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Úvodník

Je to čas milostí. Čas misií! Pátri redemptoristi prišli do 
rozmaľovaného kostola. Aj v tom je symbolika. Kostol oslavuje 200 
rokov od svojho dokončenia. Predkovia dnešných obyvateľov 
Červeníka začali svoj kostol stavať prispením tunajších občana Jána 
Gulu, ktorý daroval celý svoj majetok na tento cieľ. Bolo to v roku 
1723. Múry boli hotové v r. 1733. Nato ostal 40 rokov bez strechy. V r. 
1775 bol pokrytý šindľovou strechou a zaklenutý. V r. 1787 bol 
dokončený a r. 1809 bola pristavaná veža. Teda kostol má práve 200 
rokov. V revolúcii 1848 bol náš kostol rozstrieľaný, potom následne 
obnovený a rozšírený o oválne bočné steny. Hlavný oltár, ktorý upúta 
každého bol postavený v roku 1775, podobne aj kazateľnica. Ako sa 
dozvedáme z kanonickej vizitácie z roku 1788. Ročný príjem kostola 
bol len 32,50 florénov. Bohoslužby boli každú tretiu nedeľu. Postupne 
každú nedeľu a druhú, lebo obyvateľov pribúdalo. A rozhodli sa 
rozšíriť kostol v roku 1948. Zozbierali vyše 1 mil. Kčs. Vtedajšia 
komunistická vláda zakázala zveľadiť kostol. Už boli vypracované 
projekty a tak sa rozhodli veriaci z Červeníka, že za zozbierané peniaze 
dajú obnoviť aspoň hlavný oltár v kostole a v tom obnovovanie sa 
pokračuje dodnes. Práve v týchto dňoch pokračuje výmaľba kostola. 
Firma Riverstone realizuje túto potrebnú prácu, a k tomu duchovná 
obnova! Ruka v ruke – duch i telo. Všetko potrebuje obnovu. A to 
permanentnú a účinnú. Kiež by to prispelo k duchovnému rozvoju celej 
farnosti!

Váš farár Peter Kučera
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Správne výsledky z č. 8

Riešenie č. 1: Pán Ježiš viacerých ľudí vzkriesil napr. Lazára.

Riešenie č. 2:Označme si dĺžku cesty s. Rýchlosť na bicykli va , 
rýchlosť keď išiel pešo vp.
Doba trvania jazdy na bicykli t1

Doba trvania cesty pešo t2

t1=2s/3v    t2=1s/3vp

platí rovnica 2t1=t2

2.2s/3v=1s/3vp → 4/v=1/vp →v=4vp

Na bicykli šiel Janko 4 krát rýchlejšie.

Pre bystré hlavy

1. Pes Hektor bol priviazaný povrazom dĺžky 3m o strom. Chcel sa 
dostať k miske s potravou, ktorá bola od neho vzdialená o 4,5m. 
Jednoducho sa rozbehol k miske a dal sa do jedla. Ani strom sa 
pritom nezlomil, ani povraz sa nepretrhol, ako je to možné?

2. Janko mal na každé svoje narodeniny tortu s príslušným počtom 
sviečok. Doteraz ich sfúkol spolu 210. Koľko má Janko rokov?
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Boží dar!

Bola doba vojnová! Vyrastal som v rodine so svojimi rodičmi. Rodičia 
moji boli veľmi zbožný, modlitbou i skutkami, učili nás žiť podľa nich 
i Božích prikázaní, zvlášť keď prišla doba adventná, príprava na 
Vianoce v pokore, v skromnosti pripravovať si darčeky pre najbližších 
pod stromček. Chodili sme spolu na Roráty, bolo už snehu po 
kolená(dnešná mládež nevie čo sú Roráty, a večer kolenačky modlili 
sme sa „Verím Boha a ruženec.“ Boli to veľmi pekné chvíle! Vyrástol 
som. Pracovať som začal v lese, čo bola moja veľká túžba i radosť. 
Chodil som do práce, ale vždy v dobrej nálade, fľaše dobrej borovičky 
i slivovičky – opitom stave, a to každý deň. Výskal som, kričal som i 
nadávky nemali konca kraja – až sa hora zelenala. Ale prišla tá hodina! 
Keď sa za mojim chrbtom, stála a bručala mladá a hladná medvedica. 
Už len krôčik a je koniec môjho života – je to moja posledná hodina 
myslel som si. Dostal som veľký strach! Čo robiť? Začal som sa 
modliť – prosiť Pána Boha, sľuboval jedine Boh Všemohúci, podľa 
svojho zľutovania zachová ma telom, dušou od zúfania, cítil som to! 
Medvedica nalakaná, zabručala a začala utekať. Uvedomil som si to, 
že to bol Boží dar! Začal som znovu žiť! Chodím denne do kostola, 
hlava sivá, o palici – na túto chvíľu som nezabudol, musím Vám to 
napísať! Pohárika vodky sa nedotknem, modlitbou každého dňa 
prosím o dodržanie svojho sľubu, s výkričníkom Vo svojom srdci, v 
mysli, v duši. Nezabúdaj na svoj sľub!

                                                                                        F.P.

Zrnko múdrosti: Nemáme žiadnu hodnotu, ak nie sme niekomu 
užitoční(Descartes).
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Správy z farnosti

Birmovanci z 8. a 9. ročníka ZŠ si vykonali púť do Marianky dňa 6. 
októbra 2009. Po sv. omši a prednáške miestneho farára si pozreli 
celé údolie. Boli nadšení, ale nadšenie bolo obojstranné miestny 
farár vyjadril obdiv nad dokonalým správaním birmovancov.

K sviatostiam z príležitosti sviatku Všetkých svätých a Dušičiek 
pristúpilo takmer 300 farníkov.

Dňa 9. novembra bola v Žlkovciach kňazská rekolekcia za účasti 18 
kňazov. Hlavný celebrant bol náš arcibiskup R. Bezák. Privítalo ho 
len asi 80 ľudí, aj to z troch susedných dedín. Aspoň kytica za 
privítanie by bola žiadúca.

Od 21. októbra začala firma Riverstone – Zavar s maľovaním 
kostola. Dvaja maliari pod vedením skúseného Dr. Petra Čambala 
reštaurujú kostolné maľby a ornamenty. Práce budú trvať takmer 2 
mesiace. Vyžadujú si takmer 600 000 Sk(20 000 EUR).

Obetavosť farníkov v Červeníku je príkladná. Už 3-krát boli zbierky 
na opravu kostola a vždy sa vybralo viac ako 100 000 Sk. Pán Boh 
zaplať!

Misie začali 14. novembra o 14:30 v Ratkovciach a o 17 hod. v 
Červeníku. Veriaci prejavili veľký záujem. Na prvej prednáške pre 
ženy bolo v Červeníku vyše 200 žien, v Ratkovciach 100. Na druhej 
prednáške pre mužov bolo v Červeníku 120 a v Ratkovciach 50 
mužov. 4 pátri redemptoristi prinášali svoju službu pre dobro duší 
farníkov. V utorok vyspovedali 25 chorých, v stredu v ZŠ 
evanjelizovali všetkých 130 detí a učiteľov. Na detskej sv. omši bolo 
okolo 50 detí.
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Vo štvrtok vyzvali všetkých na modlitby za obnovu farností, v piatok 
vyše 100 birmovancov a mladých ľudí sa zúčastnilo sv. omše a 
prednášky pre mládež. Po sv. omši si nadšený odnášal každý z nich 
posvätný krížik, ktorý mal pripomínať ich poslanie. Skončenie misií – 
posviacka kríža – to bolo vďaky vzdávanie za Božie dary, ktoré hojne 
sypala láska Božia na farnosť.

Súrodenci Paľko a Dominika Bielikoví sa zapojili do súťaže v kreslení 
– spomienky na prázdniny.

50 rokov spoločného života – zlatú svadbu oslávili dňa 14.11.2009
v našej farnosti manželia Petríkoví. 

Povedzte nám niečo o svojom živote: -kde ste sa narodili
 -odkiaľ pochádzate
  -koľko máte rokov
  -koľko detí ste vychovali
  -koľko máte vnúčat a                      
  pravnúčat?

Narodila som sa 18.6.1940v Červeníku. Môj manžel sa narodil 6.9.1937
 v Kuchyni na Záhorí. Ja mám 69 rokov a manžel 72 rokov. Spolu 
s manželom sme vychovali 4 deti. Tri dcéry a jedného syna, ktorý je 
najstarší. Máme deväť vnúčat, dve pravnučky a onedlho príde na svet aj 
prvý pravnuk.
4

Predo dvermi máme advent

Adventné obdobie ľudstvo oslavuje už od 7. storočia nášho letopočtu. 
Začína sa 4 nedele pred Štedrým dňom a práve na Štedrý deň končí. 
Samotné slovíčko „advent“ znamená v preklade príchod. Symbolizuje 
zrodenie Ježiška. Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický 
liturgický význam. Prvá nabáda na bedlivosť, druhá je v znamení 
pokánia, tretia sa nesie v znamení radosti. Hoci pre advent je typická 
fialová farba, práve v tretiu adventnú nedeľu ju nahrádza veselšia 
ružová. Akoby už táto farba zvestovala a nabádala k oslavám a radosti. 
Štvrtá adventná nedeľa hovorí o udalostiach bezprostredne pred 
narodením Ježiška. Adventné obdobie vrcholí vigíliou. V Štedrý deň 

napoludnie začínajú 
Vianoce. Klasickým 
symbolom 
adventného obdobia 
je adventný veniec.
V našich krajinách 
nie je možno tak 
rozšírený ako 
napríklad v 
Spojených štátoch. 
Tam sa adventným 

vencom ozdobujú dvere domov. Tento symbol sa však do užívania 
dostal podstatne neskôr, ako samotné oslavy adventného obdobia. 
Prvá zmienka o ňom pochádza až z 19. storočia, presnejšie z roku 
1838 z Hamburgu, kedy teológ Johann Heinrich Wichern zavesil 
veniec na dvere sirotinca. Pod vencom bola pokladnička na milodary 
pre opustené deti. Wichern pripevnil každý deň na veniec jednu 
sviečku. Dnes sa už na adventných vencoch používajú len 4 sviečky, 
ktoré symbolizujú práve 4 adventné nedele. 
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svoju mamu aj tvoju mamu.“ Tu si ho Pán privinul k sebe, posadil si 
ho na tvrdé studené kolená, priložil mu na oči ruku a nežne sa mu 
prihovoril: „Spinkaj Marčelíno, spinkaj.“ V tom jedenásť bratov 
zborovo vykríklo: Zázrak! Zázrak! Pán ho zobral k sebe k jeho a k 
svojej mame do neba.

                                                                                                 Priateľ
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Kde ste sa spoznali s manželom a bola to láska na prvý pohľad?
Prvý krát som sa stretla so svojim manželom Martinom, na púti 
v Marianke. O dva roky neskôr sme sa opäť stretli v Prahe, kde som 
bola na výlete a manžel tam bol ako vojak. Vymenili sme si adresy a 
začali sme si dopisovať. Po skončení základnej vojenskej služby, začal 
za mňou chodiť do Červeníka. Pomaly sme sa do seba zamilovali a 
vznikla z toho veľká láska, ktorá trvá až dodnes. Svoju lásku sme 
spečatili manželstvom 16.11.1959.

Za 50 rokov spoločného života ste toho veľa prežili. Je niečo, čo by 
ste vo svojom živote urobili ináč? 
Za 50 rokov spoločného života sme prežili veľa krásnych chvíľ, ale aj 
ťažkých chvíľ. Nič by som v našom živote nemenila, lebo tak to 
naplánoval sám Pán Boh.

Ktoré obdobie bolo podľa Vás najkrajšie?
Najkrajším obdobím môjho života bolo pre mňa narodenie mojich 
detí.

Dávali ste si v živote konkrétne ciele – napr. Že o 5 rokov chcem 
mať to a to alebo ste brali život tak, ako šiel?
Konkrétne ciele sme si nedávali, ale brali sme život tak ako išiel.

Čomu vďačíte za to, že Vám to v manželstve klape 50 rokov?
Za to, že nám to v manželstve klape už 50 rokov vďačíme hlavne 
Pánu Bohu, že nám dal toľko lásky, tolerancie a porozumenia.

Čo prežívate v manželstve momentálne?
V manželstve teraz prežívame peknú jeseň života hoci už s rozličnými 
chorobami, ale to k nášmu veku patrí. Máme radosť z našich detí, 
vnúčat, pravnučiek a tešíme sa na narodenie nášho prvého pravnuka.
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Ďakujeme manželom Petríkovým za rozhovor a želáme im, aby aj 
naďalej boli povzbudením a príkladom toho, že v každom veku 
môžeme prinášať bohaté ovocie. 

Katolícke misie
Naša katolícka cirkev už od svojho počiatku vždy správne chápala a 
uskutočňovala svoje poslanie a božský príkaz svojho Zakladateľa pána 
Ježiša Krista: „Choďte teda, učte všetky národy...(Mat. 28,19) Z 
histórie svetových misii je zrejmé, že už od založenia Cirkvi vo 
všetkých storočiach jej trvania získala národ alebo národy do „ovčinca“ 
Kristovho. Je to tzv. misijné dielo.
Predmetom katolíckych misii je celý svet, územne zahrňuje v sebe 
prakticky celú našu zemeguľu.
Pápež a biskupi, ako nástupcovia apoštolov na základe božského práva, 
z nariadenia Krista Pána sú oprávnení a povinní vieru Kristovu, 
evanjelium hlásať všetkým národom(Mat. 28,19, Mar 16,15) Pápež 
predpisuje biskupom, aby vo svojich diecézach zakladali, šírili a 
zveľaďovali štyri pápežské misijné diela:
1. Pápežské misijné dielo šírenia viery
2. Pápežské misijné dielo sv. Petra apoštola 
3. Pápežské misijné dielo jednoty kňazov a rehoľníkov
4. Pápežské misijné dielo deti
Prostriedky, ktorými sa misijné dielo vykonáva sú nasledovné:

a) Modlitba
Obrátenie človeka a vytrvalosť vo viere je dielom milosti Božej. …, 
lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť...(Ján 15,5). Hlavnou podmienkou 
tejto milosti potrebnej k spaseniu je pokorná, úprimná a zbožná 
modlitba.
b) Životný príklad kňazov a rehoľníkov. 
Ten, kto hlása evanjelium má byť mužom božím a kto káže proti 
hriechu, musí hriech nenávidieť.
6

Marčelíno

Pátri ho našli pod bránou, pokrstili, dali meno Marčelíno a 
vychovávali... Raz vyšiel Marčelíno na povalu a našiel tam veľký kríž 
a na ňom ukrižovaný Ježiš. Ešte tak veľkého ho nevidel. Podišiel k 
nemu a zahľadel sa naň. Bol celý krvavý, vychudnutý, ale najväčší 
smútok a súcit mal Ježišov pohľad. Dotkol sa ho a povedal: „Vyzeráš 
hladný.“ dostal nápad. „Počkaj ma, hneď prídem.“ Marčelíno vbehol 
do kuchyne a nebadane, keď sa brat kašička nepozeral, tak hovoril 
bratovi kuchárovi, uchmatol kúsok chleba. Znovu vyšiel do komôrky 
a podával Ježišovi chlieb. „Vieš, je to len chlieb, ale viac som 
nenašiel.“ Natiahol ruku ako len vládal. Vtedy Pán sňal jednu ruku z 
kríža, vzal chlieb a jedol. „Už musím ísť, lebo brat kašička by ma 
hľadal, ale zajtra ti prinesiem viac.“ Na druhý deň  mu zase priniesol 
chlieb a Pán jedol. Keď sa najedol, pýtal sa ho: „Ty ma poznáš? Áno, 
ty si Boh.“ Marčelíno sa ho opýtal: „Si hladný?“ Veľmi, odpovedal 
Pán. „Počuj, máš celkom zakrvavenú tvár a krvácaš na rukách aj 
nohách. Nebolia ta tie rany?“ Pán len sklonil hlavu a Marčelíno mu 
sňal tŕňovú korunu z hlavy a položil na stôl. Pán mu v tom nebránil. 
Len sa díval na chlapca s takou láskou, akú Marčelíno ešte v žiadnych 
ľudských očiach nevidel. Na ďalší deň sa mu podarilo uchmatnúť 
chlieb, kúsok mäsa a víno a zaniesol to Pánovi a Pán zišiel z kríža a 
jedol. A takto chodil k nemu a rozprávali sa. Hovoril Pánovi, že pátri 
ho našli a vychovali, a že sú k nemu dobrí, lebo nemá mamu a ty máš? 
Mám. A kde je? Tam kde je aj tvoja, povedal Ježiš. Tak veľmi by som 
ju chcel vidieť. V Marčelínovom srdiečku sa udialo niečo zvláštne. 
Keď nemohol ísť do komôrky za svojím priateľom, išiel do kaplnky a 
sedával tam pred obrazom sv.  Františka a pozeral na kríž, ktorý mal 
František v rukách a myslel na priateľa. Zacítil veľkú útechu. Pátri sa 
čudovali, kde sa tratí chlieb a víno, a tak ho začali sledovať a on to 
nosil Pánovi. Raz m Pán povedal: „Odteraz sa budeš menovať 
Marčelíno, chlieb a víno. Si dobrý chlapec, chcem sa ti odmeniť. Čo 
by si si najviac želal?“ Bez váhania povedal: „Chcel by som vidieť 
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Dôverne s Bohom
K spomienke Obetovania Panny Márie 21. novembra

Nebojím sa, pretože milujem. A nielen milujem, ale som aj milovaný, 
lebo keby si ma ty, ó, Slovo, nemilovalo, nemohol by som milovať... 
Nemôžem sa obávať tvojej tváre, pretože som pocítil tvoju láskavosť... 
Cítil som ju, pretože ty si ma nielen hľadal v stave, v akom som bol, 
ale keď si ma miloval, dal si mi istotu, že si ma hľadal. Prečo ti 
neodpoviem hľadajúc ťa, ako odpovedám na tvoju lásku milujúc ťa?... 
Tvoj Duch, ó, Slovo, je sama láskavosť a zvestuje mi presladké veci, 
uisťuje ma a presviedča o tvojej horlivosti a láske pre mňa... Šťastné 
stvorenie, ktoré si zaslúžilo byť predídené v láske a tebou požehnané, 
ó, Slovo, s toľkou nežnosťou! Šťastná tá duša, ktorej bolo udelené 
zakusovať také ľúbezné objatie! Toto nie je iné iba svätá a čistá láska, 
sladká a jemná, taká príjemná ako aj úprimná, vzájomná láska úplne 
dôverná a silná, ktorá dvoch spája nie v jednom tele, ale v jednom 
duchu a spôsobuje, že už nejestvujú dvaja, ale jeden, podľa svedectva 
Apoštola: „Kto sa spája s Pánom, tvorí s ním jeden duch.“
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c)       Vyučovanie náboženstva
Najbežnejším spôsobom šírenia viery je hlásanie slova Božieho rečou 
vyučovaného ľudu. Vyplýva to priamo z príkazu Spasiteľa „Učte 
všetky národy...“
d)        Pastoračná činnosť
S touto činnosťou sú spojené liturgické úkony, hlavne sv. omša.
e)       Charitatívna činnosť, ktorá priamo súvisí s láskou k blížnemu. 
Ona je časť hlavného príkazu božieho.
Ako som už spomenul, misijná činnosť sa vykonáva na celom svete. 
V civilizovanom svete má za cieľ obnoviť, zdokonaliť a upevniť 
vieru. Posilniť náboženský život a v tzv. „pohanských“ krajinách 
hlásať evanjelium, šíriť vieru a starať sa o obrátenie „pohanov“.
Misijnú činnosť vykonávajú všetci kňazi, ale tiež aj jednoduchí 
veriaci.
Jednoduchí veriaci môžu účinne pomôcť misiám dobrým príkladom, 
modlitbou, prípadne materiálnymi obetami.
Niektorí kňazi a rehoľníci odchádzajú do cudziny dobrovoľne hlásať 
evanjelium. Napr. Spoločnosť misionárov Najsv. Srdca Ježišovho. Sú 
však aj také rehole, ktorých ich pravidlá zaväzujú svojich členov 
hlásať evanjelium medzi neveriacimi. Napr. Spoločnosť Slova 
Božieho(SVD), ktorá záväzne predpisuje svojim členom účasť na 
misiách tam, kde ich predstavení vyšlú. 
Spoločnosť Slova Božieho vznikla na Slovensku v r. 1923. predstavte 
si milí priatelia, že korene vzniku tejto misijnej spoločnosti si v 
susedných Maduniciach.
Už pred 1. svetovou vojnou mnohí slovenskí kňazi chodievali na 
duchovné cvičenia, na niektoré misijné strediska v Európe, najmä do 
Rakúska. Vracali sa domov nadšení s cieľom založiť niečo podobné aj 
na Slovensku.
Medzi týmito nadšencami bol aj madunický dekan – farár vdp. 
Michal Bubnič, neskorší biskup rožňavský. On v spolupráci s 
ústredným misijným domom sv. Gabriela v Rakúsku dal podnet k 
vzniku tejto misijnej spoločnosti. Ďalším mužom – zakladateľom bol 
páter A. Florián, ktorý bol dlhoročný misionár v africkom Togu.        7



Počas 1. svetovej vojny boli misionári z Toga vyhnaní a museli sa 
vrátiť do Európy.
Tak sa dostal aj páter A. Florián späť na Slovensko 29. decembra 
1922 o 2. hod. po polnoci dorazil vlakom do Leopoldova. Na stanici 
ho čakal vdp. dekan M. Bubnič. V nedeľu ho predstavil madunickým 
veriacim, odovzdal mu faru a odcestoval do cudziny. Páter Florián 
považoval príchod do Maduníc, za boží dar k Vianociam. V zime r. 
1923 prišli na faru ešte dvaja misijní bratia. Pobyt pátra Floriána bol 
veľkým prínosom pre veriacich Maduníc a okolia, hlavne pre 
madunickú mládež. Tu vznikla Spoločnosť Božieho Slova. Prví žiaci 
tejto spoločnosti boli mladí chlapci z Maduníc. 
Takýto skromný začiatok mala misijná spoločnosť SVD na 
Slovensku.
Neskôr sa táto misijná spoločnosť presťahovala do Močenku a v r. 
1928 do Vítry.
V r. 1947 misijná spoločnosť SVD na Slovensku mala už 360 
členov(pátrov, bratov, bohoslovcov, novicov, chovancov – 
gymnazistov).
V r. 1947 bolo v Misijnom dome Matky Božej v Nitre prijatých z 
Verešvára, dnešného Červeníka sedem chovancov – gymnazistov
(F. Ješko, J. Poturnay, Š. Prostaš, F. Vančo, I. Vančo, Š. Vavrinec, 
Š. Feranec). Onedlho však bola táto misijná spoločnosť rozohnaná a 
zrušená a mladí chlapci z Verešvára sa museli vrátiť domov. Dvaja 
chlapci z nich, dnes už páni po sedemdesiatke ešte žijú(Š. Vavrinec a 
F. Ješko), isto by o svojich smutných zážitkoch po ich vyhnaní z Nitry 
vedeli veľa rozprávať. Osobne som poznal pátra Potockého a pátra 
Vojenčiaka. Obaja títo skvelí, obetaví a múdri ľudia boli v Červeníku. 
Z ich kázní v našom kostole bolo zrejme, že veľa skúsili a priniesli 
veľké obete. Že dobrovoľne zamenili pohodlie a európske kultúrne 
prostredie, za strasti plný život v biednych podmienkach. Často 
riskovali svoje životy v nebezpečnom prostredí v cudzích krajinách.
Páter Vojenčiak bol v čase jeho návštevy v Červeníku riaditeľom 
Pápežských misijných diel na Slovensku so sídlom v Bratislave. 
8

SPÝTALI SME SA MALIAROV

Koľko rokov už maľujete kostoly?
17 rokov a červenícky kostol je už 110. 
kostolom v poradí.

Aká je hlavná myšlienka Vašej obnovy 
kostola?
Zachovať všetko vzácne, zvýrazniť všetko dobré. Robím to na slávu 
Božiu a  spása svojej duše i celej svojej rodiny.

Nezdá sa Vám, že hlavná stena okolo oltára je príliš tmavá?
Nie! Robil som to preto, aby vynikol hlavný oltár, vystúpil takto do 
popredia.

P. maliar, ktorý pracuje pod vedením známeho umelca Dr. Petra 
Čambala, má aj pomocníka Martina Konečného, ktorý toho veľa 
nenavraví, ale za to je to usilovný a pracovitý mladý muž (21 rokov). 
Vďaka im obom! 

Modlitba mladých
PRED STUŽKOVOU

Je tu dlho očakávaná chvíľa, Pane môj, viedol si ma až k nej. Zelená stužka 
mi bude pripomínať nielen túto skutočnosť, ale aj to, že na mňa budú 
hľadieť už ako na dospelého človeka, ktorý si uvedomuje svoju 
zodpovednosť, dokáže sa správne rozhodnúť a postupne sa osamostatňuje. 
Toto všetko je predo mnou, i keď ako príliš vzdialená budúcnosť. Otče 
nebeský, môj Pane, teraz sa chcem sústrediť na to, čo je bezprostredne 
predo mnou: na slávnostné odovzdanie zelenej stužky. Za to Ti patrí moja 
vďaka. Je mi celkom jasné, že bez Tvojej stálej pomoci a ochrany by som 
sa nikdy nedožil/nedožila tejto slávnosti. Vďaka aj za mojich rodičov. 
Nevybral/nevybrala som si ich sám/ sama, boli Tvojím darom pre mňa. 
Som šťastný/ šťastná, že tu so mnou sú, určite je to pre nich radostná
odmena za ich námahu a starostlivosť. Vďaka Ti za všetko, čo si mi dal, 
môj Ochranca a Spasiteľ.
Amen.                                                                                                            
                                                                                                                                  13



nám dávaš a nás požehnávaš. Pri všetkom cítim tu Božiu dobrotu.
– Misie ma oslovili cez kázne misionárov, ktoré boli pekné a 
poučné. Vyspovedali sme sa a potom sme si obnovili manželské sľuby 
vo dvojiciach, čo sa nám veľmi páčilo. Misie nás povzbudzujú ku 
kresťanskej viere a lásky voči sebe, rodine, priateľom a všetkým 
dobrým ľuďom. V kázniach nám misionári pripomenuli múdre 
príklady, ktoré sami prežili, a ktoré odporúčajú do života. Preto, že sme 
už starší manželia tešíme sa na pomazanie chorých, ktoré bude v piatok 
po sv. omši, určite nás to povzbudí k vzájomnej láske, ktorú želáme 
všetkým, ktorí absolvujú takéto misionárske dni. Želáme misonárom, 
aby ich modlitby a poučenia boli pre všetkých ľudí, tak účinné ako pre 
nás. Tak nám Pán Boh pomáhaj O.B. a manžel
– Prostredníctvom týchto riadkov by som chcela vyjadriť 
poďakovanie a obdiv všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave a 
organizácii „Misií.“ Misie ponúkajú viacero možností, ako ich prežiť. 
Spája nás jednota, úprimnosť a túžba po lepšom poznaní „Krista.“ 
Duch Svätý nám rozlial do našich sŕdc lásku. Láska je rozhodujúcim 
znakom skutočného kresťana. Môžem povedať, že sa cítim 
najšťastnejším človekom.                                   Paulovičová Terézia
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Bol desiatky rokov v Indonézii. Dostal za zásluhy čestné 
občianstvo. Vybudoval tam viacero misijných staníc, škôl a 
kostolov. Dokonca preložil bibliu do ich jazyka. Žiaľ títo obetaví 
rehoľníci už nie sú medzi nami.

                                                       (J. Vančo)

V Červeníku prežívame týždeň misií a dovolili sme si dať pár 
otázok otcom misionárom, ktorí nám s radosťou odpovedali.

Mohli by ste sa nám predstaviť a povedať niečo o sebe?
Sme rehoľní kňazi z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, 
ľudovo nazývaní redemptoristi. Sme misionármi a takou 
najviditeľnejšou činnosťou sú ľudové misie, ale pracujeme aj vo 
farnostiach, nemocniciach pre bezdomovcov atď. Na misiách v 
Červeníku a Ratkovciach sme boli štyria kňazi. P. Ivan Flimel z 
Banskej Bystrice, ako vedúci misijnej skupiny a traja výpomocní 
kňazi P. Peter Slobodník z Bratislavy, P. Tomáš Regeš z Banskej 
Bystrice a P. Martin Šabo z Kramárov v Bratislave.

Sú podľa vás ľudové misie potrebné pre veriacich na 
Slovensku?
Máme skúsenosť, že ľudové misie sú oživením pre farnosť, sú 
novým impulzom pre obnovenie duchovného života. Miestni kňazi 
aj veriaci pokladajú ľudové misie za prínos pre farnosť. Z tohto 
pohľadu sú potrebné aj naďalej a radi ich vykonávame.

Sú miesta a mestá kde sa radi vraciate?
Všade, kde nás pozvú ideme radi a pozvanie neodmietame. Každá 
farnosť je špecifická, takže má aj svoju zvláštnu krásu, preto 
nemožno niektoré zvlášť vyzdvihovať na úkor iných.

Spomínate si na niektoré okamihy ľudových misií, ktoré sa 
Vám nadlho vryli do pamäti?
Sú to okamihy, ktoré je niekedy ťažké vysloviť, keďže mnohé sa        9 



odohrávajú v spovedniciach a sú chránené spovedným
 tajomstvom. Máme radosť, keď po rokoch vidíme, že viacerí prešli 
tými ťažkými skúškami a žijú život viery, aj život so svojimi blížnymi 
pekným spôsobom naďalej. Bola za mnou po rokoch pani a hovorí mi: 
„Páter Ivan ďakujem Vám veľmi ste mi pomohli. Ja som sa jej pýtal: 
„Kedy ja si vás už nepamätám.“ Ja si Vás však pamätám, mali sme 
problém v manželstve a povedali ste mi: Len vytrvajte a nebojte sa! 
Veľmi som tomu začiatku neverila a myslela si, že to chcete len 
odľahčiť.“ Teraz však so slzami v očiach hovorila páter vydržali sme a 
máme krásne dieťa. To sú okamihy zadosťučinenia, ktoré nám Pán 
Boh posiela, kedy si uvedomujeme, že cez nás koná svoje dobré dielo. 

Vnímate zmeny po rokoch misionárskej činnosti?
V prvých rokoch konania misií viacerí prichádzali na spoveď po 
dlhých rokoch, keďže za komunizmu sme nemohli vyvíjať našu 
činnosť. Teraz máme radosť z toho, že nešlo u mnohých iba o 
chvíľkové nadšenie, ale život s Bohom berú naozaj vážne. Takže sa 
radi stretávame s tými, ktorých vidíme po dlhých rokoch, ako pracujú 
a žijú život viery vo svojich farnostiach. Môžeme to hodnotiť, keďže 
sa už po dlhšom čase vraciame do farností, v ktorých sme konali misie 
v 90 – tych rokoch. 

Misijnými príhovormi ste priniesli do Červeníka pokoj a nádej, čo 
by ste nám popriali do blížiacich sa adventných a vianočných dní?
Prajeme Vám, aby bol čas po misiách pre vás naozaj časom rastu v 
duchovnom živote, aby to slovo v pokoji prinášalo ovocie. Prajeme 
Vám, aby ste sa v dome otca naozaj cítili dobre a aby tento advent a 
vianočné sviatky ste opäť chápali hlbším spôsobom vo vašich 
rodinách, aby sa v nich prehĺbila vzájomná úcta a láska.
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ANKETA
Čo Vám misie dali, čím Vás oslovili?

– Misie ma obohatili hlavne duchovne a dali mi veľa síl do ďalšieho 
života. Z kázni, kde bolo veľa príkladov z bežného života som si 
veľa vecí zobrala k srdcu a budem sa nimi riadiť v ďalšom živote. 
Ďakujem Pánu Bohu za tieto misie.

– Misie nám všetkým priniesli - obnovu duchovného života, 
posilnenie vo viere, povzbudenie a prehĺbenie vzťahu k Bohu, 
zaujímavé kázne, či skôr príhovory pátrov a ich ľudský prístup k 
veriacim.

– Dali mi pokoj na duši. Pri vstupe do kostola zažívam takú pohodu, 
pokoj, radosť atď. Oslovili ma rozoberaním jednotlivých tém, 
prikázaní, príbehmi.

– Čo nám misie dali? Hlbšiu vieru, a to že sme sa zamysleli viac nad 
svojim životom. Oslovili ma pekné kázne, ale aj p. farár Kučera sú 
naj, a že sa prihovorili všetkým a povzbudili nás vo viere v Boha. 
Prajem im, aby ešte veľa rozdávali pokoj a lásku trpezlivosť medzi 
ľuďmi, lebo je to veľmi potrebné. Ďakujeme

– Misie mi dali väčšiu dôveru v Boha. Počas misií som pociťovala 
veľkú radosť a šťastie. Prvý krok som urobila, keď som si 
vykonala celoživotnú sv. spoveď otvorením sa k Božej láske, lebo 
len do čistého srdca môže prúdiť Božia láska. Teraz môžem 
rozdávať lásku svojim deťom, manželovi a blížnym. Cítim, že Boh 
mi pomôže prekonať všetky každodenné starosti a trápenia, lebo 
Boh je láska a kto zostáva v láske zostáva v Bohu a Boh zostáva v 
ňom, preto sa s ním o všetkom podelím vo svojich myšlienkach. 
Vďaka za misie

– Tak som sa na to tešila a ani som si nepomyslela, že to bude tak 
krásne a vznešené. Ďakujem Bohu za tú veľkú milosť, že som sa 
toho dožila. Mám z toho veľkú duševnú radosť. A až teraz si 
uvedomujem, aký je Pán Boh dobrý. Pri všetkom cítim tu Božiu 
dobrotu. Jedine On nám môže všetko dať. O presladká Panna 
Mária ochraňuj ma, aj celú moju rodinu. Ďakujem za všetko, čo   11 


