Všetko variť, do teplého Palmarín, kakao, vychladnúť, vymiešať,
natrieť vlažné.
Bochníky rozvaľkať, natrieť, stočiť do rolády, robiť vianočky z 2
kusov. Sú z toho 4 koláče, potrieť vajcom.

Mariánske

noviny

Pre bystré hlavy
Na tomto svete je to takto. Človek sa raz narodí a raz zomrie.
Mohlo sa stať, že človek sa raz narodil a dvakrát zomrel? Ak áno
uveď aspoň jeden prípad.

8. číslo

II. ročník

4.10.2009

Cyklista
Janko šiel na výlet do Piešťan na bicykli. V dvoch tretinách cesty
dostal defekt. Zbytok cesty musel ísť pešo. Cesta pešo mu trvala
dvakrát tak dlho ako keby šiel na bicykli. Koľkokrát rýchlejšie šiel na
bicykli ako pešo?
Správne odpovede hádžte do schránky v kostole alebo píšte na mail
matusjesko@gmail.com do 30.10.2009.

Výzva
Hľadáme sponzorov,
ktorí by prispeli finančne alebo materiálne,
k vymaľovaniu kostola a vecnými cenami
na farský ples do tomboly.
www.marianskenoviny.nazory.eu
matusjesko@gmail.com
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Úvodník
Milí farníci,
naša farnosť má vyše roka a možno bude časovo najkratšou farnosťou
diecézy v celej histórii. V rámci revízie arcidiecézy plánuje
Arcibiskupský úrad združovať farnosti. Tá naša vznikla akoby
náhodou, neplánovane, s veľkým chvatom a neporiadkom. To
pociťujeme doteraz. Je zaťažená
700 000 Sk dlhom, dedičom domku, v ktorom býva p. farár. Riešenie?
Predať domček, vyplatiť dedičov a za zbytok dať vymaľovať kostol a
rozšíriť zakristiu. Aspoň niečo by mala farnosť z nepremysleného daru
nebohého p. dekana Hollého. Čo s farnosťou? Jednoducho zanikne.
Nový p. kaplán v Leopoldove, ktorý má málo povinností, vďačne
bude dochádzať do Červeníka. Takto sa to reálne rysuje pred nami.
Aký význam mala teda nová farnosť, ktorá na chvíľu zažiarila ako
kométa a zhasína? Sú veci krátke a pekné a zaujímavé, aby sme mali
na čo spomínať. Bola to „pohádka mládí“. A viete - „Božie mlyny
melú pomaly, ale isto.“ sústreďme sa na svoju dušu a večný cieľ –
získať nebeskú slávu, ono sa to ostatné nejako už „utrasie.“

To periete vy?
Šaty i odevy perieme. Nosením sa prepotia, zafúľajú. Háklivejšie veci
dávame vyčistiť odborníkom v čistiarni. Obnosené veci vymeníme
časom za nové. Taký je kolobeh. Tak to je aj s kostolným šatníkom.
Kňazi aj miništranti počas slávenia svätej omše kľačia, stoja,
pohybujú sa. Prach, pot nie sú neviditeľné a necítiteľné veličiny.
Každý miništrant nemôže mať súkromnú výstroj. Jedni prichádzajú,
druhí odchádzajú. "To periete vy?" pýtala sa veriaca kostolníka, keď
balil alby do tašky. Problém? Žiadny.
Pusti vodu, nasyp prášok na pranie,
veď je to ako detské hranie.
Namoč albu i kňazské rúcho,
vlož do práčky a prilož ucho.
Počuješ! Pieseň stroja tíško znie
a po chvíli sa belobou všetko skvie.
Pri pohľade na kňaza a miništrantov v bielom
povieš: "To pranie je tiež božím dielom!"
Iste mnohí vedia, že aj v našom kostole sa perú šaty. A kto ich perie?
Pani Dekanová, ktorej za tú prácu ďakujeme a zároveň k jej meninám,
ktoré nedávno oslávila prajem veľa zdravia, Božie požehnanie a veľa
síl, aby ešte dlho vládala túto službu vykonávať.

Váš pán farár
Čokoládový koláč
NA ZAMYSLENIE...

Priateľ je dar, ktorý dávame sami sebe.
Keď nedolievame do lampy olej, zhasne, aj keď je krásne vyčistená.
Modlitbou nestrácame čas, ale problémy.
Nie každý, kto sa smeje, sa raduje.
Som súčasťou Božieho plánu, ale je aj Boh súčasťou môjho plánu?
Niekedy musíme mnoho stratiť, aby sme ešte viac našli.
Len ten vie správne hovoriť, kto dokáže mlčať.
2

90 dkg hladkej múky
9 dkg kvasníc (2 kocky)
4 dcl mlieka – vlažné
15 dkg práškového cukru
3 PL oleja
3 vyšľahané bielky, trošku soli
Všetko zmiesiť ½ hod. kysnúť. Rozdeliť na 8 bochníkov
Krém: 0,5 L mlieka, 2 čokoládové pudingy, 2 PL kakaa, 25 dkg
kryštálového cukru, 1 Palmarín
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Milí kamaráti,
isto ste si všimli, že vaši rodičia alebo starí rodičia občas v rukách stískajú
šnúrku s guľôčkami a krížikom, pričom sa modlia. Keď som bol malý
chlapec, tiež som si myslel, že to je len taká obyčajná šnúrka. Ale potom
mi to mamina vysvetlila. Tento čudný predmet sa volá ruženec a vďaka
nemu sa už vo svete stal nejeden zázrak. Dalo by sa teda povedať, že je
zázračný. Prečo? Pretože slúži na modlenie sa modlitby, ktorá sa volá
ruženec. Táto modlitba je predovšetkým oslavou našej nebeskej matky
Panny Márie, ktorá nám u Pána Ježiša vyprosuje to, za čo sa modlíme.
A tak sa dejú zázraky.
Že neviete, ako sa modlí ruženec? To je možné. Práve preto máme pre
vás dnes zaujímavú úlohu. Dole vidíte obrázok ruženca a pri ňom čísla
s miestom na písanie. Vašou úlohou je zistiť, ako sa modlí ruženec,
a k číslam napísať, ktorá modlitba sa kedy odrieka. Odpoveď vám
ochotne prezradia rodičia, katechéti, alebo ju tiež nájdete v modlitebnej
knižke. Takže by to mala byť hračka, nie? Veríme, že bude. Správne
odpovede odovzdajte v sakristii do 30.10.2009 potom môžete vyhrať
svoj vlastný zázračný ruženec.

1 ..........................................
2 ..........................................
3 ..........................................
4 ..........................................
5 ..........................................
6 ..........................................
7 ..........................................
8 ..........................................
9 ..........................................
10 ..........................................
11 ..........................................
12 ..........................................
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Správy z farnosti
Dňa 14.8. sa konala procesia od obrázka Panny Márie – matky
ustavičnej Pomoci, na trnavskej ceste. Modlitbou sv. ruženca a
spevom mariánskych piesní, za podpory dychovky, asi 200 veriacich
takto oslávilo Matku Božiu, cestou do kostola.
Mimoriadne krásne poďakovanie Bohu za dobrú úrodu vykonali
veriaci z Ratkoviec – 15. augusta. Krásne kroje, bohaté obetné dary,
kvety, domáci chlieb, to všetko umožnilo zážitok z tejto slávností.
Plný autobus detí si vykonal aj s p. farárom púť detí k Panne Márii
frívaldskej do Rajeckej Lesnej. Po sv. omši a krížovej ceste si deti
pochutnali na dobrom obede, ktorý podobne ako cestu, hradil p. farár.
Poobede sa zastavili v Trenčíne a kochali sa v kráse tamojších
kostolov.
Vyše 200 ľudí bolo na hodovej sv. omši v Ratkovciach 6. septembra.
Spieval tam pri sv. omši spevokol františkánskeho kostola z
Hlohovca. Pri sv. omši asistoval p. Bohoslovec Žlnay S. z
Drahoviec. Farníci až 4 dni rozjímali na tému 4 kardinálnych čností.
Počas septembrových kántrových dní sa v kostole v Červeníku
uskutočnila ďakovná výstava plodov polí a záhrad. Krásne obrazce
zo strukovín, zeleniny, ovocia a iných plodov zeme ozdobilo kostol a
to v tvare náboženských symbolov. Toto veľké ďakujem Pánu Bohu
za jeho dobrotu prijalo obyvateľstvo nadšene a so záujmom. Vďaka
všetkým!
Birmovka v našej farnosti bude na budúci rok 2010, koncom mája.
Vyše 40 detí sa už pripravuje na hodinách náboženstva na prijatie
darov Ducha Svätého.
3

Firma Riverstone zo Zavaru podala niekoľko návrhov na vymaľovanie
nášho kostola. Najlacnejší variant, ktorý počíta len so zachovaním
toho čo je, by stál 400 000 Sk. Naopak, zveľaďovanie a vynovenie,
pozlacovanie kostola by stálo vyše 1 mil. SK. Išlo by aj o novú
figurálnu tvorbu. Čo s tým? F. ú. nemá toľko peňazí. Kde ich vziať?
Pracovníčka Pamiatkového úradu v Trnave p. Kľačanská prišla
posúdiť možnosť vymaľovanie kostola a rozšírenie zakristie.
V podstate súhlasila, hoci písomne zatiaľ F. ú. nič neobdržal.
Pri sv. omši koncom augusta spievali spevokoly z Drahoviec
a z Vinohradov nad Váhom, tiež viackrát účinkovala p. organistka
z Leopoldova a Hlohovca.
Pozmenený, ale úspešný spevokol „Mladí huslisti“ začal znovu
spievať pri sv. omšiach. Tentokrát prekvapil novým 6 ročným
bubeníkom a rozhodnutím spievať v kostole, len v 1. a 3. nedeľu!
16 detí 3. ročníka sa pripravuje na 1. sv. prijímanie. Zatiaľ to robia
veľmi nadšene a s veľkým záujmom. Prvé sv. prijímanie bude
na budúci rok 16. mája 2010.
V mesiaci septembri sme zaznamenali 4 úmrtia našich farníkov.
Vekový priemer odchádzajúcich na druhý svet sa za posledné mesiace
znížil na 60 rokov.
Veriaci z Červeníka v septembri putovali do Marianky a Šaštína.
Niektorí sa zúčastnili na poďakovaní úrody v Radošine.
Od 14. - 22. novembra budú v našej farnosti misie. Prídu redemptoristi
z Banskej Bystrice, aby tu týždeň obnovovali ducha našej farnosti.
Iste privedú nové duchovné impulzy do života našich farníkov.
Prosme za to aj v našich modlitbách!

o malé dievčatko nikto nestaral. Keď sa dieťa dohralo, bežalo k
domovým dverám - boli zamknuté. Dieťa búchalo na dvere, volalo,
prosilo, plakalo, kričalo, ale márne. Nikto nebol doma, nikto neprišiel
otvoriť. Slnko zapadlo, zniesla sa chladná sychravá noc. Dieťa s
plačom, uhíkané, sedelo už len na prahu a z jeho, horúčkou sa
chvejúcich pier, splývalo túžobné: „Chcem domov, chcem domov domov...!”. Dlho po polnoci prišli rodičia z mesta a našli dievčatko
na prahu domu. Ale bolo už neskoro. Prechladnuté s ťažkým zápalom
pľúc onedlho zomrelo. V postieľke v horúčke stále volalo: „Domov,
domov...!”. Nešťastní rodičia na malý krížik nad hrobom dali nápis:
„Nemohla domov!” Deti, takto nešťastné sú duše v očistci. Chceli by
domov - do neba k svojmu Otcovi a nemôžu. Táto pálčivá túžba po
Bohu ich trýzni viac, než očistcový oheň. Toto je ich najhroznejšia
bolesť.
Raz dávno, keď ešte ľudia nevedeli liečiť záškrt a mnohí nemali
peniaze na doktorov, jedno deväťročné dievčatko dostalo túto strašnú
chorobu. Ležalo na smrteľnej posteli a veľmi trpelo. Už nemohlo
skoro vôbec dýchať, začalo sa dusiť a bolesťami sa zmietalo na
postieľke zo strany na stranu. Náhle, na niekoľko sekúnd prišlo k
vedomiu, zmučenú tvárobrátilo k otcovi a v zúfalstve zastonalo
hrôzostrašné slová: „Tati, v kúte je sekera, zabi ma!” Dievčatko túžilo
po oslobodení z múk, ktoré prežívalo. A ako trpelo dusiace sa
dievčatko, preveľmi trpia aj duše v očistci bez Boha. A ich trápenie
netrvá deň alebo mesiac, ale veľa rokov.
A medzi týmito úbohými dušami sú možno aj naši známi, babky,
dedkovia, rodičia... Keby sme ich tu na zemi počuli plakať, utekali by
sme im na pomoc. V očistci snáď plačú už veľmi dlho a my im tak
málo pomáhame..

Farský ples sa bude konať 5.2.2010(piatok).
4
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Denne sa snaží vytvoriť zo seba lepší typ človeka, lepšiu podobu
kresťana. Posledným poznávacím znamením svätca medzi nami je, že
všetky tieto krásne zásady prijal a každý deň sa nimi snaží riadiť. Ešte
sa mu však nedarí zachovávať ich na 100%. Ešte stále sa potkýna, robí
chyby. Ale z potknutia si nič nerobí. Vie, že svätosť spočíva v
neustálom vstávaní. Vie, že aj tí najväčší svätci sú omilostení hriešnici
– teda ľudia ako my. Tieto poznávacie znamenia svätcov dnešnej doby
otvárajú cestu k svätosti aj nám všetkým. Ešte raz si zopakujme
radostnú zvesť slávnosti Všetkých svätých: Svätí nie sú svätými
preto, že nikdy neklesli, nezhrešili. Sú svätí preto, že po každom
páde vždy znova povstali k novému úsiliu!

Deti, spomínajme na dušičky
Svätá Cirkev si v čase, keď sa príroda ukladá k spánku, spomína na
duše tých, ktorí spia tichým spánkom na cintorínoch. Duše v očistci
tak veľmi trpia! Keď chce zlatník vyčistiť drahocenný predmet,
ktorého povrch pokrýva dlhoročný prach a špina, vloží predmet do
ohňa. Nečistota sa spáli a predmet zažiari bývalým leskom. Tak aj
duše, ktoré prichádzajú na večnosť s ľahkými hriechmi, sú akoby
zaprášené, a preto ich musí očistiť oheň v očistci. Ale viete, deti, čo je
pre duše v očistci najstrašnejšie? Ani nie oheň, ale odlúčenie od Pána
Boha, po ktorom tak veľmi túžia. Poznáte kompas? Strelka kompasu
vždy ukazuje na sever, nech s kompasom akokoľvek hýbeme - to je
obraz našej duše. Aj ona je neustále „nasmerovaná” k Bohu a keď
smrť pretrhne putá tela a duša sa oslobodí, duša sa chce vrhnúť do
Božieho náručia. Ale beda, ak nie je dosť čistá! Vtedy ešte nemôže
priamo k Bohu, po ktorom tak túži, ale musí zotrvať v očistci, kde sa
dokonale očistí. Lebo k Bohu môžu ísť len dokonale čisté duše
spravodlivých a dobrých ľudí. Hovorí sa o dieťati, ktoré sa hralo v
záhrade. Rodičia, mysliac si, že je pod dozorom staršej sestry, odišli
do mesta. Staršia sestra si však myslela, že dieťa je s rodičmi a tak sa
16

Poďakovanie za úrody
Stvoriteľ neba i zeme! Zasľúbil si, že dokiaľ bude trvať zem, sejba
ani žatva, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú. Ďakujeme Ti,
že tento múdry stvoriteľský poriadok stále trvá a je zárukou Tvojho
požehnania pre udržanie života na zemi. Bohato požehnávaš
zem,vydáva úrodu a nasycuje všetko tvorstvo. Tvoja otcovská
starostlivosť o miliardy ľudí, nespočetné zvieratá, vtáctvo a ryby
prevyšuje našu chápavosť. V úžase sa skláňame pred Tebou a
ďakujeme Ti za všetko stvorenstvo. Prosíme Ťa však, aby si nám dal
nesebecké srdce, čo by sa rozdelilo s Tvojimi darmi, neľutovalo nič,
čo môže pomôcť blížnemu v jeho núdzi alebo nešťastí. Všetko, čo
máme, máme len od Teba, a preto tak nám daj nakladať s Tvojimi
darmi, aby sme ako dobrí šafári dobrodení od Teba prijatých mohli
raz pred Tebou vydať počet zo šafárenia.
Prosíme tiež o citlivé a múdre zaobchádzanie s prírodou, aby sme ju
neznečisťovali a neničili, ale radšej zveľaďovali, a tak Tvoj dar čistej
prírody zachovali aj našim potomkom ako prejav našej lásky k Tebe
a vďaky za nesmierne dobrodenia. Zachovaj plodivosť zeme, riek a
lesov pre česť Tvojho svätého mena. Amen.

5

V správach sme Vás oboznámili, že tu účinkoval pri sv. omši
spevokol z Vinohradov nad Váhom. Po sv. omši pre MN poskytli
krátky rozhovor.
Na úvod sa nám predstavte.
Gitaristka Katka, hlavná speváčka Ľubica, klávesy Veronika, flauta
Hela, speváčka Maťa, krabica Peťa.
Kedy bol založený súbor a koľko má členov?
V zime 2007 a je nás zhruba 8.
Kde všade ste už spievali?
Väčšinou doma, Dolné Orešany, Veľké Kostoľany, Pata, Šintava...
Čo pre Vás znamená viera v Boha?
Je to náš zmysel života.
Aké dojmy si odnášate z Červeníka?
Je tu celkom útulný kostol, milý p. farár, dobrí ľudia a koláče(štrudle).

Prežime mesiac október s Máriou a s ružencom v rukách
Celý nasledujúci jesenný mesiac október je zasvätený Panne Márii
prostredníctvom modlitby posvätného ruženca. Práve táto modlitba je
príležitosťou pre každodenné stretávanie sa s nebeskou Matkou. Je to
tiež príležitosť zveriť svoj život, svoje starosti, ale tiež aj šťastie do jej
rúk Pri tejto modlitbe a jednotlivých tajomstvách môžeme spolu s
Máriou a s Ježišom rozjímať o takmer celom jej živote. Tešiť sa z
narodenia jej milovaného Syna, stáť pri Márii pod Ježišovým krížom.
Sledovať ako ona jeho účinkovanie tu na zemi a mat spolu s ňou
účasť v radosti z toho, že premohol smrť a vstal z mŕtvych. Panna
Mária určite nepotrebuje naše modlitby, to my sme tí, ktorí ich naozaj
potrebujú. Ved v modlitbe ruženca nachádzame duševný pokoj,
útechu, môžeme jej predkladať svoje starosti, prosby, svoje
poďakovania. Tiež obetovať naše modlitby za trpiacich, chorých a
tých, ktorí kráčajú po nesprávnej ceste. A práve túto možnosť máme
po celý mesiac október. Každý deň, pol hodiny pred sv. omšou sa
6

1.novembra si pripomenieme všetkých tých, ktorí nás predišli do
večnosti a Boh ich prijal do svojho kráľovstva, teda tých, ktorí sú s
ním v nebi. Zmyslom života každého človeka je raz po smrti doplniť
zástup týchto svätých. Narodili sme sa preto, aby sme boli svätí. Aj
keď nás Boh možno nepovolal k nezvyčajnej svätosti, ako mnohých
svätcov, ktorých poznáme a uctievame, ale každý z nás je povolaný k
svätosti podľa svojich schopností. Na zemi sa nenarodil človek, ktorý
by nemohol byť svätý. Narodilo sa však veľa ľudí, ktorí odmietli byť
svätí. Je namieste otázka, ako dosiahnuť svätosť, ako vyzerá svätý
medzi nami. Český kňaz a teológ Ladislav Simajchl odpovedá takto:
Svätí medzi nami sú ľudia, ktorí nasledujú Krista v duchu a v
prostredí dnešnej doby. Svätí medzi nami nie sú nápadní extrémnym
oblečením, účesom, vyzývavým chovaním, zbožnými frázami a
odriekaním citátov z biblie. Tak sa chovajú skôr chorí ako svätí ľudia.
Ak sú svätí medzi nami nápadní, tak je to vľúdnosťou k druhým,
svedomitosťou v práci. Sú nápadní tým, že sa dá na nich spoľahnúť.
Nehovoria príliš s ľuďmi o Bohu. Tým viac hovoria s Bohom o
ľuďoch, s ktorými žijú. Svoju vieru žijú z osobného presvedčenia.
Vedia, prečo veria v Boha a vedia odpovedať na bežné námietky proti
viere. Dnešný svätý je pokojný človek (kľuďas), ktorý bežné denné
mrzutosti rieši skôr žartom a s humorom ako s rozčuľovaním. Vie, že
nad všetkými udalosťami sveta je Boh, ktorý vie aj zlé obrátiť na
dobro tým, ktorí mu dôverujú. Svätý medzi nami nekritizuje ľudí
okolo seba a neodsudzuje ich, ale snaží sa ich pochopiť a pomôcť im.
Keď rozpráva, tak o niečom, netára o ničom, len aby sa rozprávalo.
Vie, že mnohovravnosť je známkou nezrelosti. Nikdy nesľubuje
niečo, o čom vie, že by to nemohol splniť. Pred druhými sa
nevyťahuje, ale snaží sa hovoriť čo najmenej o sebe. Na druhých
nežiarli. Nevšíma si to, čo o ňom rozprávajú druhí za jeho chrbtom.
Keď mu niekto vytkne chybu, premýšľa, ako ju napraviť, ak je to
pravda, alebo čo robiť, aby nepôsobil zlým dojmom, keď tú chybu
nemá. Nikdy sa neháda, aj keď vie, že má pravdu. Povie svoju mienku
a to stačí. Nikomu svoje názory nevnucuje. Na druhých pôsobí svojím
príkladom.
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Životné pravidlá
V bázni Boha cti a chváľ,
ďakuj za to, čo ti dal.
Od večnosti je len On,
Pán a Boh nás všemocný,
v troch osobách jeden predsi
je Stvoriteľ všetkých vecí.
Kajaj sa zo svojich vín,
ľutuj hriechy, dobre čiň,
znaj, že zomrie každý z nás,
že sa blíži smrti čas.
Dávaj štedro, to sa ti,
zasa štedro odplatí.
Odpúšťaj vždy najprv ty,
aj tebe sa odpustí.
Kto je vinu bratovi
odpustiť nie hotový,
toho ani Boží Syn
nerozviaže z jeho vín.
Hriechy svoje v mysli maj,
zo všetkých sa spovedaj.
Tí blaženosť uzreli,
čo v pokáni umreli,
ich odmenou napokon
v kráľovstve, kde Boží trón.
Beda tým, čo mali skon
bez pokánia napokon,
synmi diabla stali sa,
on ich činmi chváli sa
a sú v jeho znamení
v strašnom večnom plameni.
Bedlivý si pozor daj,
od zlého sa zachovaj,
kým neskončíš zemskú púť,
vytrvalý v dobrom buď.
14

budeme spoločne modliť ruženec. Pol hodina denne v živote človeka
nie je veľa, ale znamená veľmi veľa pre náš vecný život. Nikdy nie je
neskoro zveriť svoj život Panne Márií. Nám sa táto možnosť ponúka
po celý nasledujúci mesiac. Bolo by krásne, keby ho čo najviac z nás
prežilo naozaj s ružencom v ruke.
4. október deň sv. Františka
Zakladateľom rádu minoritov je sv. František z Assisi, ktorý sa
narodil koncom roku 1182. Pri krste dostal meno Ján, no jeho otec ho
z lásky k rodnej
zemi svojej
manželky nazval
Francescom Francúzikom.
Obdobie
dospievania a
mladé roky syna
bohatého
obchodníka boli
plné mladíckych
roztopašností. Nie
nadarmo ho volali
„kráľom assiskej
mládeže”. Ako
ostatní jeho
vrstovníci František
túžil po rytierskej
sláve. Príležitosť sa
mu naskytla v
roku 1202 kedy
Assisi začalo
vojnu s Perugiou.
Bitka sa skončila
neúspechom a
František sa dostal
do zajatia. Väzenie
a neskôr liečenie z
následkov vyvolalo
u Františka
zamyslenie sa a
zmenu
roztopašného života
na zodpovednejší.
Ešte raz sa pokúsil o účasť po strane pápeža bojovať proti cisárovi,
ale Boh prihovárajúc sa mu vo sne, vrátil ho z započatej cesty.
„František, komu je lepšie slúžiť Pánovi, či sluhovi?” Výzvu k
obráteniu počul aj pri modlitbe v kostole sv. Damiána, kde ho Pán z
výsosti kríža pozýva slovami: „František, choď a oprav môj dom,
lebo sa rozpadá!” Takto sa začína Františkovo dobrodružstvo s
Pánom. Zanechal všetko, rodičov, slávu, majetok, aby mohol v
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slobode ducha vykročiť za tým, ktorý nemá kde hlavu skloniť. Sv.
František je prvým zo zakladateľov rehoľných spoločenstiev, ktoré vo
svojej reguli umiestnili samostatnú kapitolu o misiách a
misionároch.Dva roky pred smrťou, ho Pán Ježiš obdaril stigmami —
znakmi umučenia. Pred smrťou sa Františkovi zhoršil zrak. Takmer
nevidiaci sa zdržiaval pri kostole sv. Damiána. Tu vo veľkom utrpení
dostáva od Boha ubezpečenie o svojej večnej spáse. Naplnený
radosťou skladá pieseň Brat slnko. Zomiera 3. októbra 1226 v
Porciunkule. Za necelé dva roky ho pápež Gregor IX. svätorečí a v
roku 1939 pápež Pius XII. vyhlasuje za hlavného patróna Talianska.
V roku 1980 je sv. František Jánom Pavlom II. ohlásený za patróna
ekológov.
18. október deň sv. Lukáša
Dnes je sviatok sv. Lukáša – evanjelistu. Podľa starovekej tradície,
pochádzal zo sýrskej Antiochie. Jeho rodičia boli veľmi zámožní.
Vybadali mnohé schopnosti u svojho syna a dali ho na štúdiá. Lukáš,
po mnohých štúdiách, postupne spoznáva márnosť sveta a cíti potrebu
jasnejšieho svetla. Uverí v Boha a stáva sa najprv židom. Až
neskoršie sa stáva kresťanom. Nevieme na podnet koho alebo čoho sa
obrátil, ale mnohí predpokladajú, že bol duchovným dieťaťom sv.
Pavla. Bol spoločníkom sv. Pavla pri jeho namáhavých a
nebezpečných misionárskych cestách. Na jednom mieste v liste sv.
apoštol Pavol píše, že všetci ho opustili, len Lukáš zostal s ním. Sv.
Pavol vyžadoval od svojich spoločníkov veľkú odvahu, obetavosť a
namáhavú službu. Sv. Lukáš sa určite okrem sv. Pavla stretal i so
svätým Jánom apoštolom a Pannou Máriou.Sv. Gregor Nazianský
píše, že 84 - ročný Lukáš zomrel mučeníckou smrťou v Patrase a že
ho obesili na olivový strom. Iná verzia hovorí, o tom, že zomrel
prirodzenou smrťou. Východní kresťania si ho uctievajú ako lekára a
maliara. Jeho zameranie na medicínu presvitá aj z jeho evanjelia, kde
si všíma Ježišove zázraky z hľadiska medicíny.
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Príspevok od pani Palenčárovej
Keď som išla z kostola, priplietla sa mne pod nohy – sivá, dosť veľká
myš – taká potvora. Pýtam sa jej - „Čo chceš, čo si prišla?“ - to nie je
rozprávočka, to je skutočný príbeh – udalosť – takto mne povedala!
Je už tomu veľa rokov(120). Čo sa vo Verešvári – narodil malý
chlapec menom Ján. Bola to ťažká doba, starosť rodičov však
dosiahla toho, že chlapec sa dobre učil, chodil do základnej školy –
bol znášanlivý, ľudský – mal dobrých priateľov i rodinu, ktorá po
odumretí rodičov – pomohla mu vtom, aby mohol ísť ďalej do školy
za farára. Prihlásil sa do rehole sv. Františka, dokončil štúdium
teológie a 27.8.1909 skladá rehoľné sľuby – dostáva rehoľné meno
páter Ján-Amand Kopáč. Začína pracovať vo Vinici Pána.
Františkánskom kláštore v Hlohovci. Poznáva prácu Františkánskeho
rádu. U nás v Červeníku si starší ľudia spomínajú naňho, ako na
výborného kazateľa, ako chodili františkáni na koči z Hlohovca
slúžiť sv. omše do Žlkoviec, Ratkoviec, piatok, sviatok, v nedeľu
vždy podľa potreby. Po získaných skúsenostiach odchádza do
cudziny – do Welparaisa Ind. kde je redaktorom Listov sv. Františka
Serafínskeho svetu, redukuje i koordinuje „katolícke spevníky.“ Po
určitej dobe jeho práce je pridelený Cliftonu, kde pôsobí ako páter i
farár, medzi našimi rodákmi Slovákmi, i z rodiny – z našej dediny –
súrodenci napr. Harantovcov, Kadlecov, Varačkoví, Adamčíkov. Je tu
pridelení na faru. V práci sa mu darilo. Okrem pastorácie za pomoci
farskej usadlosti, zozbierajú sa tu peniažky, doláre a za jeho
organizačné schopnosti stavia sa tu nová škola, nová fara, a tak i
dnes v zahraničí i doma, spomíname na prvého kňaza v zahraničí reprezentanta našej dediny! 27.8.1959 doma je na návšteve –
pripomína si tu chvíle strávené na dedine, i svoje 50-ročné rehoľné
sľuby. Po príchode do Cliftonu na jeho fary, o 2 roky odchádza pri sv.
omši do večnosti. Pochovaní je v spoločnom františkánskom
cintoríne vo Welparaise Ind., kde je i kláštor Františkánov
Sedembolestnej Panny Márie. Česť jeho pamiatke a svetlo večné
nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji!
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Blíži sa mesiac október, mesiac ruženca s Pannou Máriou. Čo to
pre Vás znamená?
Máriu, Matku Božieho Syna a Matku Cirkvi vnímam aj ako svoju
Matku, ktorá oroduje aj za mňa, keď ju o to prosím. V tejto súvislosti si
rád spomínam na spoločné púte s veriacimi z Červeníka, ktoré sa
konajú súčasne s krátkym oddychom na začiatku júla a ktoré
organizujú naše dobré veriace ženy z Červeného kríža. Aj tento rok sme
boli v Olomouci, pričom sme mali sväté omše na pútnických miestach
na Svatom Kopečku a Svatom Hostýne. Navštívili sme aj
najvýznamnejšie pútnické miesto na Morave Velehrad. Sú to pre mňa
chvíle stretnutia sa s Božou Matkou v spoločnej modlitbe ruženca
s tými, ktorí sú mojimi bratmi a sestrami a zároveň rodákmi. Tak vás
prosím na záver tohoto rozhovoru v tomto mesiaci október, aby ste si aj
na mňa spomenuli krátkym zdravasom.
Redakcia MN ďakuje za rozhovor a keďže vieme, že ste 3.9. oslávili
narodeniny, prajeme Vám veľa zdravia, Božích milostí a aby ste ešte
dlho mohli slúžiť Bohu i ľudu.
ROK KŇAZOV
Modlitba Jána Maria Vianneya
Milujem ťa, môj Bože! Moja jediná túžba je milovať ťa až do
posledného dychu môjho života. Milujem ťa, nekonečný Bože! Chcem
radšej zomrieť s láskou k tebe ako prežiť čo len jediný okamih bez lásky k tebe.
Milujem ťa, môj Bože! Netúžim po ničom inom, len po nebi, aby som mal radosť z
dokonalej lásky k tebe. Milujem ťa, môj Bože! Bojím sa pekla, pretože tam niet
sladkej útechy z lásky k tebe. Môj Bože, ak môj jazyk nedokáže povedať v každom
momente, že ťa milujem, chcem, aby o tom hovoril každý úder môjho srdca. Udeľ
mi milosť, aby som ťa aj v utrpení miloval, aby som miloval tvoj kríž, aby som v
tvojej láske zomrel a aby som cítil, že ťa milujem. A keď sa priblíži môj koniec, daj,
prosím, aby moja láska k tebe stále vzrastala a stala sa dokonalou. Amen.
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Pripisujú mu autorstvo viacerých obrazov Matky Božej. Jedna legenda
hovorí o obraze Matky Božej Čenstochovskej, že bol namaľovaný na
doske zo stola, ktorý používala svätá rodina, a že ho namaľoval
samotný sv. Lukáš. Do Čenstochovej sa tento obraz dostal v čase
Križiackych výprav z Východu. Nevieme s istotou, či je táto legenda
pravdivá, ale vieme určite, že maľoval obraz Matky Božej vo svojom
evanjeliu. Sv. Lukáš je patrónom lekárov.
Pre Mariánske noviny poskytol rozhovor aj náš rodák Martin Šabo.
Čo sa musí udiať v hlave človeka, aby sa
rozhodol stať kňazom?
Páči sa mi akým spôsobom je
formulovaná táto otázka J. Išlo o celý
komplex závažných rozhodnutí, lež som prijal
kňazskú vysviacku. Musím povedať, že
kňazstvo prežívam ako veľkú výzvu pre svoj
každodenný život, hlavne v tom akým
spôsobom by som mohol najlepšie slúžiť druhým. Čo sa odohrávalo
v mojej hlave, keď som sa rozhodoval pre túto cestu je niekedy ťažko
pomenovateľné. V tejto súvislosti by som nehovoril len o hlave, ale aj
o srdci, čiže o tom, že tento spôsob života som v istej chvíli začal
považovať za ten pre mňa najlepší. Najlepší pre mňa ako človeka, ako
môžem realizovať službu Bohu a blížnym. Určite v tomto povolaní je
veľa pekného, ale sú aj ťažké chvíle, kedy prosím Boha o silu vytrvať
na tejto ceste. Viem, že sa za mňa modlíte aj u nás doma v našej
farnosti za čo vám ďakujem.
Prečo ste išli do rehole redemptoristov a predstavte nám bližšie
rehoľné spoločenstvo?
Túto otázku si kladiem aj ja, keď uvažujem nad svojou životnou
cestou. Myslím, že v čase rozhodovania sa pre to k čomu ma Boh volá
v mojom živote som vstup do rehole redemptoristov pokladal za tú
9

najlepšiu cestu ako slúžiť Bohu a druhým. Teraz žijem a pracujem na fare
v Bratislave – Kramároch, kde sme traja kňazi redemptoristi. Pracujeme
pre ľudí na sídlisku Kramáre, kde žije približne 20 000 ľudí a tiež pre
pacientov v štyroch nemocniciach, kde slúžime sväté omše a vysluhujeme
sviatosti pomazania chorých. Počas svojej práce v nemocnici som sa
stretol aj s viacerými rodákmi a ľuďmi z blízkeho okolia Červeníka. Aj
keď pobyt v nemocnici nie je pre nikoho ľahkým, stretnutie so známym
človekom, možno práve v ťažkej situácii väčšinou poteší. Ja som sa zatiaľ
s negatívnymi reakciami v nemocnici príliš nestretol.
Vieme, že Vám vyšla kniha Štát a cirkvi na Slovensku, popíšte
stručne o čom v nej píšete?
Možno trochu priblížím, že sa venujem už dlhodobejšie problematike
vzťahu štátu a cirkví, ku ktorej som sa dostal počas svojho štúdia na
teologickej fakulte v Bratislave. Ešte ako gymnazista v Hlohovci som
sa rozhodoval medzi študiom ekonomiky a práva a nakoniec som sa
rozhodol pre kňazstvo. Pri písaní diplomovej práce som objavil
možnosť ako všetky tieto tri prvky skĺbiť. V mojej odbornej práci
zohráva dôležitú úlohu právo, história, ekonomika aj teológia, čím sa
vlastne všetky tieto odbory skĺbili v jeden celok. V tejto knihe sa
venujem otázkam histórie vzťahu štátu a cirkví na Slovensku,
predovšetkým Katolíckej cirkvi, hlavne z pohľadu ekonomického
zabezpečenia cirkvi a to preto, lebo táto otázka dlhodobo traumatizuje
našu spoločnosť. Preto som do diskusie chcel prispieť nie
konfrontáciou, ale predložením odborných argumentov, kde
zdôvodňujem prečo máme takýto systém financovania cirkví na
Slovensku.
Aké knihy ste ešte publikovali?
Publikoval som ešte ďalšiu dôležitú publikáciu, ktorá má názov Model
financovania Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike, kde ponukám
pohľad na súčasnú formu financovania a hľadám možnosti zmeny
systému, aby nevyvolávala táto otázka také emócie, ktoré škodia nielen
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Katolíckej cirkvi na Slovensku. Publikujem aj rôzne články
v odborných časopisoch. Knihy sú venované predovšetkým
odborníkom v tejto oblasti, preto sú písané takým suchopárnejším
právnym štýlom, ale myslím že keď niekoho tieto otázky veľmi
zaujímajú tak si v mojich knihách môže nájsť nové podnety pre
rozmýšľanie.
Vaše plány do budúcnosti?
Moje plány do budúcnosti sú v mnohom ovplyvnené tým, že som
okrem iných zložil sľub poslušnosti a vstúpil do rehole
redemptoristov, takže sám si nejaké veľké plány robiť nemôžem.
V súčasnosti pracujem vo farnosti na Kramároch a keď príde nejaká
ďalšia životná výzva tak sa k nej budem musieť postaviť čelom a ísť
ďalej.
Čo si myslíte o katolíkoch?
Keby som povedal, že nič dobré tak by som asi mnohých prekvapil
J. Ale vážne, myslím že by sme sa ako katolíci nemali ani na
Slovensku povyšovať nad iných, že sme nejakí lepší a Bohom
milovanejší ako druhý. Mali by sme byť predovšetkým dobrými
ľuďmi, pomáhať si navzájom a tak ukazovať, že naozaj sa nás tá
Božia láska dotkla. Keď sa to nedeje a sme zlým príkladom, vtedy by
sme sa mali zamyslieť nad tým prečo to tak je a čo sa s tým dá robiť.
To je však úloha pre každého jedného z nás.
Prečo tak často chodíte do Červeníka?
Tak mne sa zdá, že to až tak často nie je, že by som sa mohol zastaviť
aj častejšie. Dúfam, že moje návštevy nikomu neprekážajú J.
Červeník je miesto, kde som vyrastal, kde som chodil do základnej
školy, kde žijú moji rodičia a súrodenci, rodina, známy takže sa mám
ku komu vracať, čo mi dodá vždy novú energiu a je pre mňa takým
oživením, načerpaním nových síl. Tak z tohoto pohľadu, keď chodím
častejšie tak asi tie sily viacej potrebujem J. Ako však už viete pred
rokom som bol preložený z východu Slovenska do Bratislavy, takže
keď mám voľnejšie ľahšie sa dostanem domov.
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