z 99 mien Alaha.
Existujú milióny kresťanov,
ktorí sa denne modlia ruženec alebo
časť tejto dlhej modlitby. Vo svojej
úplnosti obsahuje modlitba ruženca
20 častí, desiatkov, vždy s jedným
otčenášom a s desiatimi zdravasmi,
na ktoré vždy nadväzuje rozjímanie o
20 tajomstvách Božieho vykupiteľského diela v Kristovi. Pravidelne sa
však modlieva len jedna štvrtina celého
ruženca, teda 5 otčenášov a päťkrát desať
zdravasov a pripomenie sa na začiatku každého desiatku jedno z tajomstiev života
Kristovho. Podľa obsahu každých piatich
tajomstiev rozdeľuje sa celá modlitba ruženca na štyri časti: ruženec radostný, ruženec svetla, ruženec bolestný a ruženec slávnostný. Modliaci sa pritom v duchu kráča
po ceste, ktorú prešla Mária s Ježišom:
Ježiš - Boží Syn a Syn človeka, nesený k Alžbete, narodený v maštali, obetovaný v
chráme a tam nájdený (radostný); pokrstený v Jordáne, zá-zrak v Káne, ohlasovanie
Božieho kráľovstva a pokánia, premenenie
na hore Tábor a ustanovenie Oltárnej sviatosti - Eucharistie (ruženec svetla); potiaci
sa krvou, bičovaný, tŕním korunovaný, ne-
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vali
vypustením
lampiónov.
Pri
odoslaní
našej
správy nám pomohol aj vysielač na
najbližšom kopci,
kam si to niektoré
z lampiónov namierili . Čas nášho tábora ubehol
rýchlo ako voda
a 18. júla sa už na
leopoldovskej železničnej
stanici
rozliehal zvuk Benovej
gitary
a veselý spev neklamne ohlasujúci príchod výletníkov
z LETALIOSU. Nástupište bolo plné radosti
nielen učastníkov tábora, ale aj rodičov,
starých rodičov či iných príbuzných, ktorým
sa vrátili ich ratolesti. Tiež by ste tam od
mnohých mohli začuť početné prísľuby
účasti aj na budúci rok. Ja som k nim patril
tiež a už teraz sa teším na LETALIOS 2016.
-Marek Žemla-

sie kríž a na kríži zomiera (bolestný); vstal z
mŕtvych, vystúpil na nebesia, zoslal Ducha
Svätého, Máriu vzal do neba a tam ju korunoval (slávnostný).

Ruženec zvykne začínať Apoštolským
vyznaním viery, otčenášom, tromi zdravasmi s prosbou o posilnenie troch božských
čností: viery, nádeje a lásky.
Mnohým katolíkom je modlitba ruženca
cudzia. Najmä mladým sa často zdá dlhá a
monotónna. Veľkí duchovní majstri Cirkvi
mali túto modlitbu radi a pokúšali sa ju
bratom a sestrám urobiť bližšou. Široké
rozpätie modlitby ruženca - jeho jednotlivých tajomstiev - poskytuje modliacemu
dosť miesta zapliesť do venca ruženca starosti a radosti vlastné, i radosti a starosti
iných, za ktorých sa modlí. Čím viac sa prsty
modliaceho skĺzajú po modlitbovej šnúročke ruženca, tým väčšmi vzrastá predovšetkým pokoj v jeho srdci. To je pokoj, ktorý sa
19
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však prerušil žralok, ktorý napadol jeho čln
a rybu postupne až do kosti poobžieral...
Starec nestrácal nádej. Áno, niekedy ho
síce prepadla myšlienka: „Už nemáš šťastie!“, ale premohol ju jednoduchým:
„Ktovie, možno dnes!"
Spisovateľ, ktorý poznal realitu ľudského života s jeho víťazstvami a prehrami, na
obraze starca zobrazil život každého z nás.
Literárny hrdina je presvedčený, že k podstate ľudskej bytosti patrí túžba nikdy sa
nevzdať. Jednoduchá, ale naliehavá výzva:

„Nedám sa premôcť!“ ho mobilizuje. Pre
človeka totiž nie je rozhodujúce, aká prekážka ho môže stihnúť, ale rozhodujúce je,
ako sa človek pri nej zachová... Hemingway
dáva odpoveď: NÁDEJ. Nádej nie je silou
slabých, tak ako túžba po kráse nie
je útekom pred zlom. Nádej potrebujeme
všetci. Boh ju vložil do každého jedného z
nás. Bolo by teda možné, aby sme my nevložili svoju nádej do neho ? Veď nádej s
vierou umožňuje každému byť človekom
budúcnosti. Umožňuje byť optimistom.
Optimistom, ktorý má neustále nový pohľad na veci, ale predovšetkým na ľudí a
dáva mu silu ísť ďalej. Nádej je hodnota,
ktorú ani smrť nemôže zničiť. Kiež by nám
nikdy nechýbala v našom živote.
-net-

KUBA—SVÄTÝ OTEC

NÁDEJ

Je veľa hodnôt, bez ktorých by
človek nemohol existovať.
Medzi ne patrí i nádej, o ktorej sa
právom hovorí, že zomiera posledná. Moderný teológ Karl Rahner
hovoril, že Boh do nádeje vložil vo
zvrchovanej miere ľudské túžby natoľko, že najnezmyselnejšie sny,
ktoré by bez miery vymyslel človek,
sú v porovnaní s nimi iba nerozumnými malichernosťami. Nádej je
vlastne odpoveďou na tolstojovskú
otázku: Z čoho žije
človek? Životná skúsenosť dokazuje, že v každom človekovi, pri všetkej
jeho častej úbohosti, je
niečo nezničiteľné. A to je
práve nádej. Ona je prameňom i koreňom nového.
Má úlohu znova začínať. Je
srdcom slobody. Nádej
stavia- ako zasa návyk rúca.
Možno poznáte vynikajúce
dielo E. Hemingwaya Starec a more, ktoré môže
byť pre nás opravdivou školou nádeje. Ústrednou postavou je starý rybár, ktorý počas 84 dní vychádza na člne do zálivu
bez toho, že by chytil jedinú rybu. Zo začiatku mal so sebou pomocníka- chlapca.
Po štyridsiatych neúspešných dňoch však
chlapcovi rodičia prikázali, aby už so starcom nevyplával. Starec bol chudý a kostnatý. Všetko na ňom bolo staré- okrem očí.
Tie boli takej istej farby ako more, a ani
nešťastia, neúspechy, im nemohli vziať
veselosť a vôľu nevzdať sa... Hovorieval:
„Človek sa nesmie vzdávať. Možno ho zničiť, ale vzdať sa nesmie." Vždy sa správal
podľa toho. Keď na 85. deň konečne ulovil
veľkú rybu, úprimne sa tešil z obrovského
a už nečakaného úlovku. Explóziu radosti

O svetovej vojne
„Zažívame po čiastkach tretiu
svetovú vojnu... V tejto atmosfére
vojny naliehavo potrebuje svet
zmierenie."
O katastrofálnych ekonómoch
„Raz mi rozprával jeden starší
múdry kňaz, ako duch bohatstva,
bohatého svetáctva vstupuje do
srdca zasväteného, kňaza, biskupa,
pápeža či kohokoľvek. Hovoril, že
keď niekto začne zhromažďovať
peniaze, pre to, aby si zaistil budúcnosť, potom zaiste budúcnosť nespočíva v Ježišovi, spočíva v akejsi
poistnej spoločnosti duchovného
typu, ktorú kontrolujem ja sám.

Takže, hovoril mi, že keď napríklad nejaká
rehoľná kongregácia začne zhromažďovať
peniaze a šetriť, Boh je taký dobrý, že jej
pošle katastrofálneho ekonóma, ktorý ju
privedie ku krachu. Katastrofálni ekonómovia patria medzi najväčšie požehnania od
Boha pre jeho Cirkev, lebo ju robia slobodnou, robia ju chudobnou."
O nesprávnom chápaní jednoty
„Veľmi často sa zamieňa jednota s uniformnosťou, s tým, že všetci robia, cítia a
konajú rovnako. Toto nie je jednota, ale
homogénnosť. To znamená zabiť život Du-

cha, zabiť charizmy, ktoré on rozdal pre
dobro svojho ľudu. Jednota je ohrozovaná
vždy, keď chceme, aby ostatní boli na náš
obraz a podobu. Preto je jednota darom,
nie je to niečo, čo môžeme nasilu alebo
zákonom nanútiť."
O službe
„Veľkosť ľudu, národa, veľkosť ľudskej
osoby je vždy založená na tom, ako slúži
krehkosti svojich bratov. V tomto nachádzame jeden z plodov opravdivej ľudskosti.
Pretože, drahí bratia a sestry, kto nežije
pre službu, neslúži životu."
O Ježišovom pohľade
„Dovoľme Ježišovi hľadieť na nás, nech
jeho pohľad prejde našimi ulicami, nech
nám opäť prinesie radosť, nádej, životné
nadšenie. (...) Dovoľme
Pánovi hľadieť na nás v
modlitbe, v Eucharistii,
pri spovedi, v našich bratoch a sestrách, najmä v
opustených a osamelých.
A učme sa hľadieť na
iných ako on na nás. Zdieľajme jeho nežnosť a milosrdenstvo s chorými,
väznenými, staršími a
rodinami v ťažkostiach."
O Márii
„Ako Mária chceme byť Cirkvou, ktorá
slúži, ktorá vychádza z domu, ktorá vychádza zo svojich chrámov, vychádza zo svojich sakristií, aby sprevádzala život, podopierala nádej, bola znamením jednoty ľudu, šľachetného a dôstojného.“
O deťoch a starých rodičoch
„Národ, ktorý sa stará o svojich starých
rodičov a ktorý sa stará o svoje deti a mladých, má víťazstvo zaistené.“
-Pápež František11

12

najväčší poklad? Viera +. Rodina + Spoločenstvo J. Papierik som poskladala a vhodila do nádoby pred oltárom ako všetci
ostatní.
Dnes však rozmýšľam, spomínam na
všetky dojmy z P15 a prichádzam na to, že
je obrovský poklad, ktorý sa mi plne odkryl,
ktorý som našla osobne ja...
Stretnutie s Bohom, priatelia, program,
zážitky a všetko čo na mňa čakalo bolo

sprostredkované mnohými ľuďmi, ktorí na
tom pracovali. Kto to všetko ale zastrešoval, kto za to prebral zodpovednosť? Kto
nám vysluhoval sviatosti, hovoril slová povzbudenia, priniesol medzi nás Eucharistiu?
Kto nám robil spoločnosť a túžil nám tiež
svojím spôsobom slúžiť? Kňazi a zasvätené
osoby. Dovolím si povedať, že to, čo vzniklo
medzi mládežou a zasvätenými osobami,
bolo skutočne Bohom veľmi požehnané.
Myslím, že mnohí mladí pocítili veľké prijatie a rovnako verím, že to cítili aj rehoľníci
alebo kňazi zo strany mladých. Som rada,
že my mladí sme mali možnosť prísť bližšie
k predstaveným a zasväteným v Cirkvi a
nachádzať v nich vzory. Nech je chvála Pánovi, že je stále prítomný v Cirkvi, že ju
posväcuje a pretvára. Za seba a verím, že
všetkých mladých z P15 chcem vyjadriť

RODIČOVSKÉ

SKRATKY

I.

Občas sa mi pri šálke kávy stáva,
že sa zamotám v typicky
„rodičovských“ otázkach: či je teraz
moje dieťa v škôlke /alebo v škole/
v správnych rukách; či sa dokáže
ozvať, keď to zas v partii bude zaváňať šikanou; ako ho vnútorne motivovať bez nátlaku; čo si asi s kámošmi prezerá na nete v mobile; či robím toto a tamto dobre a čo by som
mohla lepšie; ako ho naučiť zodpovednosti, no tak, aby v tom nechýbala radosť; ako nezakopať jeho talenty; ako mu priblížiť Boha, hlbokú
lásku, úctu, rešpekt a hodnoty, ktoré sa z bežného života vytrácajú?
A vôbec, ako z dieťaťa vychovať
dobrého človeka? Vlastne – kto je
dobrý človek, ako vnútorne „vyzerá“? Ktorým smerom sa má uberať „správna výchova?“ A kde na to vziať silu? Našťastie si
v spleti týchto úzkostlivých otáznikov dosť
rýchlo pripomeniem skratku von. Takže,
skratka prvá: Moje dieťa je moje dieťa a nie
môj „projekt“, nie je môj výmysel ani nádoba na sny, ktoré si chceme ako rodičia napĺňať. Môj manžel s dlhoročnou pedagogickou praxou mi občas porozpráva, aký je to
pre dieťa „prúšvih“, keď ho rodičia berú
ako sebaprojekciu... Smutné. Ale
späť: Dieťa je Boží „projekt“:
(„Skôr, než som ťa utvoril
v matkinom živote, poznal som ťa,
skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil
som ťa...“; Jer 1,5). A čo viac: Boh
moje dieťa miluje viac než ja. Už
len preto, že je Boh. V praxi to
znamená pre mňa asi toľko, že nechcem dláždiť svojmu dieťaťu vopred nalinajkovanú cestu podľa
mojich predstáv, odstraňovať prekážky a pre istotu mu nabaliť ba-

ČÍTANIE NA 2 MINÚTY

MÔJ P15OKLAD

Národné stretnutie mládeže P15
v Poprade od 31. júla do 2. augusta
2015 bolo príležitosťou stretnúť
množstvo mladých ľudí prežívajúcich úprimne svoju vieru v Boha.
Bolo (i je) veľkým dielom, kedy
mladí majú jedinečnú možnosť postretať svojich priateľov a nových
ľudí z úplne celej krajiny a zažiť neuveriteľné veci, v prvom rade spoznať Boha. Heslom tohto
roka bol citát Matúšovho
evanjelia, ktorý vybral svätý otec:
"Blahoslavení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha." (Mt 5,8)
Podľa neho sme sa celý víkend
snažili očistiť svoje srdcia, aby
sme videli ten najväčší poklad v
Bohu.
Prišiel piatok a mesto sa začínalo hmýriť množstvom ľudí s
úsmevom na tvárach a náramkami na rukách. V aréne sa začal otvárací
ceremoniál, potlesk bol hlasnejší, nadšenie
ľudí sa stále viac kumulovalo. Pochod cez
mesto a zbierka šatstva, slávenie svätej
omše, stretnutie v skupinkách, krížová cesta... To všetko prebehlo úžasne, tak ako aj
celý sobotňajší program s EXPO alebo nedeľa a jej nádherná súčasť -pozývanie na
Svetové dni mládeže v Krakove.
O čom to ale celé bolo? Na čo sme prišli? Veď celú P15 sme mali hľadať poklad...
Čo ním bolo? Mnohokrát zaznelo, že sú to
naše srdcia, je to Boh, Kristus v Eucharistii,
spoločenstvo... Pokladov na odhalenie bolo
dosť. Počas sobotňajšej modlitby sme každý z nás napísali alebo nakreslili na kúsok
papiera o našom poklade. Ja som to urobila tiež a nemala som s tým problém, veď
nebolo treba dlho rozmýšľať. Môj skutočne

toh s náplasťami. Nechcem mu do rúk nasilu vtláčať mapu mojej krajiny X, ktorá preň
nemusí byť reálna, pretože ju zmenil čas,
alebo mu môže byť úplne nanič, lebo Boh
má preň pripravenú cestu mimo môjho
„sveta“ - trebárs na Mesiac. Aká je teda
moja najdôležitejšia rodičovská úloha?
Sprevádzať to úžasné Božie dielo, ktoré
mne a manželovi bolo na istý čas zverené.
Sprevádzať ho zodpovedne, s úctou, s nadšením zo samej cesty – z objavovania spoločného života s Bohom. Sprevádzať ho
s dôverou a s ochotou nechať sa učiť od
dieťaťa, rásť s ním... Sprevádzať ho a pozorovať, vnímať cestičky a križovatky, ktoré
do jeho originálnej mapy jemne,
s priestorom pre slobodnú vôľu, načrtáva
sám Boh... Sprevádzať dieťa na jeho cestách znamená aj naučiť ho, ako funguje
GPS či kompas, na čo slúžia značky pri krajnici a čo mu môže ukázať Severka alebo
mach na strome, keď sa kdesi zamotá.
Sprevádzať dieťa znamená aj stanoviť spolu s ním pevné hranice, ktorých prekročenie by bolo rizikom straty cieľa. (Význam
slova hriech je „minúť cieľ“.) Sprevádzať
dieťa znamená aj vedieť sa vzdialiť, keď je
to potrebné... Sprevádzať dieťa životom je
výsada, no i výzva... Teším sa s vami na
spoločné hľadania. :)
-Martina Jokelová Ťuchová-
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PREČO SI TREBA KOPNÚŤ

Bigotní katolíci. Slepé stádo oviec.
Alebo kresťanskí fanatici. Rád by som
dramatizoval, ale verne a poctivo
citujem niekoľko názorov na desaťtisíce ľudí na Pochode za život. Zazneli
z úst tých, ktorí v dave radosti neboli. Hej, niektorých mohli rozčúliť dopravné obmedzenia a sťažený pochod centrom hlavného mesta, ale
čo tí ostatní - desiatky až stovky kilometrov vzdialení od Bratislavy? Prečo im to pokazilo deň? Tuho som
nad tým premýšľal.
Kde sa berie tá
zlosť, nenávisť či
odpor voči kresťanom a všetkým
tým, ktorí chcú prejaviť
radosť zo života, v momente, keď zaplnia ulice
mesta? Čo komu pochodujúci vyviedli, že sa takto na
nich kričí, nadáva a búcha päsťou do stola?
Prečo sa ihneď spustí mediálna pohroma
alebo naopak ignorácia? Vždy treba odčleniť
dve skupiny ľudí. Cirkev nerobí pri vstupe do
svojej rodiny psychologické testy, a preto
existujú jednotlivci, ktorí naozaj ubližujú a
radikálnou láskou usilovne vraždia všetkých
naokolo. A potom sú tu tí, ktorí príliš nerozmýšľajú, dajú sa strhnúť emóciami
a neuvážene prispievajú k nadávkam a hlučnej vojne. Ale čo potom väčšina tých, ktorí
sa v rámci demokracie slobodne a bez porušenia zákona pridajú k davu oslavujúcemu
život a radosť? Ubližujú tým niekomu? Lebo
- sú výčitkou. Málokto si to síce prizná, ale
s mnohými, ktorí dvíhajú zovretú päsť, tento
dav jemne vo vnútri pohol a niečo ich vyrušilo. Lebo - povedzme si pravdu - sú aj ľudia,
ktorí mali celý pochod „na saláme“ a úplne
ho odignorovali, keďže podobne neriešia ani
protesty proti cirkusom či zhromaždenie
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zdravotných sestier. Mnohí minimálne slabo zacítia, že prichádza nepatrná výzva:
Môj život by si vyžadoval zmenu. Novinár
Lee Strobel (63) prišiel po desiatkach rozhovorov s neveriacimi na to, v čom môže
byť problém. Ateisti často hľadajú tisíce
dôvodov, prečo neveriť, pričom zmena
života má byť praktická, nie teoretická.
Podobne ako istý neveriaci, s ktorým strávil
desiatky hodín vo filozofickej a vedeckej
diskusii, ktorá mala dokázať, že Boh neexistuje. Stačilo však urobiť jednu vec, ukončiť
činnosť erotického salónu,
ktorý mu dobre zarábal, a
rozpustiť svoje zamestnankyne. Krok k viere si žiadal
konkrétnu zmenu a odpoveď na otázku: Čo mám
zmeniť na svojom živote?
Doteraz mi tiež znie v
ušiach veta, že život je
dnes veľmi citlivá téma,
lebo ak si spočítame všetky nenarodené
deti, ktoré zahynuli v lone matky, každá
rodina má svoju ženu, ktorá si nesie túto
bolesť ďalej. Často utajene a vedia o nej len
tí úplne najbližší. A zoči-voči téme života sa
v nej aj v ľuďoch okolo otvára otázka: Naozaj to bolo vtedy správne a potrebné?
Naozaj to bol iba jednoduchý zákrok a o nič
nejde? Príklad, ktorý priniesol Ježiš
z Nazareta, je náročný a ťažký. Cirkev sa ho
radikálne drží už dve tisícročia a nepoľaví
len preto, lebo je práve v móde niečo iné.
O tie mantinely si často udierame hlavu aj
my, ktorí sme pochodovali, a vyzeráme
navonok katolícky vzpriamene. A často,
keď príde na lámanie chleba, je pre nás
náročné zodpovedať si rovnakú otázku: Čo
treba práve aktuálne zmeniť vo svojom
živote? A tá zmena bolí. No prináša radosť
zo života.
-Martin Ližičiar-

obrovské poďakovanie biskupom, kňazom,
rehoľníčkam a rehoľníkom, že im záleží na
mládeži na Slovensku, že sa rozhodli vziať
národné stretnutia mládeže do svojich rúk
a tým poukazujú i na pápeža Františka,
ktorý má pre mladých zapálené srdce.
Vďaka Bohu a všetkým, ktorí do nej
patria a pripravili toto podujatie plné drahocenných pokladov!
-Terezka Pre tých, ktorý o P15-tke ešte nepočuli,
ide o druhé národné stretnutie mládeže.
To prvé sa konalo v Ružomberku (R13) paralelne so svetovými dňami mládeže v Riu.
Dva roky na to sa slovenská mládež stretla
opäť. Mohla by som vám porozprávať
o číslach. Cez štyristo dobrovoľníkov, ktorí
prišli slúžiť, tritisíc účastníkov, väčšina Slováci, ale našli sa aj Česi, Poliaci, či jeden
Ind. Tristo rehoľníkov, ktorí sa chceli duchovne osviežiť, alebo tiež pomôcť. Trištvrte tony pre charitu vyzbieraného oblečenia. Hovorí nám to, že to bola akcia veľká.
Ja vám z osobnej skúsenosti môžem povedať, že to bola aj akcia dobrá. Keďže som sa
P15-tky zúčastnila ako dobrovoľník, do
Popradu som prišla trochu skôr. Na prípravný týždeň. Už to bol úžasný zážitok.
Každý večer sme sa všetci
stretli na omši a po nej v
„Hlavnom stane“, kde bol
program aj pre nás. Čerpali
sme duchovnú silu, aby sme
boli schopní dobre slúžiť,
a mali čo odovzdať. Prvý
takýto večer ma úplne
ohromil a veľmi povzbudil.
Z chórusu (dolu sme sa totiž
všetci nezmestili) som pri
mne a podo mnou videla
stovky. Stovky mladých ľudí
modliacich sa za to, čo nás

čakalo. Spievajúcich zo srdca pre Pána.
Nadšených, tešiacich sa z Božej prítomnosti. V tej chvíli som vedela, že tam som určite správne. Celý týždeň sme potom chystali
a dolaďovali veci, každý vo svojom tíme.
Výtvarníci maľovali kulisy, stavbári stavali
pódiá, stravný a ubytovací, registračný,
mediálny tím, účinkujúci, alebo ten môj.
Animátori. Nás bolo najviac. Víziou hlavných organizátorov bolo totiž vytvoriť
z masovej akcie zároveň niečo osobné ,
takže účastníkov rozdelili do menších skupiniek medzi viac ako stovku animátorov
a teda mimo programu v Poprad Aréne,
ktorý bol plný modlitby, slova, ale aj vizuálne nádherných vystúpení mali účastníci
každý deň možnosť aj zažiť spoločenstvo
a zdieľať sa vo svojej skupinke. Ešte by sa
toho dalo povedať veľa, ale ja už iba pripomeniem, že P15 nebol koniec. Určite nás
čaká ďalšie NSM. Okrem toho nás však
svojím programom a témou („Blahoslavení
čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“) pripravovala a pozývala. Ak sa chceš dozvedieť niečo o milosrdenstve a tiež zažiť niečo obrovské... Vidíme sa v Krakowe! Na
najbližších svetových dňoch mládeže
2016.
-Martinka Koptáková-
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kuje. Nie, do Ria som už počas prázdnin
necestoval, ba naopak nedávno skončené
prázdniny mi dobre poslúžili k oddychu. Na
začiatku akademického roka sa cítim
v dobrej fyzickej a duševnej kondícii.
A predsa som ochorel. Ako blesk z neba už
pred dvoma týždňami ma zastihla angína,
následná návšteva u lekára a antibiotiká mi
veľmi pomohli a postavili ma na nohy. Už
pár dní som sa opäť cítil OK. No potom
prišlo včerajšie ráno. Bolesť hrdla, hlavy
a silná nádcha môj plán zmenili. Aj druhý
Národný pochod za život trávim vo svojej
izbičke v Ružomberku. A trápi ma to, bolí
ma, že nemôžem byť tam, aby som aj ja
vyjadril svoju vďačnosť za dar života. Ležím
v posteli, modlím sa a Národný pochod
sledujem cez televíznu obrazovku... a opäť
sa modlím. Medzitým mi volá jedna známa, je veľmi chorá, cíti sa osamelo, prosí

ma o modlitbu a o svätú omšu. Upokojujem
ju, modlím sa za ňu a zajtra aj odslúžim
svätú omšu. Aj ja potrebujem upokojenie.
Robí tak môj spolubrat Dušan, ktorý je cez
víkend tiež tu v Ružomberku. Má službu
v našom kostole. Navštívi ma. Pýta sa, ako
sa mám a prinesie mi aj obed. Upokojuje
ma aj ďalší spolubrat z UPaC-čka, vlastne
jeho šéf, otec Róbert. Ten na Národný pochod do Bratislavy spolu s desiatkou študentov včera ráno odcestoval, telefonujeme si, modlíme sa za seba a povzbudzujeme sa.
Nuž toto je môj druhý Národný pochod
za život. Ja len dúfam, že teraz už neskončím na tri týždne v ružomberskej nemocnici
a že skoro vyzdraviem. Ono tie tri týždne
vtedy v nemocnici mali svoj význam. Spolu
s istým šesťdesiat ročným pánom som celý
ten čas zdieľal jednu nemocničnú izbu. Každý deň som sa modlil, slúžil som svätú omšu, čítal Sväté písmo a on sa po niekoľkých
dňoch ku mne pridal. Začal mi miništrovať,
spolu sme sa modlili a dokonca sa aj vyspovedal. Pár dni po mojom návrate z nemocnice som sa dozvedel smutnú správu, že ten
pán náhle zomrel. Nuž takto si Boh poslúžil
mnou a mojou chorobou. Verím, že môj
spolupacient je už v nebi.
Dnes už viem, že to vtedy malo význam, že význam má aj to, že dnes pochodujem nie v uliciach
Bratislavy, ale doma v Ružomberku vo svojej izbičke,
no s modlitbou v srdci a na
perách z vďaky Bohu za
všetko, z vďaky Bohu aj za
dar života.

Na Pochode sa zúčastnila aj vzácna osobnosť sveta slovenskej architektúry- Ing. architekt Klement Trizuljak (syn významného slovenského
sochára + Alexandra Trizuljaka- spolutvorcu bratislavského Slavínaa výtarníčky Evy Trizuljakovej). Tento
umelec, ktorý je svedkom premeny
pro life hnutia na Slovensku, konštatuje: „Pred ôsmimi rokmi, keď bolo
50. výročie uzákonenia potratového
zákona, sa nás tu na námestí zišlo
asi 30 či 40. Nepodarilo sa zvolať ani
len 50 ľudí, ktorí by niesli drevený
kríž symbolizujúci tých 50 rokov od
začiatku legalizovaných potratov. Bol to
položivý, lepšie povedané polomŕtvy pochod. Teraz je tu 50 tisíc ľudí... A možno
oveľa viac... Čo na to povedať?" Trizuljak
sám hľadá odpoveď na to, prečo došlo k
posunu. „Ani neviem, kde nastala tá iskra,
ale cítiť, že ľudia na Slovensku už nie sú
takí zakríknutí, začínajú sa emancipovať.
Priznám sa, že mňa osobne ešte viac napĺňajú radosťou tie semináre a workshopy,
ktoré boli v sobotu (pred Pochodom- pozn.
redakcie) a ktoré prehlbujú naše poznanie."
-brMo-

AD POCHOD ZA ŽIVOT

RADOSŤ ZO ŽIVOTA

Je sobota 19. septembra 2015, 6.30
ráno, keď mi zvoní budík, aby som
vstal a pripravil sa na odchod do
Bratislavy. Zajtra nás tam čaká nevšedné
podujatie,
avšak
v moderných dejinách Slovenska už
druhé v poradí, Národný pochod za
život. Veci už mám zbalené, pripravený ruksak aj s pršiplášťom, veď na
nedeľu hlásia dážď. A v batohu mám
aj niečo pod zub, aj keď nie iba
z chleba žije človek, ale predsa, aj
z chleba. Nuž prebúdzam sa do nového rána, no mojim telom preniká
náhla silná bolesť hrdla, bolesť hlavy
a nádcha. Som z toho vedľa. Áno, som
z toho vedľa, lebo presne po dvoch rokoch
sa mi situácia opakuje.
Aj vtedy, pred dvoma rokmi som sa tešil
na prvý Národný pochod za život
v Košiciach, v mojich milovaných Košiciach,
kde som pred rokmi na dlážke košickej katedrály prijal dar kňazstva, kde som dal
sľub, že len Bohu a jedine Jemu chcem patriť. No môj prvý Národný pochod za život
nakoniec skončil vo vysokých horúčkach
v mojej ružomberskej izbičke. Pár týždňov
predtým sme sa vrátili z Brazílie zo Svetových dní mládeže, z úžasného celosvetového, ale fyzicky vyčerpávajúceho podujatia.
Vtedy sa to prejavilo. Náhle zmeny počasia
v Brazílii,
napätie,
cestovný
stres
a klimatizácia letiskových hál oslabili môj
organizmus až natoľko, že som zmeškal
nielen prvý Národný pochod za život, ale
nasledujúce tri týždne som trávil na lôžku
v ružomberskej nemocnici. Trápilo ma to
a veľmi bolelo, nuž na prvý Národný pochod za život som sa vydal duchovne, modlitbou, obetou a v horúčkach na svojom
lôžku.
Teraz, po dvoch rokoch, sa situácia opa-

-O. Jozef Žvanda15

